
j• 

I· 

PAZARTESi 

7 
4GUST08 

İDARE YERİ 

İstanbul Nuruosmaniye No. 84 
Telgraf: Yenisabah gazetesi 

lSTANBUL 
. .. ~ . , ..., . - . . .. ~ . . 

Karatlmlekli Şairlere CeYap 

BU ASLANA OOKUNMAYIN 
HER YERDE 

Yazan: Resimleri Yapan: 3 
IS39 
~ 

Telefon - 20795 

İkinci yıl - No. 454 QONLOK BIY ASI HALK QAZETESI 

M. F. Glrtunca MfiDif Fehim 
Ateşten yazılar, alev fırçadan ~ık
rnı~ resimler. Yakında Çıkıyor. 

İstanbul, Ülkü Kitap Yurdu 
KUR Uf 

lngiliz Filosu Gitti 
, 

~lmanyada 
iti Cereyan 

Yalan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

il lnıanyadan Fransız ~azetele
~. ri~.den birine ~·a~ıldı~.ı~~ -~~ 

İzmir Lim~iıında Bulunafı Malaya 
• 

Dretnotu Da lzmirden Ayrıldı ~ sıyası müna!'ebetlerm yuruyu~u .. 
l't kında ba.~hca iki fikir n kanaat 
l'tyanı gi>ze !'arpmaktadır. 
~ir kısım Almanların düşünüş- ' 
'ita e nazaran üçüncü Reich yalnız 

--------
·ı 

hlarını şakırdatmak ve bir harp 
~l'tna tehlikesini ileri sürmek yo
bue ''Sulhen.. elde edilebilmesi ka
ııı· ~lan şeylerin kaffesini elde et
~ır. Alman hükumetinin müza
~ ~ere girişmek suretile temin 
~bileceği bir takım menfaatler 
~ a rnevcud olduğuna bu kimse
lqr kanidirler. Ancak şimdiye kadar 
te ~ik olunan siyasetin bir ihtilaf 
~ \'~d edebilmesi ihtimali vardır. 
ıq~. ~ejıminin ise böyle bir ihtilaf 
~a ~tinde hiç bir şey kazanması
te ,1~timal olmadıktan başka her 
~ ~lrıı kaybetmesi korkusu kuv- .. 
•etJid· 

ır. 

bil Sertinıle uzlaşmaya meyyal işte 
~ ~le bir kısım halk bulunduğu hak 
~da rivayetler dolaşmakta, hatta 
tır kanaatin yüksek tabakaya ve 
~e ın geniş mahafilin~ile sira-

t e -· ·d ·a olunmal\&ıaır. 
ı. ll i vvetli o-
~n , 

e kadar ta-
ecti afe politi- • 

t ~ fe\1kala e n ler verdi· 

. 1 

r 

• 
f 

f 1 

u~i göz~en b'cfrmayor ve bu po
tta itaya sıkı sıkı yapışmak taraf· 
de 11 bulunuyor. Bunların fikrince, tai0krat devletler blöf yapmak
~t ltlar. Alman arzularını temin ve 
Ve 

1hsa1 edebilmenin en muhakkak 
lıı ~n seri yolu müzakere usulü de-

Warspite Türk bahriyeWeriııin ihtiram resmi önünde limamnuzı terkederken 

.\lehdid vasıtasıdır. 
e.tı 1ll\anyada mevcud olduğu iddia 
v~ en bu iki cereyanın hakikate te
~ 

1
UJc edip etmediğini bilmeyiz. 

l)ıa· ~ti, uydurulmuşsa bile aklın 
~~~Yim görebileceği bir tarzda, 
Ilı 1J ve mantıki surette uydurul-
Uırtur. denilebilir. 

da. °BUtün Alman milletini, ne ka
'a r tazyik ve iğfal altında tutulur
~ tutulc.;un, düşünce kabiliyetini 
~l'~trnitı zannetmek hatadır. Ko· 
~İ(l~ır millet hissi selimi, fikri ten
Uıı~' akıl ve muhakemeyi tamamen 
~ larnaz. Ses <;ıkaramamağa akıl 
~ar ve böyle olduğu görülüyor. Fa.
da. t 8es 'ıkaramıya.n Almanın vic· 
~rtıı'.:lbette ona gizJi :gidi bir şey-

Söyler. ..._ . 

İstanbul, 6 (A.A.} - Birkaç 
gündenberi limanımızda misafir bu 
lunan İngilterenin Akdeniz filosu 
bu sabah saat 9 da. top at nak su
retile şehri !lelamlJYarak limanı • 
mızdan ayrılmıştır. • 

Misafir filo, tarafımızdan da 
toplarla mukabele edilmek suretile 
uğurlanmıştır. 

Amiral gemisi yavaş yavaş li -
mandan çıkmış, diğer torpitolar da • 
gemiyi takib etmişlerdir. 

Filoyu torpitolarımız Marmara 
açıklarına. kadar teşyi etmişlerdir. 
Filo, doğruca. Maltaya gitmektedir. 

İzmir, 6 (A.A.} - Dört gün - ' 
denberi limanımızda. bulunmakta o
lan Akdeniz İngiliz donanmasının 
Malaya saffıharp zırhlısı bu sabah 
tam saat 10 da limanımızdan ayrıl
mış ve Ege denizine açılmıştır. 

be liunun bir tahmin ohtıakla bera
"ttJ,·r ledkik ve müsahedenJn bu tah
'Ulll.i teyid ve t~~dik ettiğinde hi~ 
~~he. Yoktur. Kimse tarafnıdan i· 
~ıYeceğine emin olduğu za
~. •. ~be gi~li gizli ve korka ko~

İzmir halkından binlercesi san
dal, motör ve yelkenlilerle Malaya
yı sevgi tezahüratı ile uğurlamıştır. 

(Sonu S üncü sayfada) İllgilis Akdeaiz Kumuulaaa Vali ile vedalqıyor .. 
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~~r;r~~i::a·!:c~!~~:;etta=~~~ Polonya lstı·kıa· ıı·n·ın 
l\.1t hır Alman gözünün önüne ber-

~ ~:!:~~ir. ~:::~::\~:~~i::~ 2 5 ı·ncı· Yıl do·· nu·· mu·· 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

(Sonu 3 ÜD<'Ü sayfada) 

' ~~=================== .\lnıanyadaki 
'tiirk Talebeleri 
Ceri Çağırıldı 
~ aber aldığımıza göre, Alman
Ç()k Yada tahsilde bulunan bir-

a talebe geriye çağınlmıştır. 
\>~l Unlar ara.Sında bir müddet ev
~<! ~lrnanyaya rasat staji görmek 
Qıl.l;~ gönderilen meteoroloji me-
Uşk·~- Almanların çıkardıkları 

u0t\ttı Ulattan sonra memleketimize 
~ek üzere emir almışl~rdır. 

....... ~ ...... . 
Mareşal Smigly Rydz Şiddetli 

Bir Nutuk Söyledi 
YUz binlerce kl•I Polonyanın aakerl 
kudreti_ uAruncla harp edecaAln• yemin etti 

l\lareşal Pilsudsky'nin tahnit edilmiı; cesedi • 

~f Undan başka İngiltere ile iti
~'~ap.~azdan evvel, Alman hava 
tı~. etı ıle yapılan bir anlaşma ne
~<\ 1nde Almanhava meydanlann
tiııı~ta~ Yapmak üzere Almanyaya 
'.ltrıt erııen talebe grupunun İngiliz 
~e a~l!tşmasından sonra kendile- Krakovi, 6 (A.A.} ·- Bütün Po
h~<:oıc go~te~Ien fena muamele ve Jonya bugünkü istiklalinin ilk fatih
li4cı . gUçlUklerden sonra tahsille- lerini ve bunların müstevliye karşı 
l'il'e e~ gaye kayboMuğundan ge- harbetmek üzere ilk hareketlerinin 

çftiırıınuşlaıdır• ! · . ~ 25 ci yıldönümünü kutlamaktadır. 

Eski gönüllüler, yanlarında aileleı i 
ve dostları olduğu halde, 150 bin ki
şilik bir kütle halinde Polonyanın 

her tarafından gelerek tarihi Kra-
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Dünkü Bayanlar yan~mm birincisi 

Atletizm, Tenis 
• 

Kürek Ve At Yarışları 
Muvaff akiyetli Oldu 

(Yazısı 5 inci sayfamızda) 

·······A·~········••Ma••···· .. ·······•···• 
BiR TAVZiH 

Yeni Sabah gazete::;i Müdürlüğüne 
12 Temmuz 939 tarihli sayınız

da şehrimize gelen son sele dair bir 
(~nu 3 ün~ sa)-famızda) 

Milli· Şefimiz ismet~ 
İnönü Boluda 

Rei.'licumhur Kereste Fabrikaları 
• 
ile Ormanları Gezdi 

Milli Şef f smet fnönü vilayet ve kazal~rdan 
gelea heyetlerle görüşerek dertlerini dinledi 

Bolu, 6 (A.A.) - Dündenberi tir. 
şehrimizin misafiri bulunmakta o- Bunu takiben Milli Şef, He ben 
lan Cümlıurreisimiz İnönü bugün ormanlarım tedkik buyurmuşlar 
öğleden önce refakatinde \'ali Na- n Bolu orta mektebini geznıit-ler-
ci Kıcıman olduğu hnldf• Belediye, dir. 
Parti \'e Halke,·ini ziyaret etnıito Şehir \"e d\'arındaki hu gezin-
ve yeni yaınlan Uelediye Otelini tilerinden ve tetkiklerinden dö· 
gezmillitir. nii:-Jerinde doğruca hükümet ko-

Milli Şef öğled(•n sonra da Bo- nn~ına teı:;rif edt-n İsmet İnönii, 
lu kaplıcalarını görmü~ ,.e keres- Ak~koC'~ Düzce \'e Gerede kaza-
te fabrikalarını ~ezmi~tir. Bu fa.b- larmdan gelmi-, bulunan he~·etleri 
rikaları gezitôleri esnasınra Cüm- w Bolu'nun çiftçi ,.e esnaflarile 
hurreMmiz fabrikaların ihtiyaçla- ıgörü~mü~ler n Bolu ,·iliyetinin 
lan ve kereste imalatı işleri üze- her sınıf halkını temsil etmekte 
rinde teclkikatta bulunmuş bu me- olan bu heyttler büyük Şeflerine 
seleler üzerinde alakadarlann mu- dileklerini açıkça ifade eylemh;-
talialarını \"e dileklerini dinlemi~- terdir. (Sonu S üncü sayfamızda) 

------------------------------..;..:-~ 
Türk - Buıg·ar · 

Hudut Hcidisesi 
Aekerlarlmlzden birinin ,ehlt olduğu, tac•- ) 
vUzUn Bulgarlar taratından ve TUrk topr.ak-
l•rında ika ecllldiğl maalesef teeyyüt ediyor · -------- .) 

E dirneden bildirildiğine göre 
Bulgar hududunda.ki hadise 

Bulgar resmi tebliğlerinden başka 

şekillerde vukubulmuştur. Bir defa 
hadisenin cereyan ettiği · yer -Tür.lt 

toprakİaridır ve askerimizden biri
si ölmüş ve diğeri yaralanmıştır . 
Halbuki Bulgarlar hadisenin kendi 
toprakları dahilinde VÜkubulduğunu 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

500 Bin Lif a Sermayeli Bir Takas 
Limited Şirketi kuruluyof 

Takas Y olile Yapılacak İthalatı 
ŞirkP.t Organize Edecek 

Ankara, 6 (A.A.) - Memleketi· 
mizin gerek ticaret anlaşmalariylQ 
bağlı bulunduğu memleketler ve ge
rek anlaşmalarla bağlı olmadığt 
memleketlerle ticari mübadelelerin. 
de mühim bir mevki tutan takai 
muamelelerinin ahenkli bir tarzda 
cereyanını temin maksadına matuf 
bir kararname 5 ağustos tarihli res 
mi gazetede intişar etmiştir. 

Muhtelif memleketlerle yapılan 
takas · muamelelerine ait primleri 
iç ve dış konjonktür icaplarına ya
ni ha.reketleı:ine göre tanzim etmek 
maksadile, bu kararnameye tevfi
kan Ziraat Bankası, İş Bankası ve 

Etibankın iştirakile merkezi İstan
bulda olmak üzere 500 bin lira ser
maye ile bir "Takas Limited Şir

keti,, kurulmuştur. Şirket geçen cu
martesinden itibaren İstanbulda. Zi
raat Bankasında ayrılan muvak-

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

HER SABAH 

Ticaret Vekili Ceıml Erçin 

EKMEK MESELESİ 
• cihan harbinin hnzin yadigar-

lanndan biri de bazı r.sııafın 
zihinlerine ııisbetsiz derecede fazla 
kazanç hırsını perçinlemi} olması
dır. 

Bu kötü hırs yüzündendir ki ha
yatı ucuzlatmak hamleleri akıl \'e 
hayale gelmedik engeUerle karşıla-
5ıyor. 

Bugün tstanbullu bt~lı>tli;yenin 
bütün gayret ve ilıtimamlarına rağ
men iyi lli~merni~ ekmek yiyorsa 
bunu hep o mümkün olduğu kadar 
fazla. teneffu hırsma borçlu bulu
nuyol'U7 

Şirket kurmak behemehal halkı 
izrar etmek, ftnune zararına cep dol
durmak demek değildir. 

Gün geçtikçe · müzminleşmek is
tidadım gösteren İstanbulun ekmek 
meselesi haklunda belediyemiz n& 
kadar zecri rn şiddetli tedbirler aJ. 
sa y<"ri \'anlır. 

Göriilüyor ki böyle işlerde biraz 
da me~hur İhtisap ağasmın slya ... e
tini takip etmek icabetmektedir. 
Günah \'e \'ebali belediyeyi böyle 
zecri tedbirlere SC\'kcdenlerin bo
yunlarına ols,m ... 

/1. CEMALEDDIN SARAÇOGLU. 

. 
1 



YENi SABAH" 

VAHIDETTIN Ş E H İ R . H A B E R L E ·R . İ PO L fT -i:K .l1 
. . . 

-7- YAZAN: M. SIFIR ' 
Japonya ve AVJ11PA 

Vahidettin İle Mediha Sultan 
Okuyuculanmız 

mıor ki: 
, 1 Umanlar Ve Ticaret Gemilerinin 

Zehirli Gazlerden Korunması 
siyaseti... . . 

Bugünlerde Japon devletiJıill. _ _:ı. il' 
A v:nıpa siyaset manzumel~ ~ ıe)l• 

Arasında Bir Konuşma 
A #" 

mas, ve herhangi bir iş birhgı IJIJJ
rar mevzuubahs olmıya bafl JO' 
Son zamanlara kadar, Berlin ~ o
maya antikomintern paktla ~gb.,. 
lan Tokyo, totaliterlerlc h~~.ınr. 
keri bir ittüak aktinin luzuı..-- • 
kail olmamış ve daha ziyade, ~· 
rıda.ki siyasi vesika hükfunlel'l .. sii· 
iresindeki münasebetlerin teeSSu • 
nü arzu eylemişti. Fakat, Ut.a~ 
taki siyasi statüler değişmek wv· 
dir. Japonya, şimdi.ki halde._ il' 
tere, Fransa, Birlc.'jik Amcr~;,.n,, 
sulh çerçevesi dahilinde olnı--. 
rağmen zımni bir mücadele~e, . ~ 
ve Sovyet Rusya ile de, (,Mogoı:ed6 
münascbetile) fiili bir mücad 

, 
• Bn gibi ihtiınall~ri düşüne -ı 

reli' demişti, habr ve mizacınızı 
rencide etmeyiniz hemşirem. Müste
rih olmanız için, mahrem olarak 
söylilyorum ki, bütün bunlara kar§ı 
icabında harekete geçebilecek ele -
manlar kimilen hazırlanmıştır. 

Mediha Sultanın yüzü gülmüş, 
gönlü ferahlamıştı. 'Kardeşinin bu 
korkunç §ayialara, teşebbiislere lcar 
§1 gerçekten ve evvelden tedbirler 
aldığını sanmış ve bu asılsız temi
nata inanıp kanınıştı. Biraz da muh 
telif mevzular üzerinde gezindikten 
ve cüliıs hediyesi olarak takdim e
deceği kızdan da mübaliiğa ve sita
yişle bahsettikten .sonra : 

.... - Tabiidir ki, şah kardeşim, 
demişti, devlet işlerinde enişteniz 
Ferid bendenizle istişare tenezzü -
lünde bulunacaksnız. Ne de olsa, 

• vUzera ve rical ile devlet muame-
1atı hakkında aslanımın teneV\'Ür 

• Luyurulınasına hizmet eder değı1 
nıi? Bu şerefi ondan esirgemiyece
ğinize emin olmakla beraber bir de
fa hatırlatmak istedim. 

~ 

Vahidettin gülerek: 

- Elbette, dedi. Kendisinden 
hem de azami surette istifade ede
ceğim. Nasıl, Ahmed Rıza Beyle es
kisi gibi araları iyi mi? .. 

- Eskisinden daha iyi gevket
lim. Hatta, geçenlerde de bizde idi. 
Cıennetınekan kard€!Pnizin, vahamet 
kesbeden hastalığından bahsedilir
ken, eniştenizle bir hayli aertleş -
tiler. Tebeddülü saltauat vukuun
da yapıhnası icap eden işler hakkın 
da söyleştiler. Hatta kabineler ten-

' kil ve mabeyn erk8.nıııı bile tayin 
ettilerdi. 

- :Mabeyn erk3.nmı mı? 

- Evet ~vkeUim. Ahmed Rıza 
kulunuz, baş mabeynciliğinize, Lfıt
fi Simavi ve başkitipliğinize de Re 
fik Bey kullarınızı ..• 

Vahidettin, kanapesinden silki
nerek fırladı. Memnun bir tavırla, 
ttfteta lıaykınr gılıi: 

- Çok iyi habrlattınız ve bun
dan bahsedişinize ~ok memnun ol
dum hemşirem, deai. Dündenberi 
mUnasib bir başmabeynci bulamı -

· 1or, bizim Refik'i tayin etmeyi dil-
• §Ünüyordum. Af erin Ahmed Rıza 

Beye_ Çok ~de bir tayin verev
cihte bulunmuş. Hakikat, Viyana 
ve Alma:nyaya ıseyaluülerimde ken.
disile pek yakından temas etmi§, 
refakatinden cidden memnun olmug 
tum. Hatt.l, daha enıel, kardeşim 
cennetaainm bqmabeynci1iğin 
bulUIM)ağu sırada, bana iml'll iZlıar 
hürmet -,e sadakat nezaketini de 
göst.enn.işti. 'lCüteşekkirim hem§İ -

rem 8İlıe-. Bunu hatırlatmakla beni 
büyük bir düşilnceden kurtardınız. 

Fakat... Mediha Sultan, Vahi -
det.tinin Lfitfi Simavi Bey hakkın
da söylediği takdirkar sözlerden ve 
izhar ettiği teveccühten, adeti :mem 
nun olmamış gım kızardı, sıkıldı.. 

Çekingen bir tavırla: 
- Bilmem ki şevketlim, dedi. 

' Ferid kulunuz Lfı:tfi Simavi Beyi 
l pek liyık görmedi bu §erefli biz -
: mete o gün. ltiraz etti. 
\ - Ahmed Rıza da muhakkak 

müdafaa etti değil mi, Lutfi Sima
viyi! .. 

- Evet aslanım! 
- Ahmed Rızanın nokta.i na-
~ doğrudur. Bilirim, blıim Fe -
ridle Lfıtfi Simavi arasında, evvelce 
bir hadise geçmi5ti. Herhalde onun 
tesiriledir itirazı. Lfitfi Simavi Be
yin sahib old~ birçok meziyetle
rinden başka bilhassa, İttihadcıla
ra karşı muğber ve muhalü bulun
ması benim için mucıôi istif aaedir. 
Karanını verdim. Lilt:fi Simavi Be
yi baş mabeynci yapbracağmı ken
(lime ••• 

1334 yılı temmuzunun sekizin
ci ve çok sıcak ve boğucu bir günU 
idi. Ortaköy tepesindeki saadetha
nesinin Boğaza nazır salonlanndnn 
birinde, damadı hazreti şehriyari ve 
başr.ımnndan vekili Enver Paşa, 

misafiri sadrazam Tala.t Paşa ile, 
sedef iş~meli ve çok değerli ara -
besk bir masanın iki yanında kar
ıılıklı ve çapraz bir §ekilde duran, 
nzerinde kıymetli valide ialı kalh 

h kuş tüyü minderli, sedefli kol
tuklara gömülnıü§lerdi. 

Güntin, bahtiyar sanılan, her
kesin hırs ve hasedlerini üzerlerine 
çeklp toplıyan bu iki devletlisi, çok 
elemli ve kederli bir tavırla dertle
şiyorlardı. Talat Paşa, bitkin ve bez 
gin bir hastanın iniltilerine benzi
ycn, hafü bir sesle, harbin aldığı 
son vaziyetlerden acı acı tlikayet e
diyordu. Söylüyor, söylUyordu. A
ra sıra susuyor ve sessiz ve hareket 
siz bir halde, başı önünde ve çok 
düşünceli bir vaziyette sözlerini din 
liyen Enver Paşanın yüzüne, sanki 
bir teselli umar gibi, hUzUn ve ü
mid sızan gözlerini dikiyor, yutku
na yutkuna, bakıyor, bakıyordu .. 
Belli ki, günün derdi, onun yaralı 
yüreğini çok yakıyordu. 

Enver Paşa, o herkese nasip ol
mıyan tevekküllü itidali ve hiç sar
sıJmıyan metinliği ile, harbin o gün 
kü vaziyeti ve zuhur etmesi hatıra 
gelen ihtimalleri hakkında, Alman
lardan aldığı haberleri, vidlcri bi
rer birer ve tatlı bir sesle sayıp 
dbltüyordu. Ve nihayet: 

- Gerçi, diyordu. Bugünkü va
ziyet pek de şayanı memnuniyet de 
ğildir. Fakat, talil hnrptir bu. Bu
gün düşündürdüğü gibi, yarın da 
güldürmesi ihtimali yok değil, hat
ta pek çoktur. Muhtelif cephelerde 
biribirini takip edecek birkaç za -
fer, emin ol ki Paşam, derhal vazi
yeti ıslah eder, tamamile lehimize 
ve çok müsaid cereyanlar husule 
getirir. Çok umarm ki, bu saadetli 
günler de o kadar uzak değil. Bila
kis pek yakındır. Çünkü, düşman
larımızın umumi vaziyeti de çok 
sarsılmıştır. Temin edilecek bir iki 
muvaffakiyet karşısmda, der.hal 
müttefikierimizin tekliflerine ba.ş

eğeceklerine hükmolunabilir. Ben 
ce, bu derece bedbiniye kapılacak 
kadar vaziyette bir tehlike yoktur. 
Bir asker gözü ile ben, hiç de böy
le tehlike • göımüyorum. fmmıruz 

bana. 

Fınn Derdi 
Rami nahiyesinin 8 bin nüfu

su olup bir tek fırını vardır. Fı
rının içinde terkos ve su tertiba
tı olniadığı gibi karşısında cami 
avlusunda bulunan büyük bir 
bostan kuyusundan su çekilerek 
ekmek yapılmaktadır. Suyu ze
hir gibi acı ve içi yüzlerce sene 
temizlenmemiş olup sıhhate mu
zırdır. 

Belediyenin nazarı dikkatine 
konmasını diler ve gazetenizin 
şikayetler sütununa dercini rica 
ederim. 

Rami Cuma Ruscuk Yaranı 
so. No. 77 daimi okuyucula

rınızdan / smail 

••• 
Çok Haklı Bir Sual 

Hükfımet hayatın ucuzlaması 
için pahaiılıkla :mücadele etmek
te ve bu meyanda nakliye ücret
lerini hayli indirmektedir. Ha
mal tarifeleri üzerinde de epey
ce tadilat yapıldı ve nitekim pi
yasada soğan ve patates gibi 

mevaddın yüz .kilosundan beş ve 
kliğer maddelerden on kuruş 

hamaliye alınmaktadır. 

"inhisarlar idaresinin ispirto 
bayilerinden on belj kilodan ellei 
kiloya kadar hamala lüzum ha-
sıl olsun olmasın 15 kuruş ha
:ıualiye alması doğru bir iş mi- · 
dir? Alikadar makamlann na
zan dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

Fındıklı tramvay caddesi: 
Bakkal AlKüillo1ı Karakaş 

YENl SABAH - Hayatın u
cuzlatılması gıoi ehetnıniyetli 

memleket davalarında herkes
ten evvel nim resmi aairelerin 
faaliyete g~eleri ve ferdlere 
örnek olmaları ica:beder. So
ğanın, patatesin 100 kilosu beş 
kuruşa nakledilirken l5 kilo is-

pirtodan İnhisarlar idaresin~ 15 
kuruş hamaliye alması cidden 
hayret edilecek birşeydir. İnhi
sarlar Umum Müdürlüğünün 

biz de dikkat nazarını çekeriz. 

Talnt Paşa, Enver Paşanın kuv
vetli bir imanla yaptığını bildiği bu 
vidli telkinleri karşısında, hakiki 
kanaatlerini izharda ısrar etmiyor
du. Muhatabının sözlerine' inanmış 
ve cidden teselli bulmuş gibi görü- Satie Yolsuzlug., u 
:nuyordu. Fakat, §iki.yet mevzuu-
nu deği§tiriyordu. Bu def& Kafkas- M unblr il ille itiraz 
:ya.elan bahsediyor, g~n sızla- azn ~~ -
myordu. Ve: n•mele:1111 verecekler 

- Yrne çok fena haberler al- Satiye binası yolsuiluğu hakkında 
dmı Batıımdan. diyordu. Verdiğimiz müddeiumuminin haz.trladığı iddia 
kararlar hilifma olarak, Sancaktar namenin maznunlara tehi~ edildi
Bey ailesinden Şakir Paşa zade ğini ve iddiaya .ııuaran eski Deniz.. 

bank '~diirii Yusuf Ziya /\-;- ile 
Ahmed Bey, Gürcistanda bir Müs- :m.u ~ 
Himan cümh.urlyeti teşkil etmek, Tahir Kevkcbin cezalandırılması ve 
'Batum ve hnvalisini de bu hükiıme- Refii Bayarın da men'i muhakemesi I 
te ilhak eylemek iç.in faaliyette bu- istendiğini yazmıştık. .Mununların 
lunuyormuş. MUslümn:n Gürcü eş- bu iddi.anameyc itirazları hakkııı.da-
af ki kanuni müddet bu akşam bit-

r ve nsılzadelerinden bir hayli de mektedir4 Baklannda son tahkika
taraftar bubnuş kendine. Bu teşeb
büse 'aleyhtar alanlan da kaymbi
raderi Aslruı Beye tehdid ettiriyor
muş. Aslan, şimdi ... 

Enver Paşa, bu haberden canı 
sılnlınL~ gibi alnını kırıştırdı. Ve si
nirli bir tavırla muhatabının :sözünü 
keserek: 

- Kuzum Paşam, dedi. Kimden 
aldınız bu haberleri? .. 

- Batuına gönderdiğim bir me 
murumdan. 

- Doğru mu acaba? .. 
- Elbette ddğru. Bana bunları 

bildiren zat, .Aslan ile Özürget de 
uzun uzadıya gö:riŞ:nüş. Şakir Pa
§a. zade Ahmed Beyin yanında bir
kaç günler kalmış bütün bu faali
yetlerin bizzat §ahidi olmllj. 

- Sözlerine itimad edilecek bir 
phsiyet mi bu, Ta.I.at.. 

- Biç §ilphe etme buna EnW!r. 
Hem de çok itimad edilecek düriiat 
ve namuslu bir zat. 

- Peki :Aslım Bey §imdi ÖZür
kette ne yapıyonnuş, buna dair bir 
§OY yazmıyor mu mektubunda?_ 

tın açılması istenen on iki maznunun 
vekilleri itirailanm hazırlamıştır. 

Bunlar bugün itiraznamelerini müd
deiumumiliğe vereceklerdir. 

Mevkuflardan eski Dcnizbank 
Mü.dürü Yusuf Ziya öniş muavin
lerden Tahir Kevkebi ve Yapı Bi· 
nalar §Cfi mühendis Neş'et Kasım
gilin vekilleri evvelce kefaletle tab.-

liye talebinde bulunmuşlar ve bu 
talepleri tetkik edildikten sonra red
dedilmişti. Bunlann vekilleri bu ta
leplerinde tekrar ısrar edeceklerdir. 

Dördüncü sorgu hakimliği karar
namesini bu hafta iç.inde haz.ırhya
cak ve Satiye işindeki yolsuzluk da
vasının muhakemesine yakında baş
lanacaktır. 

Swld Davaz P.anaten 
geltll 

Tahran büyük elçiliğine tayin o
lunan sabık Paris sefirimiz Bay 
Suad Davaz dün sabah şehrimhe 

gelniiştir. Bay Suad De.vaz birkaç 
güne kadar Ankaraya giderek Ha
riciye Vekaleti ile temaslarda bulu
nacak ve birçok elçilerin iştirakile 

yapılacak olan toplantıya iştirak e
decektir. 

Tasdik Edilen Nizamname projeai 
Alakadarlara Tevzi Edildi 

Devlet Şurası tal'.afından (Tica
ret gemilerinin zehirli gazlere karşı 
korunması) na dair hazırlanan ni
z;ımname tasdik edilerek ta.bettiıil
nıi§ ve alakadarlara te\'Zİ edilmek 
üzere teksir edilen kopyalar Liman· 
lar Umum Müdürlüğüne gönderil
miştir. 

Bu nizamnameye göre bütün li
manlarımız ve ticaret gemilerimiz 
de gnzlere karşı tedbir alacak ma
hiyette bazı tesisat vücude getiri
lecektir. 

Her liman ihtiyaca göre mahalli 
Hava Kurumu komisyonları tara -
fından seçilecek bir veya birkaç 
gaz memuru tayin edeceklerdir. 

Büyük limanlanmızda ise mü
teaddit memurlan havi bir gaz mü
dürlüğü teşkil edilecektir. Bu me
murlar ve müdürler mümlcün olduğu 
kadar doktor, eczacı veyahut diş ta
bibi olan kimseler arasından terci -
han seçilecektir. Mümkün olmadığı 
takdirde sahil sıhhiye işlerinde bu
lunmuş sıhhat veya dezenfekte me
murlanndan istifade edilecektir. 

Temizleme memurları ile daima 
temasda bulunarak teşriki mesai e
decek olan bu teşkili.ta her liman 
bir motör tahsis edecek ve aynca 
sahilin müsait yerinde bir daire ha
zırhyacaktır. Gemilerde de vapur 
kaptanının mesuliyeti albnda ayn 
bir teşkilat vücude getirilecek. Bu 
temizleme takımı altı kişiden mü
rekkep olacak ve ihtiyaç halinde 
vapurun güvertesinde seyahat eden 

yolcuların bir kısmı da istihdam e
dilecektir. Vapurlarda bulunması 

mecburi tutulan gaz e§yası şunlar
dır: 

1 - Kireç kaymağı dökmek i
çin bir filet, 2 - Uzun saplı müte
addid kürekler, 3 - Kireç kaymağı 
nı halletmek için tertibat, 4- Kireç 
kaymağını tatbik için buna hususi 
fırçalnr, 5 - 4,5 kilo parafin. 

Harp halinde vinç vesair maki
nelerini örtmek iç.in yelken bezleri, 
muşambalar, geminin içine hava ve
ren delikleri lüzumlu vasıtalar, ki
reç kaymağı tozu ve parafin fırça -
lar, yolcuların gaz ve yanık tedavisi 
için malzeme, mürettebata mahsus 
gaz maskeleri ve maskesi bulunma
yan yolculara vermek üzere yedek 
maske, mürettebata mahsus gaz el
biscleı:i, eldiven ve başlıklnr, fırtına 
şapkaları, yağlı gamse.leler, denizde 
giyilen lastik botlar, lastik elbise
leri temizlemek için kaynar sular 
bir etil veya ocağı bulundu -
nılması mecburi tutulmUftur. Bun
ların kullanılması hususunda müte
addit tecrübeler yapilacaktır. Harb 
zamanında hariçten gelecek vapur
lar gazlerden ari olduklarına dair 
birer şehadetname ibraz edecekler 
ve limanlara girmeden evvel direk -
lcrlne (temizdir) levhasını asacak -
!ardır. Bundan başka limanlarda 
bulunan romorkör, kayık \•e mav
nalar da sahipleri tarafından temiz 
tutulması nizamname maddeleri a
nısına ithal edilmiştir. 

bulunmakta.dır. de 
J aponlann, İngilizlerin, i,?~ 

bulundukları halli nazile siy~ e
sclelerin istikametinden istifade~· 
derek, bazı isteklerine nail ol~ 
lan malumdur. Fakat Bi11 . 0 
Amerika, şimdi !ngilizlcrin Y~ 
geçmiş, ve Uzakşark ile al_ .. ~ 
devletler de başlarını kaldı~. 
başlamışlardır. Avrupada, baZ1 ~· 
si zaruretler veya maddi nıec ·~ 
yeller dolayısile veyahut ta_ ~ .. ~ 
basiretsizlikler hasebile, ~ t' 
ve İtalya, mevcut nizamı ~ 
decek müvaze.nesizlik unsuru o ~ 
tur. Şimdi devletlerin, uzaW öJ 
uğraştı klan şey, J aponyanJJl 
ayni ,rolü, bu uzak diyarlarda:::;. 
maaıdır. Bunun içindir ki V 3,. 
ton, İngilterenin zahiri sureW: Y' 
ponya ile anlaşmasından en:~b'. 
dilerek, bir müddet tak.in et~gil· 
reke~iz siyasetten ayrılınlŞ ~ 
terenın yanında yer almak J•• 
tine gelmiştir. Zaten tngilizlerıe, ii" 

Yeni Bir Define 
Aranıyor 

l l\~UİFTE: 
Maarif Vekili Trakyaya 

gidiyor 

ponlar henüz siyasi konuşıtıe.W' er 
zerindedir. İngilizleri en fazla~ eti" 
gul eden şey Japonların kendil ıa· 
ne karşı gösterdikleri aleyhta;" ted' 
vırlar, yazılar, ittihaz ettikler! Şi• 
birJerdir. Bu İngiliz aleyııt.arbğ1~ 
mali Çin de ve bizzat J apoııye.da ııf1I 
dır.. Yalnız bu düşmanlığın ~ 
Şimali Çinde, Japonların, id~ ~ 
ziflarından, vaziyete hakiınlY ,.. 
li.klerindcn ileri gelebilirse de, tol' 
ponya gibi bir memleketin e~ı\ı1l 
raklarında bu düşmanlığın t~ 
işi dcği§tirebilir. Bugün l~. 
Japonların gözile, imparatorl Jl)İl 
nın yegane hasmıdır ve bunu b~ &' 
nasebeUe gösteriyorlar.onun içi.O ti' 
ki Londra, yavaş yavaş sabır .;e 6"' 

Uç kŞ define aramak için müsa
ade almak üzere vilayete müracaa.t 
etmişlerdir- Viliyctte lizımgclen 

muamele yapılmaktadır. Bunlardan 
:Muhittin Aksoy defineyi nasıl keş
fettiğini şöyle anlatmıştır: 

"-Kandilli ile Hekimbaşı çiftliği 
rasında, sakıt hanedan azasından 

eski veliaht Yusuf İzzetti.ne ait ~ift
liğin müştemilabnd.an metruk bir 
mahR11 vardır. Bura.da yıllarca ev
vel keçi b5liyen Marika isminde bir 
kadın oturmaktaymış, mahzeni de 
keçi ağılı olarak kullanıyormuş. 

Jıliltareke yıllannda bir gün iki er
kek bir kadın b11raya gelmişler, el
lerindeki bir kroki ile tetkikat yap
JJUflar. Sonra Marikayı çağırarak 

ona: 
- Sana. yüz lira verelim. Demiş

ler. 'Burada antika eserler var. Biz 
gizlice burasım. kazacağlz. Kimse
ye bir şey söyleaıiycceksin. Eğer 

aradıklanmm bulıırsak. na daha 
birkaç yüz lira. veririz. 

100 lirayı da vererek ertesi gün
den itibaren mahzen clv3rrnda bir 
mahalli lwzmağu başLımışlar. 

Hafriyat on beş güli 1 :ına .. sür -
müş, toprağın nltınct:.ı liik adı ve
rilen eski kale duvarlan inşasında 
müstamel yumurta akı, bezir yağı 
ve horasandan mürekkeb bet.ondan 
daha mukavim kalın bir tabakaya 
tesadüf edilmiş, tam onu açacaklea
rı gün Amerikalılar orta.dan kay -
bol muşlar. 

Somadan Ma.rika bunlanıı kaç -
tıklannı öğrenmiş, ilk konuştuk -
lan gün de ellerindeki krokideki i
şaretleri gören kadın, burada üç 

nevi paradan mürekkep büyük bir 
servet gizli olduğunu, Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde, İst.anbulun b8.n-i 
si olarak gösterilen Roma hüküm -
darlanndan (Tatyanos TekfU:r)un 
hazinelerinin burada gömülü oldu -
ğunu anlamı§!. 

Biz, üç sene devamlı tetkikat yap
tık. Her üç arkadaş bu tetkikler ne
ticesinde burada gizli bulunan bir 
milyondan fazla altın sikkenin çıka
rılmasını kararleaştırdık. Vilayeet 
müracaat ettik. hin verildi. Şimdi 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu 
lunruı Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel bugün Trakyad.a bir tetkik seya 
bati yapmak üzere Edirneyc gide -
cektir. Vekilin beraberinde İlk Ted
risat Umum Müdürü lsmail Hakkı 
ve Maarif Vekaleti müfettişi Osman 
Horasanlı da bu seyahate iştirak e
de\•ektir. Vekilin Trakyada maarife 
ait işler üzerinde tetkikatını bitir
dikten sonra lznıire gitmesi muhte
meldir. 

Yiiksek İktisat va Jimıt mak1abi 
56 ICI f tldilümii tğ(HfİSİ 
Yüksek tktısat ve Ticaret mekte

binden bu sene mezun olan gençleri 
l:!Ski mezmılarla tanışbrmak için 
Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi 
mezunları cemiyetinin ıhcr sene ter
tip etmekte olduğu .eğlenti evvelki 
akşam Küçüksu plajında coşkun 

bir neşe içinde yapılmıştır. Vekte
bin eski ve yeni mezunları ve güzide 
davetli kütlesinin iştirakile yapılan 
mektebin 56 .ncı yıldönümü eğlenti
si sabaha .kadar devam etmiştir. Bu 
münasebetle cemiyetin reisi Tahsin 

taba fil.. .. b rak fal<at mm unu ı arar., )il 
ğııkkanlılığı terketmiyerek, ~ttJ ~ 
rcketi yeni baştan değiştirnıege 
lamasını istiyebilir. oıt":, 

Bu vaziyet karşısında. ~ dJI 
nun mihver .siyasetine g~il ~O' 
derpiş edilebilirse de bu ibwn-1 _,oıı· 
lay Jcolay tahakkuk edemez. J ~ 
ya. kendini henüz totalitcr~ .. ;..oi
Avrupa siyaset ile bağı.amak j61o" )>it 
yor. Zira onun gayesi, ınua.JYeP -g11 
ihtilafa, beyaz ırka mensuP vııt"' 
iki tarafa da müUıiş bir darbe. s.1" 
rak Uzaqark ve Asyayı elle:' uı.ı 
sına almaktır. Bu sebcbden ~ 
meselesi kolay tahakkWt ed . JI' 
cck bir keyfiyettir. Meğer 10 bif 
pon}'a, siyasetinde, başka çıkJll' 
yol olmadığını görsün. ......~ 

J)c,J~e.~ ~ 

Hamdi bugünün ve yarının gençli- D.ENİZJ.J<:RDE : 
ğine hitaben gayet Yeciz bir nutuk 
söyliycrek Türk gençliğinin iktisadi Limanlar umum 
biinycmizde yarattığı kalkınmaları J 
izah etmiş veyeni mezunlara da zmire gitti .,ti 
muvaffakiyeUcr temenni etmiştir. Limanlar Umum Müdüril ~,J 

TaJısin Hamdi yeni mezunlara ez- Manynsi bazı tetkiklerde bulu~ 
cümle şunları söy1emiştir: üzere dün fzmire gitıniştir. ~ 

"- Bu yıl bin bir emekle bize Manyasi İ.zmirde bir hafta. Jı,D. 
katılan genç arkadaşlarım, bugün ik kalarak şehrimize dönecektir· _ / 
tisadi hayata sizi de katmakla ka- vvvvvvvvvvvvvvvvvvVV'~ .-.1////A 

zanmış bulmıuyoruz. Bu yol belki ıır 

çetindir, sarptır. Fakat o niabette 
U?Vklidir. Yurdun muhtaç olduğq ik
tisa.d ileminin kıymetli ve enerjik 
elemanları ~ok noksandır. İlte siz 
lcr o nOksanı tamamhyacaksınız 

Sizi bu akşam aramıza alırken Bü -
yük Atatürk"ün manevi hl.J%Uilann
da hep birlikte ve üç dakika sükiit 
etmeği teklif ediyorum.,, 

Büyük sessizlik içinde geçen bu 
dakiknlardan sonra Yugoslav iktı-

TAKVJM 
Aiih i h ....... , ~ ~ 

7 Ajuatoı 19lJ Patat 

•"'11 21 Ce~adyltlbir ir' 
l..al 1 2S TEMMUZ 11 

Razı hmT: 94 

sa.d delegesi bir nutuk söylemiş ve 
Balkanlı gençlerin iktısad.i hayatta- D•)1ı .adi ı S,03 • &t3 

- Bir §ey değil, birçok şeyler 
~'B.Zıyor. Aslanın müsellfilı kuvvet
ler toplamakla, Ahmed Beyin de 
Acarada siyasi ve idali teşkilatla 
meggul olduklannı bfldiriyor. 

Bunu mUteakip Reisicümhurun pazartesi günü bütün muamelenin 
itimad mektubunu hfunil olarak ikmalini umuyoruz. Hemcm o gün 

ki müşterek vazifelerinden bahset- Oıı. ı 11,21 - lk~ 1 1 06 
mi§tir. A.kta•• lt,19 - Yattı ı Slı 

Davetliler bu güzel gecenin ta l•aak ı 3,05 _......... 
sabahına kaaar eğlenmiş_lerdir;.., 1 '-•••••••• .... ...., .... 

(~vamı var) Tahrana gidecektir. 1 kazılara başlıyacağız.,, 
~ 



~==========ı-A~,--~H=Nl8~AH~M=H=ı~efi~m~71s~m~e~ı~ı=~~·~ 

y 1st·klilini~ ~~i ~~~~~7ı!~~~ l[~~lncl~-~~!~~~-~u , 
2 5 · nc·ı Yıldö· n u·· mu r~1~:~~aau:nya::.. ~ ,~ .. - sıfatile- _.._ ..... _.. su - ~-1.,,,, .. w ~ __,_ !ieisicii~ M,Uk bir binalara CUınhurnmtimiıin ,, ... 11\lK:a 

bu hareketlerin ateyhtnde bulun- alaka ile dinledlği ve muhteHf mev • alika~arını bilhass~ ~a ettiler. ~ AQıiiıtelt6idlel' lluı.ılA& mu .. 
duklannı gizlemiye_ıı halis kanlı a- zular iiMriBde mu.batabl&nna aual- . lılili e.t ~ ~. ~ tekaid Yaııt.ay H. HUsnti tmzade 

{Bıat ....,.. 1 ad -;.ffkcl&l j heye mahal. bırakm~~cak surette 
lli9i tehrirJ doldurmuşlardır. Şehir apaçık tasrı~~ e,yı.e~ıştir. Enternas
- ... -00,. domalmıı bulwnıy,mt va ·yora! taahhiitlermıiadetl katı~~ 
~inin yattığı bu yerde wnu-,· biz değiliz ve Dantzig'e karşı butun 
-.ı bir aeviııç v.e heyecaıı •ıdır.; haroketlerimi& k&rll ta.rafuı .bar~~ 

M . d"" akşa saat 21 de kellerine bir cevaptan başka bır 
Potonera.sım b~~-· m ktalarından şey değildir. Bizim vatan aşkıı_ııızın 

yanın u un no bi • .ı;kletti-· haklitrın ve veeıbele-
-.,.lecilerin gelmesile başlanııtır · ze ~.. gı ki 
n..__ • . d alk- rin başknlllnnın vatan &'Ş annın 
~adan gelenler en zıya e .ş- ı 1 yUltledl-4 hak ve v~ler -
-.ıııar olmuştur on ara gı · 

· den daha az ol~~11 zanneden l!tır "-Bu sabah bura.xa muvasalat e- kimse bulunuyorsa, onu bö.yle bir 
Pbioııxa ordulan baş k~n~- hataya dUşmekten tahzir ederim. 

lll ınarep.ı Smigly Rydz. bil~ük bırı Mareşalin nutkunu bitiPen ve. 
llltuk söylemi,µr. Bu nutlHln başlı- açıkça li.ltleri tehnih eden btt sözleri 
'-lummıarı aınlardır: . "Dantzig Polonyaltdw. Polonyah-

'-t.alıp ...... W!nleeek tek bır kalacaktır,, avuelerite ltanlanmlf -
!"aP vardır: Kuvvet ve eölıret. tır. 
~diifr bitt1D. deYJetler gibi biz Mtlteakiben halk elterini ltaldtra-
le ~dir ediyoruz. Fal&atıhaWwı ba rak ıu yemini et.mittir~ 
~itin "vennek.,,diicıderiJçin de ''Polon,Yanın ebedt kudreti uğ • 
- at .. oldMiımaJıi~ IHı~bizi runda, ~e zafere kadar aarel -
-·· iebar.- edmai~. ı maJtsıztn çarpışacağımıza Ye "8ttHı 

0s ııf+ig, wdann bailad., Bo- zamanında da. f eyiztt mesaide ve 
1-a 4& bajlı bulunuyor. Dan- berkesin i§birliğinde bütün PY -

9tıloayanm illtisadl ciğeridir. retleritnizi sarfl!deceğimize ~min 
~ aoktai nuannı Hi~r IÜP- ederjz.., ...._ 
~ - - - - ---·---~ ·~~~~ ~w••• _.._. _ _...,_...,..-_ ... 

• 
iZ Filosu GıHI _____ ..... ,. __ _ 

ri Ahnanlar da az Oetildh"· Demek 1er tevcih ettiği bu ı~r ara- ~1 olan ve vılayet m.erkezının muh alda._ mektupta hulasatan şöy, 
,..ı.mor ki Doktor Go*ls'in bütün -·-...:ı- dılek sah'bl . --...:ı-- odu teli! sınıfları.nı temsıl edenler Jse. 1 k k+...A; ... ..,...,._,, - ı en, ~. ve I} • • b h b" e. .... ~AllML~ , 
propaganda faaliyeUne rağmell. .Al- kömüdl işleri, Bolu ve civarı yollan hemen bUtUrı vıllyetin aş ca ır "Biz lhUyar mO~kalcfter düs-
manlard& muhakeme ve hissi selim ile Botu'yu Ankaraya ve Adapaıa- çal~a ~e.vzu..u olaıı orman ema.. w _........ .,. • 'm 41pn it;& 
tamamen eönmemiştir. Çekilen iz- rına ba1b.Jan anayollar, orman 18.• neJman işı ile mı'ibleclttk ve mensu.. ,..,.._ Vld 
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tırapların ve mahrumiyetlerin de bu laalanada devlet orman emanej _ ~~t ~se~eleri ü.zerindeki. dilekleri.. $ım.I lhtt!•'* ftldtlet' • tr rad 
muhakemeyi ka111Çılayaeağı tabi- mım _., ve devlet onnancılığuaı.n m ~ildirdiler ve Boluda ~ır . .Qaensu- • nfalu- hmsm tll7lla ~ 
idir. bir &il ewel faaliyete ıeçi.rilıwi, cat fabrikası kurulması ıstırhamın ee lıılle ~ da 31 -• .s .-fi-

:lote. bundan doıayıdır ki blı1lıse- tü• Mm satımı üzerinde dur d.a bulww.rkeD vili~n başllca ih- mllf kortlllHlk hlka..te ft .. .H-
dilen cereyaıun mevcudiyeti dıejru üyaçlvı &n$1.Qıda buluDl.n iplik iı§i- smta trlPlhıett .... ..-.s -de 
olabilir. Telldid ve ihafedılıa VU .- JrNlludlır. Yine bu arada Gerede nıe temas ea.\ek iplik fabrika.lan .. Cfimh...&....t .......... 4'11er. U-

lil -- heyeti, tiftik ve orman işleri ile kil.. ... •J~ 
ıeçerek müzakere yo e - _.. ııuz.da 6, 7, 8 ve 10 IWIAllftY kadar mum .Mltlll'JkaldW AıAıerlye fllml-
faatl&r teu ~ ÜIÜMll Al- çii.k IWtlar ve yün ipliği mesele.; ipijk ~alarım .istediler. yftl mnnaa ...,._ .m,.._ bir 
manlar laiç 1ııir Wl1 me•>*'ltle- lılıria ... Dilee heyeti de Ziraat malı. c.u.-l.~•- Bobs uaJ.;. ..... u takrible 4200 Uralık bir tenı "'h 

""'-.1....- ...:ı.- .Aı.. =:M nıt. •tle&. la&rmM makilıe .-.-·~ •-r-
l'Üle Mm dıejMltK. ~ Y9 llaU.... k ~ eeG vakte müsaadeli aln ı••· 6-lyetia 
llaDdlrlıll" ve u'88D"8'S ...ıa- leri ~ay tiıleii. pıuar *i- bdar dWemiıller" WikOwt ~~ 'se•· da -....ıee .._ mneut 
a&W '- ..-. ... ~- mi ~ ve AkçakqceWar nağından aynlırken de BoJııt'da vel .,. lllf 6' Maamt1 • ..., ... te-
.__, JWiat W•'it1r ... ~. • • .._ flM* iılti:blalM ve ticareti 1e1 
_. ~ - 8lllııa wıa~; .. ~-~-- -ıerin- ne ...,. ti - • - 19 ••• ..,_ ••• ,,.... .. - ... w hY ar • elıl&. -ı Wııriae --.. p'oM'o=-. ,,.._.. - ,,_, ' ...... """ .,._ .. .,.-.: ttı. ,.. .... , oaı.. Nndana maıht .,..... lllr hJ• ..._. .._ ...._ 
-.- ...,. Mr ._ Mc -.W •••• AllcMeeabh- tilllklılri aresmts terini ... w- Mr aliM • \eAlk 1tu lert tebMa w r b mıltı _..._ 
....._ Mılllııl t smsMtnn ilia » .,__ 
.....,..... adliye •ı>w,., Ziırat •nı"•••n • 7wıanr1ml'4lw. lsala ........,.._ llh iller • ._. 
~ada.ki ... ~... • ....... tarafmdına .,. ..... 
si plMe ça>mıw ar. a.td llıl ..- ---... .-~-.-----------..--.... ---- let&wr ve tak tfrldB .. .., **& 
.-1tl'mak .. _.... '",...... 1i ' - T eltirJa ı........ı• tfJldl •rece1• w ..... ..,. · 
ve MW ıu• ti" pthüıJ bit.- ... .,...1 • •tdmaltta ve l9a earetle W..: 
~-~ ~ .... _____ ...ı..._, •. r ~ a.;.. vcr• cr .-et ............. "'illi' 111117 le 
~ w ...... _ .......... ,u,·7+va--.. 1111 r~s .,. ft.ı -M - ~- ... ..,_... .........~ . 
.,_ ,,±r· '1Mılifi .Ulvi r, .ü- t•• illıı ı llıll ~ Tekirdai,. 6. (4.AJ - 81.L ~ YaJlalD ............... '1ll-
___,. llMiıll • W.* ~ • llir ashrint'* )llıl'Qbz*tw • Teki~Nla feci bir ~ 0 1=·w letleT müraMba meanutan ....,.__ 
• ts'iıre' 'm 1?111 ıl'haam ,... ...... - * .. ı'lmntıi'r iMa tur. Diş doktoru Nadir ~ ...,_ da.n uyıbp m&ilrl 1 • tea ...,. 
91tn w ı••-' _.. mMh st ın'dıttlr, te~U. • JIMlM ilti adıadaşı ~ ~ ve ............ lauar 
'*' Jlll& llnM ıa at '"'- ._,.. _.. s•snı ........... ~ ~-... aaWI .iıltibvctini *i oMaldan llaMe ~-ve -W
t. , ... .,... Hnnt ı ı•rrH _. ın'Pt ...,.z o ;•'r: ben.,..,. ,gW.w _.,_..t ,.- - ret •a..ll 1ç1n 1aaa1 ....,.. ... tlt-
• .. aaba·t ''" mir - .... astı ts "' ,.,, Os .... .. lardan deniu yuvarl•nnn•tır. Bu ... "e elt1tt: bltet .... --
.. V:lıılft ..-ı.a •'IW ._.. .riywi ... •ıdtt 1 ' 'r ... • U. Mtitıe~ 1uı~ Nadir dar,. ~ye apeçlk )'azdı ~ MJ. 
... lbm• tı *' ,.._. ... a•tt•+ •s'IZ119rtr ıt * ,... .a • ..._r ••·~ - ... t _.._........_ ...,_ ölmüş, yanındakilerden biri ağır lift: qıı:ı -- - ,_,,__ --..--
buatt "'- -MMe ..,.._. .... _,. lltli~ftl Ye ihıerterine m~ _._..__ .. "-•'-r _, __ _.., ıw • ., .......... 

aureı.. yarallnmMJ, diğeri kln"tul - ·---- ~- .., .-., .,..,~ saçmağa başladı. l,\ul bir yerdeo &t.eş edil~ek birisi mutur. halkı. raltataıs ........ t.ı•••lfbt. 
Böyle bfto teklif hoşa ~ye- m.türttbnttş diğeri ya.tal&nlnıştır. ..a Jaarlçten .,,..1~ bilir ve reddolunaMtir. Faltat ki Aync:a haber ahlıdığıua gö..r.e • ' - •u.reUfle klıueye bilet ..ıı. .... 

ftdar k~k içia .. JNt 1* •beb askeri makamlanm~ Bulgp.dardan rtal7&.n k01'SC) • Olluk ..... muı n cycııo den ful& _...., Ja-
taaawvr ._ ..... A~i ~rziye ve te.zınhıat tale.b etmi§ler- muftan Fran da ,.ı..amw dab1 "'Ceaü laMt ...._. 
illi aulltüf cereyudla "-1-· dır. 98 namesi,, ahltimuıdaa oNap ı..we 
denle.- ••lePM ri~üne Wet w- h 1.pse a.bldı bu _meeburiyeti ku~eye cW:I rl- · 
m.. ..-~ 1-ı\ ~ula- Bir Tavailı Puia..G ,A.A.ıl -P41Dt IWiMln aşet ec1lbn1Jıe!J8k latlh4am e1 ....... : 
ra ıaevc~eü Uıe iı.ab ~wlar. flllıt. _.... ı Mi---.dallal gu.«tllliaia ~·- iatU.U- ili- 1ara ~ ~ ıaddel•de aldal ve-
Çünkü böyle bir anlaşma ıiht.iaııli alıı.ııtr t*tı. SQll güalınle ,_...,, ıte. t~ •ll.lla'llll11k uewla • ıihekte \'e bu .-..ıar ~· 
müak.ere ta.rikiai \ak.ip etmeyi ve .... -...:ı-- Criana"""' ..-. t:"l-ıı·...:ı-ı· .. ,...:. .. _ k·-ı-....... ~ı •• ı.. -·•a.a•. a...:-ı.. e ... ı muhtelif köşesinden gazete~~ 4-_,..,y ~ ,....,. ve uuu - vuua.., • .......,._ ,.... U.Rı '!r ... _ ur 

artık teh.4iıd. ve U\a{ftden bir flQrdıL J.eıı .sıel ba"ıerl«ini ve buola,~ deh- Jetle gider.kea Sailat-.Lous IM!dud ltöp dhnektejfider. Bls •ti,..- -*er~r. 
beklenemiy~ miidafa.a eden ildi ~ 011 TÜl'lıl .,......, ~~ .....,,,,.,,. için ....... •• 1 ,,_ ~.....-. ıqo 
terin tezini pelı: kunretleftdt~tit. nız. Bu. cüwtWıu. halwrdıe w '"°' v--.. ~ .._..t ..... teMle - olm•na lsmlmlıı ortaya lllrtilNdı 
Bu tarza muhalif olanlar ise elte- kati.delik yok. Fakat 1M>nn&ülı f ev- r.iadtlı ve dwdwmak iiıleP& yıaıtla- ve IMJrada "'8dbla1 ....... ~ bu i
tinde Wwıan tMth vastblars. JMıMie bir .-ıet ve v.ü&at ı,iste- nM aelen JOlislen \Kme ve yum- madlflm mlitdı.aid dana.Dar.az et
rnlıncaat · ..-elM dıahüiaki .-.. teQ. ..ı.riaiıı sal f~ bw;a.- Nida --.vemet ettiklerinden do- miş ıea y"8ek ve .-rı lUUı~-
dilleri susturmak ~ .......... auz levUul ilbJWrl 41ıe 1r • ....+.---...: e.. pı111hnm. ,._. arllaıı. .... laıyı tevkif edttmifler ve Niee ha- -.....-.- ~ r 

~W\. a.. t!t· iL.~ 1.. · · ~ dense fazla bir teessür ve_ya teU- lank ~ olu.. bu.. y._.. Juu DID a sallllaJ'e& -~ 8&aS Uch~ı ~ad&ıltl .. .- albnda bu işde de •set-1 a.....at pishanesiQe aevk.olw;un.uıtılarU. b.Mkw» ~· v.& ... ll'ekllD-
ce..-....1- ~- illm'e• ... atl· L..tf .. l+·ı- ....... ı......neole..'·ı• .ı.-dl_ , ___ ahw-lvJl.a ..... _ ..... .... 

Li • • ŞWl l '--:7--'"' _, ...... nı.•• yoluna sapmış, bt1 ta... iıfett• - ~ ..__ -..-. ·•• ~'" ~ .,,~ .......,, ---ml+o .-.t;;" Ltllnl11Mll8 n. sun, meselwl uaw.o aeıe .... ~- i ı.a..ı .11:...... .. yetten haberdar edilmiştir. =-=18 asa ......_ -••15' ...._... "" - tif olarak .. _......,.~ _,.. beediyemize 1ar mlll~~-a- ,._.. 

- ..-..... ,_ ...... _ müzakere yolundan baş~ &çtl be' yı~ =işt~. 9ı..•u•Wde-··"'-• •. •.• ... """"'=11iiel!la-lll!!ı l!---!!1!!!!!!!! MM-- ml•uwd ~~. •fliı: 
ıı...... ...._ -..ı .. ııntı1 ..,ı.-.1 31 _. ~ biml'8ııl Şirlı:etine kapı kalmamıştır. DemollftHte\W- Beuı Mr>aıba.,.ftnıtrı ~ •,. ....- _. -·-- • ..,.,-. ........... çoJr :ne'·n lıiP wılif • 
~dairede it&~ IUPUmi ~re gin..,. edlll --. bliSf lf .. ,., ....... S.91i'\erin WüetUııarpm-.-M.Yefl!SPPM ba- ---. taya -temas cAı "*· • nellta,"._ 
.. fıı1rt11 lllilll balıkaı t&Nfm- umumi direktifleri 'Y9'1W .._ llallılil Wn .U.bil ... qa 61-fr ....... dar w.aıill........ Selden evvel: (belediyıeftin .el .ya §&l'Mlıa, ...- liwıada iae .,..._ 

4 ~flllrlnılL.ıüeıhT.-,w.Med Şir- 'lliADt.b ~~ dMt ~t ttıliresi ~ ""'11...-.. ~at .._. maılda • ...._..tat.._ ~ takı.. 1'' ')'tldaHeri telllizteme- ,.., sıla talnim, .,..., m1Hm1'-
\ltl heyeti umumiyesi ~ Zi- _..illi. t&tıtıı qyAIQiilM Ti_. ._ *" ,_.,. 8._ tımeu• ••-- ___. ... ,k.,...... ._) 311'*""8r· tilılrdea seçen ve .pe lıUeü u111irtie aat.Mt l9iP dmN
~Bankasında ~nıw air - "Mkiıtttialt\ Wl\ ~ ~--.. para eder. Ve ..._~rtı·rh --nu.~•ie•r•ia. 'Mtw•• etraftan mütemadi tamiratla aaz- a Yet•ir*r tseriftie ~ 
~ JıallliJrlüjiiDt ~ V,eületi ı!RltPw· Mt'r• bu'v11•hr--il•._. illan- ~ _.._t • nıh.,_ talD- but bir ,ekllde t\Uulan ael QWJ- .....,. ie1lrMr. 1a,-.. ee en ._ 
~ Kambiyo mfüiüı;ü SNiR "-... UQMWl,,..Ulbıaık Mwi llit- maz. Danzigin bugünkü vaıiellü bıP .... BımM F-W- ftZl •• ralannın felent mecra noktalanıııı& ten ibaret olan bazı adamlar, Ço

~ı:t. Şirketin c.eli i<WMl'1ft br~yde.r. ••yaz .U.W ~ -.ına. ~ J>an- 8'l -'ili .. Ü& ve .-te•t kUM- değtu -~-~ az eü 'Ballgıeme K~. ş.hit-
heyetintt de TUr.kjy.~ Cümlm- v~JJ. inhht~r ~tııep. "Veya ~~ ..- ~- w ~~. iM• JWPJlll mıt.ciııhi wbwwuna ~ likleri lnJ,ar ltunmıuna Qdar blttın 

~ 7.iı:ut Baakuı lataııJ»ul şu- ~ Y.ilrıde 50 du. ~ Qe.vW. ;j va~ i9in ~ 1Nete Hin ayai 111--.ııMe ..,,... olını• ~ w gelen 811 hayır cemiyetlerini bir nevi ~ 
• • ........ r1 'li"+i'-ft-ı. .. ;+_ ....ıft .. .•-- • ı.-~ı.......:- .. n..."'--- ..,_ ..ı..a, •• ,,.lr: ••' ·-·~'- ı.... _, ... ~ meenları ~ -1 tmm ıuııa~ ~ ~~ a&J< -..n JQQe&WM~ ve tır-..~- BwıliMı &ırUk o.aiıl, ,__., _.._, q!__ -- l.IU ,,,__, - ,..... bdbunıthrr, bualanıı mellfaatin.e 

ltU>eai IPllct.ilr. v.ekjlj Wko:- YJWuQı mft11Ne1*1e..Cea 1"~ ~. iuki AktılMiıa -.seMi .. ediyor ve bahsi l8Q8ll la~ ı....-ıeıı Bllel!M)ıe tMtlan ~izlet- tertip edilen nıftsamere biletlerini. S la.uf Serper ve Tiirk tütün liıni ve yapacaklan mübayaalar iça •ll aa lialWlıllli ae~ıWe.t .ftlDllı•••· şöylece tawth etmek iafi'yonmı. melttedir. Son ~irkac; ay \çlııde .ge- takvim vesaireyi satmak işini ten
~ *1'eti mUdüı;il Saf(.et ~aştı - kadıt~ma ak~ Qkıp y..bancı ~ dinyuap ~i ~ ..,. (Sel esnasında 'helediye reisi gö- lea ~ eelden aonra üç temizi~ a- dilerine meslek ~. Bir 

intihap oluıun.J.l§hırdır. meml~k.etl~le tediye hilkınünü uıuh tikrar meselesi ile karşılaşıyona. riaftmecti) deei)'<>P. seHn .,eftre üç meHyesinden deı:e keaarlarulda t.a- arkadaşım, bunlann bu Wlcrdıeıı 
L. lltut bankalar taı"1ııuian bir t:evi bul:ıtDNl mukaveleoaıııelerin bu ~a ~Uet' i9a cöJliD -.rin M1Dtıen yürildüti~ rmthteHf ~ ı ı.assw eden ve mühim bir kısuu hat.ti yür.de '"5Q.. ye kadar kir his
~ ~ted şirketi teMi.Jine ve ~ Qair o)Aıı maddeleri bu. karama- de vaJaaiyaae _,ir teca'YiM kudlıuı rGleri ~la tıkayarak, lfenarla- taşman ta§, kwa ve mo1N ~ . sesi aldıklarım söyledi. Bu.un da 
~ bususata dair ftesmf gazete- """nin n-,.; t .. ...:ı.:-..ı-- ,_.; .. ,_n 2Q ....... n _ _.._.,ı __ ı.-ıı.-.. ı. teWiMıai .. 
~ ~- -·~_,. •• ,,.,.... -~ _lel,...'5 ~ ... --·~ mıdaki muhkem setleri aşaf8k et- ı rmı muhabir ukadat P.'&e ek bu cemiyetler için bAyi1k bir aiı)r&11 
L -Wt&r eden ~ baş- gt1n zarfında Ticaret Velıiletinde v.,. ~ mkMr e~ ~ raflara vayıtchğına göre Bay muıı..- için mutıa.k gijsW J&apmllıJ -.. 
" lıiıkümıeri ..... : mü+-...... ı.ı.ı·ı ve 3 n--ü - .. ..L1.....:ı- adı dil'! ~-- ~ir. Çünkü ~ okl~ mudaı>dadır. }lal)nnuzın, 

anao.-tnh '-·--- "'fY"',.. ·""'°" ~ -~· bir, belediye reisin.in yanm saat caık.. Mu. ...ı *• ..._ ,,,. e- herha.JJ&i bir 1-Yu' ce111'1eüıw! wer-
......__- - lllni;2ı ~-v-WID"UA• o-eçen bAVete bildirilecektir. bir aulll «"eti "~ et,._..,Jr. TLAH•a --a.;,.....ı-...:. d:==:: .. •ec• A;<;.; par•.,, .. ya-tft ....... QD ktljl• • .~ Us d talim tname hn•w'- D _,, • u __ ..___ SÜ~ i.feüıı h.a.n ... i dalrikt9ada ban... -·· ~· ..-- uoa• -- ..,._._ ""(9 ı..::ç in teni a .._.... İlfbu kararnamenin DMri tari- Anık t~ De_.., ~ -.... 
:"'ille tevt·k ı1an .. _,_ __ =ua y ...... ""'·- -M' ..a.· .... gi aollta.sıada bwun=vmı isliyw-. ıWann iatillamedetinde defi~ire- nin cebine gı'tmesi elbette yazıkbr. ~ ı an yap - ™ - hinden sonra "'Ukania zikri -en li'.&~ unaa._.., .. .,.., °"t8 • ...,ı ••• 
~?' -~-" ith 1 J O-"$ Jardı? nk ı.mi .,_.._ '9t.t ifetten kur- Bu Jtirll ticaretiıı YWWI W-Zı ,. o.ı.--:m ıh ıM ~ ..,..~- a Mlekfftiüer taraftadu yUerıcı au.ti adl ._az. Her ~vü birdir •--'-- ı.. .._,~ --h· t.._ " 
~Yeti 2/ 11541 ....... ı. Dil :lr&ru'· ık · ...:...ı.ı....ı... •t.. IWeQi~ niei.. ael ~ mıazs- ~ .. AMwtt -· ıyercar m"- Userinde de bilhassa durmak .iate-~ memleketl...._ yepilaeak müMya- ve qai a\i]rfi ~ ........,""" • b=did=e mli•HH.it etldler yaptı-

neşrindu, iti~ IJlÜllh&- alar için yabancı memleketlere te- le ıöncektir. 16 çak te.ake a...uııtsi mıııtiı• rim. Dört b4ll kiliden te.reWrüp e-
.._._ __ J.;mjtrl a;.ı. ... +o-. ait- ........_.'""- 11-1.1.a ya.T~ -.ydıu. ve ilU\ d ..... ~ ~:matldf ve fenni Uriki.nlar el- ..1-.. bu ""'"...,'er ..o-ıoı.ı_; dil'·'-.c.-....._ ..... ~ ~~-- ~ lllWlUMNR• -*avelele-

1 
.....-y-~ ....Y.... ·us;- -~ .... ~. __. =====;;;======: Nıe itf~ tftlküiüle bık~•- -de .tllem.ettip1ndea bent12 m~ lara w ~vlfte ~ ~ 

2 Sermayelerinde dev~ ıe ait ~ ~ ve Mtlrilmteri ke- 1 ·~ - ...J._ • ..:1 ~- 53 .L • • btt.wsu Wlfttail, bJlan .. sa ... ~"~~be~~ K
1
. ~~ wra •Ulak .__.ki. iM W kar-...:ı....ı- .1 atik s hol farH& .m ,~ he- UIUUrfaae ~rfl ..._.1 kfu..M.l ......... nnda -• .... ,,.... ua.ıı- .... ·"""V'"° ~ ...,_ 

~·~~ğru50y~=~ -:t~iraki~ yetJa hİkİ9aft teeltit olunacaktır. /(ı Dmldi.. • "'P'... ....,_ ı:ı-· - tiw'ilMle oldattmu maruzatıma ili- 111.anda te'lJid eıiaıt?ii •ü disıın. • 
J.~ .,. 5 Yuk _._ -'~ rf .. ftlJ tertibatı ~· T8dricm ee- sülimel ve antipati, dogru-dan .t""'--•U.Ueıelerle YUIJlll ~ - an.na ma:rı ~n işbu il .,. IJIUl aelin şiddet ve asa•eti Jtaıişt- ve etmek isterim, .....,,-
~ ~ri bM'Uıld#ri ~ 2111561 ~ ~~ Meri- Madrid, 6 (A.A.) - Madridiıa_. aıııdıa .aakeıi .. ıwaleldılll yardıa 'Bir lnıme uıesuliyeti daruhdıe e-- ~a 0 ~ waaatyıtilı& ._,. ol-
~ l k ih ++ .... -n....__ yet mevkııne ~ tarilnea evvel 1.-~ -.ı;..., k•mıeanı ... ı.,_ iki .. n.. talep et .... ;.. bunlardan m ön- derek namualan ve işleri Uzeı:ine lalılltacm. Bıısttır .... ,........_ .,_ ~~yapı aca ~ca_ .. lt.<M'I ~ başlamış olan takaa m......_leleri "~ ..-- - ·~• u~-...:ı.... 9:'.'"" ........., Y.ilıiını ~eıd..,. .. 11&, tmıin .__ 

~ı haklan prımı olarak bu k" h .. kümle d '"liade . •- "vvel TalaVıera )'.uelıl ---''"'.,.: ce tıkanan meydan semtine, sonra titn;;.n ,mddıııştann baysi.yetine 
enill nem tarihin,dp iti- es ı. u r . ıL •~ ve lillen biDbatı Ga•ldona kat.Wewı- da dijrer- .el nıuB.talta ve semtlerine tnHQk eden bu ıibi haber ve v- lea ., ..a ~ kat kat 

~ edüeeelnir .r-- r ....... ~ ~ .. Limited Şir~etiııe dev- . ıWı ıv.Wlıakeaesi düa ıeee bömit " bizzat gidilmiş hatti bu semtler- arda muhabiı• .arkadaşlarım.wa 
~.~ktır. l•••dtle MM llaD•• bunlardan.5:3 ~ b~ sa~ ...ı. ~ ae öen 'bazılannda vati ve jandann.a biraz..ıemlrinli ve ihtiyat.11 o1maJan Binaenaleyh ha;yır cemiyetleri
~~ 3018 sayılı kanunun 7 ci ....... 1r- il ..... kurtuna dızılıl\ilÜr. »iter yedısı de komutanı He birlikte geZilıniştir. lÖEmnmıun değerli gazet,eair.ce de :n...:e:aa=:n.~~= 
..._~ nıucibiooe müteaeW "'Tile - ..- ... • kuqu.a dNil=ek üere idiler. Esaaen immeyi tehdit eden bir taJldir buyurulan husual&rdau olca 
hı.. ~lert,, tara.fıncl4UJ. ~ula ... .. .. llert )ladri4I •ateub bu sat.h MI" Uet karşısında defı1 bir mesuliyet ,_. 'kanüm.. En samimi 1&YP&n- takvim, defter vesairenia satıe tarz-
~~ lhra~ttan m\itevellicl \t- JJelgrad, 8 (A.A..) - D\İJl Bel· nttiji bir-~ acWetia ,.-inel 4eruhte eden hatti memlelr:ette ve mı, duygularımı kabul~ larmda çok hassa olmak ve icap 
t.:. ~ bu ka~~ ~ Jl"dda halkın 1ftlrakUe bava Jıü • 1~ ,,. mfünHil hWiaeleria memleket işlerile ilgisi olmıyan her :Pir& ederim • ~erse yem tarar hta1mak eı.... 
~- itibaren Taw ~ted ~ k&111 puif mijhf.u ta- '"1ndan lıııÖ.Jle ula te•ft'lr .au,.. laaagi bir ~. bir ineanm m- Be'Wtye BM tir. 
:ı;--tlae ~ktfr. , ~ ~· • · eıııiiai u,.._ektedir. criqe kalabileoeitlti MI" Mı.. b• EteM Yiicel 'WBAD SEBTOGLU 



- fiaylJ' : .f'-.. rz p W - ilı~'.!C. 

BiR CELLADIN 11 
Hatırala rı 

YENISAB.4B 
1 

nOnü Kampında 
Genç Uçucular 

Bana Verilen Korkunç Emir Kar· Tü:rkkuıu Azası JSOOü Buldıı .. 
~ f IS ında Ga y riihtiya Ti Ur per mİf tim r ~...--.-......--.,.--...,-.;..----~-..--....--.------

- a s - 'cağım. Hi~ durmama.lıydbn.. ~_. ! • 

EMRİ TEBUG EDİYORUM 

Ertes'i gUn sabahleyin, uykudan 
dUrtUlerek uyandım. Başucumdaki 

. karyolada asılı duran saate göz at
tığım .zaman henüz beş olmamıştı. 
Arkadaşları uyandırmadan giyin -
dim, ve dışarı çıktım, beni uyandı
ran meçhul §ahıs kapının önünde 
bir zarfla duruyordu. Zarfı aldığı
ma dair bir imza verelim. 

Zarfın içindeki emrin metni §U 

idi. 
"Todorevsky ! 

Gayeye ulaşmak uğrunda sarf etti 
ğiniz emeklerin heba olmaması için 
büyUk fedakarlıklar ihtiyarına mec 
buru.z. Kangren olacak yaralan, 
vakti zamanında kesmek en müna-

, ) sip iştir. Onun için sen de bize iha
net etmek ihtimali olan eski arka
daşımız Zwencki'yi ve onu yakalı
yan Alman polis müfettişi Horts-

. mülleri komite kararile öldürecek
. sin. Ve sakın yakalanmıyacaksın. 

'l Zwencki kısa boylu, esmerdir. 
. Yüzünde bir kan çibanının izi var
. dır. Elbisesi kurşunidir. Lisanında 

hafif pepemelik vardır. 
Hortsmüller, sarışın, mavi göz

lü, kırmızı yüzlüdür. Boyu 1,74 tür. 
Fevkalade atletik mezayaya ma
liktir ve iyi nişancıdır. Arka cebin
de ve koltuk altlarında üç tabanca 
taşır. 30-32 yaşlarındadır. Zwencki
Karakovi 4 üncü kısım karakolun
da muhafaza altındadır. Bulundu
.tu yer, toprak altı katıdır. Yanın-

ı~ ki evin bodrum katile Zwenckinin 
mevkuf bulunduğu daireyi 25 san
timetre kalınlıkta bir duvar ayırır. 
Duvar tuğladan olduğu için, kolay 
delinir. 

Vazife 1 - Bu eve girerek bod
rum katında gece kalmanın çaresi 

, bulunacak, duvar delinerek, Zwenc
ki ile temasa gelinecek, kendisine 
komitenin hususi haberleri varmış 
,gibi yanına sokulunacak . ve bıçak-

. la idam edilecek. Yakalanınca in
tihar edilecek. 

Vazüe 2- Hortsmüller nedense 
son günlerde V a.rşova pastahanesi
ne uğramaktadır. Akşam yedi su
larında oradan çıkarak yemek ye
diği lokantaya giderken, arkadan 
bı<;akla öldürtilecektir. Bu vak'a es
nasında seni bir otomobil takip e
decek ve idam hilkmUniln infazını 
müteakip otomobile atlanarak kaçı-
:ıacaktır. Otomobil, taksi ~klinde 
~boyalıdır. ve tabelası "H. R. 27,, 
.Yakalanınca intihar edilecektir. 

Not- Zwenckinin idamı üç gün 
}inde olacaktır. HortsmUller Zwenc 
lri'nin öldürtildUğü günün akşamı 
veya azami ertesi günü katledilme
lidir.,, 

Bu emri okuduktan sonra itiraf 
edeyim ki, dişlerim biribirinc vur -
maya başladı. Bu ne biçim ve ne 
~ehşetli emirdi. Maamafih artık ma 
demki kendimi bu hayata vermiş
tim. İşi sonuna kadar yürütecek -
tim. 

Zarfı imzaladıktan sonra muha
tabıma: 

- Emirler harfiyen icra edile
cektir, dedim. 

Muhatabım: 

- Yeni emre kadar burada bek-
~leyiniz, dedi. Ve kayboldu, ondaki
:ka sonra elinde bir ikinci zarfla 
geldi. 

Bu zarfta da şu emirler vardı: 

"Lazım olan parayı, vezneden 
alınız. Her gün, saat 6 dan yediye 
ı'tadar, Şarl sokağının başında kas
ketli bir gazete müvezzii bekliyecek 
tir. Aramızda irtibat \·azifesini o 
görecektir. Parola Ve - la - ni - zo
dur. 

Yuva.ya avdetiniz hakkında e
mir almadan buraya gelmek mem
nudur. Bu yapacağınız vazüenin, 
yapmakla mükellef olduğunuz vazi
feler yanında gayet ehemmiyetsiz 
kaldığını bildirirken, size muvaffa
kiyetler dileriz. Komite.,, 

Tuhaf bir hırs gözlerimi bürü
mü3tü, ben amirlerimden emir alan 
bir otomat haline girmiştim. Oh ... 
Eğer, muvaffak olursam, ilk imti
banımı vermiş ve bunların arasın
d:il; 6anl~, kahraman olmuş buluna-

bızlarım atıyor, kafam zonkluyor- ~ 
du. Kendimi, yuvadan zor dışarı 

, attım. Sabah seritlliği beni içinde 
. yandığım, intikam ateşinden yıpran 
dırmamış olsaydı, rüyalarım ka • 
buslaşacak, ve ben mutlaka- anor
mal bir şeyler yapacaktım. 

Adam öldürmek, tanımadığun 
bir evin bodrumuna girmek, duvar
ları delmek, ona arkadaşça sokul
mak. Elimin kanını yıkamadan so
kağın ortasında bir başka adamı 

yere sermek... Aman ne zor şeydi. ! 
Ve bunun düşüncesi bile bana ta -
hammül edilmez bir yol gibi geli- 1 

yordu. ı 
Gittim, evvela polis karakolu-

nu, nezarethaneyi, nezarethaneye' 
bitişik olan evi tetkik ettim. 

Ev boştu, pencerelerden birine 
kiralıktır, levhasını koymuşlardı .. 
Etraftan yaptığım tahkikatta, haf
tanın muayyen günlerinde ihtiyar 
bir kadının, eve geldiğini eşyayı si
lip süpürdüğünü öğrendim. Şu halde 
herhangi bir iş sahibi gibi eve gir
mek ve çıkarmamak bodrumda sak
lanmak icap edecekti. Bu bir yol o
labilirdi. 

Ertesi gün filhakika ihtiyar ka
dın, yanında bir hizmetçi ile eve gel
diler. Ben arkalarından kapıyı çal
dım. 

- Madam, dedim. Bacalarınızı 
temizliyeyim. 

Kadın damdan düşer gibi gelen 
bu teklifle alay edecek oldu. 

- Ne lüzum var şimdi ev boş .. 
- Benim de işim yok.. Şimdi, 

çok ucuza, yarı fiyata yaparım. 

Sonra hem acele, hem pahalı olur. 
- Bu teklifime ihtiyar kadının 

aklı yattı. Eve girdiğim zaman hiz
metçiye de fazla gülümsediğim için 
de ihtiyar kadına müessir oldu. 

- Yaptıralım, şimdiden dedi, 
sonra hiç yaptıramayız, bacaları 
nasıl olsa temizleteceğiz. 

Kabul ettim, ve zahirde baca 
temizlemeğe hakikatte duvar açma
ğa mahsus olan eşyalarımı almak 
için evden ayrıldım. Ve malzeme
mi bir zembilin içine koyarak, eve 

Fedakar milletimizin her gün 
artan değerli yardımları sayesinde 
Türk Hava Kurumunun idaresi ve 
askeri hava teşkilatının kıymetli 

himayesi ile, Türkkuşu her SPne u
çucu adedini çoğaltmaktadır. Bu 
suretle kısa bir zamanda yurdumu
zun uçucu ihtiyacını tem.in edece
ğine şüphemiz olınıyan Türkkuşu; 

azasının sayısını bin beş yüze çıkar
mıştır. 

Motörlü tayyareler üzerinde tu
rizm pilotu şahadetnamesini taşı

yan yetmiş beş genç bugünkü var
lıklarını Türkkuşuna borçludur. 

Motörsüz tayyarecilikte en yük
sek şahadetname olan "C,, brövesi-

ni kazananların sayısı da ikı yüz 
sekseni geçmiştir. 

Şimdiye kadar verilen normal 
pilotu şahadetnamesinin adedi de 

üç yüz yirmidir. 141 tane de mü
kemmel paraşüt~ü yetişmiştir. 

Atelyelerde, her türlü planörcülük 
malzemesiyle planörler yapılmak -
tadır. ' 

Öğretmen kadrosu mensubları
nın tam bir bilgiye sahih olmaları 
için Ankaradaki Türkkuşu mekte

bi, ders ve malzeme salonları bakı
mından, Balkanlarda emsaline te
sadüf edilemiyecek derecede mü -
kemmelleştirilmiştir. 

geldim. Derhal dama çıktım, aşağı- liiii!....,;;!ii-iiiiiıi-iiii!!ii=~!ıii!!ii!i!!!iiiiiiiiiiıliiiiii!i!!!~M!!ll--11!!!!1!!1-liPiiij!i!!!!i!-lll!ll!~----ll!!!iiil!iB 

ya ipler sarkıttım, bir iki saat meş
gul olduktan sonra, eşyalarımı top
ladım orta kata indim, ihtiyar ka
dına: 

- Ben damda. iken, aşağıya ço
cuk geldi, annesi hasWanınış mü-

Karpuz 
Yüzünden 
Adam Vuruldu 

saade edersen şimdi gidip yarın ge- Gönen, (Hususi) - Sarı nahi-
leyim, dedi. yesine bağlı Armudlu köyünden ls-

- Biz yarına gelmiyeceğiz. mail oğlu Mehmed kendi bostanını 
- Ne günü geleceksiniz, o gün beklerken yoldan geçen Hafız Hü-

geleyim, dedim. seyin Beyli koyun çobanının tarla 
Dört gtin sonraya randevu ver- kenarından geçerken bir bostan ko

dik ,kadın birkaç para uzatacak ol- pardığını görünce çıkanp tabanca
du. sını ateş etmiş ve zavallı çobanı 

- İstemem iş bitsin de öyle de- karnından yaralamıştır. Vak'ayı 
dim. Ve hemen merdivenlerden a- haber alan jandarma Mehmedi ya
şağıya koşmağa başladım. Arkam- kalamış ve yaralı çobanı da hasta
dan birisi inecek diye ödüm kopu- haneye kaldırmıştır. 
yordu. Bereket ihtiyar Madam da Balıkesir Valisi Köyleri 
hizmetçisi de aşağı inmek lüzumu- Geziyor 
nu hissetmediler. Ben sokak kapısı- Balıkesire yeni gelen sayın vali 
na kadar geldim, kapıyı hızla açıp Recai Göreli vilayete bağlı kazala
kapadıın ve sonra da ayakkabıları- rı ve bilhassa köyleri köy işlerini 
mı koltuklarımın altına alarak, bod- teftiş ederek durmadan dolaşıyor. 
romun yolunu tuttum. İs, rutubet Ayvalık, Edremid, Bürhaniye ve 
kokan bir kenara sindim ve yattım. merkezi vilyet köylerini teftiş eden 
Mukaddes vazifemi ifaya hazırdım. sayın vali gördüğü yolsuzlukların 

Kömürlerin, örümceklerin ara- müsebbiblerini şiddetle cezalandır
sında üç saat kadar vakit geçirdim. makta ve köylünün ihtiyaçlariyle 
tık dakikalarda biraz heyecan duy- ilgilenmiyen köy memurları, ve ida
dum, sonra, bu intizara da alıştım. reciler hakkında takibatta bulun -
Üç saat sonra yukan kattan aşağı- maktadır. Köylü bir köy komşusu 
ya doğru iki kadın topuğu, yerleri gibi aralarında dolaşıp dertlerini 
döverek indi, kapı açıldı kapandı.. clinliyen ve ona çareler bulan yeni 
İhtiyar kadın ve hizmetçisi, evi terk valimizi bir baba kadar sevmekte
edip gitmışlerdi. Artık işe başla - dir. Valinin bugtinlerde Gönene 
mak lazımdı, yerimden kalktım, gelmeleri de muhtemeldir. 
eşyalarımı topladım. Ve duvarın de- ========================== 
linecek yerini tayin ettim. Akşam 
18 olmuştu. İşe başladım. 

Evvela duvarın sıvalarını dök -
tüm. Tuğlaları oynatmağa çalıştım. 
Bir tanesini çıkarmağa muvaffak 
oldum. Artık iş kolaylaşmıştı ö -
bürlerini de söktüm çıkardım~ Be
nim tarafta bir insan geçecek kadar 
bir yer açılmıştı. Şimdi, sıra onun 
duvarını deşmeğe gelmişti. 

Arkl}-daşı heyecana düşürmemek 
için, bu işi ani bir surette yapmak, 

Otomobll çarpan blrlal 
haatanede öltlU ., 

Evvelki gece saat 22 de şoför Va
habın idare ettiği 1715 numaralı o
tomobil Sultanahmctte tehlikeli su
rette çarparak yaraladığı Yereba -
tan mahallesinde Karanlık Sebzeci 
sokağında 6 numaralı evde oturan 
60 yaşlarında Osman hastanede öl
mliştür. 

Suçlu şoför hakkında tJUıkikata 

J Çınar Köyünde 
Bir Cinayet 
Oldu 

Çanakkale, (Hususi) - Yenice
nin Çınar köyünde biri ölümle di
ğeri ağır bir surette yaralanmakla 
iki cinayet o_lmuş ve üç kişi de ka
zaen yaralanmıştır. 

Hadisenin taf silitını bildiriyo
rum: 

Çınar köyünde Mehmed oğlu 
Mustafa Yıldızla ayni köyden Meh
med oğlu Ramazan Ozçelik arasın
da bir kadın meselesinden kavga 
çıkarak Ramazan bıçağını çekerek 
Mustafa Yıldızı beş yerinden ağır 
ve tehlikeli bir surette yaralamış
tır. 

Bunu haber alan yaralı Musta
fanın oğlu Mehmed Yıldız babasının 
intikamını almak üzere ayni gün 
hadise yerine koşarak tabancasını 

çekmiş ve Ramazanı öldürmüştür. 
Bu vak'anın tahkiki için araba 

ile mahalline gitmekte olan Yenice 
sulh hakimi Hakkı Umar, Balya 
hüklımet doktoru Sait Giray ve za
bıt katibi Hamdi Şakra'ın bindik -
leri araba devrilmiş, sulh hakimi 
Hakkı Umar, doktor Sait Giray, za
bıt katibi Hamdi Şakar göz ve vü
vutlerinin muhtelif yerlerinden a -
ğır surette yaralanmışlardır. 

Bu üç yaralının nakli için der
hal Balıkesir ve Balyaya telgraf 
çekilmiştir. 

Bu hadise muhitte çok derin bir 
teessür uyandırmış katil yakalana
rak adliyeye teslim olunmuş ve 
diğer ağır yaralı da hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

YANGIN 
Gülpınar nahiyesinin Külahlı 

mevkiinde ani olarak zuhur eden 
bir yangın neticesinde 1500 metre 
sahada 700 zeytin ağacı ve 100 ka
dar da çam fidanı yanmıştır. 

ve ona: (Devamı ur) devam edilmektedir ' Kadir Aytaç 

== 

~----------------------------------------------------., 
Sultan Aziz Nasll · · 

Pehlivan Oldu 'l 
Ve Kimlerle ./ 

-7- YAZAN: M.SAMI KARAYEl

A li Pehlivana Arnavutoğlu La-~ 
kabı Nicin Ve Naaıl Takıldı ? • 

Hulasa; Ali pehlivanın taraftar
ları Arnavudlardı. Onların çiftlik
lerinde yer içer beslenirdi. Bu sebeb 
le Ali pehlivanın lakabı Arnavudoğ-

• 
hı diye kalmıştır. 

Yenfşehirliler ve civar kaza ve 
nahiyeler halkı; Ali pehlivan bir 
düğün güreşine geldiği zaman Ar
na vudoğlu geldi derlerdi (2J. 

İşte aslen Kastamonulu olan 
Ali pehlivan Yenişehirde helvacılık 
ve pehlivanlık yaparken Arnavudoğ 
lu olmuştu. 

Arnavudlar, Ali pehlivanı alayı 
vala ile güreşe götürürler ve yüz
lerce taraf tarlarile Ali pehlivanı 

hasımlarına karşı muhafaza eder -
)erdi. 

All pehlivan; Selaniğe istiyerek 
gelmemişti. Kastamonuda anasının 
vefat ettiği, ağabeyisinin de hasta 
olduğunu haber aldığından memle
ketine dönecekti. Epeyce para sahi
bi olmuştu. 

Ali pehlivan bir yelkenli ile !s
tanbula geldi. Memleketine gitti. 
Altı ay kadar kaldıktan sonra tek
rar !stanbula döndü. Ve kara yolile 
Yenişehire gitmeye karar verdi. 

O vakitler, şimendüfer olmadı
ğı için atlı ve yaylı arabalarla se
yahat olunurdu. Ali pehlivan da at
la Yenişehire gidecekti. Yanında 

kisbeti yoktu. Kastamonulu kıya

fet ile seyahat ediyordu. 
Bir akşam üı:;tü Gümülcineye 

gelmişti. Hanlardan birine indi. A
tını, ahıra bağlayıp yemledikten 
sonra; han kahvesine geldi. 

Kahve çok kalabalıktı. Sokaklar 
adam almıyordu. Ufarak gövdesile j 
bir tarafa büzülüp oturdu. Etrafı
na bakındı. İri gövdeli, koca sarık
lı Rumeli pehlivanı olduğu enselerin 
den, kırık kulaklarından belli olan 
bir alay adamlar oturmuş hararetli 
hararetli konuşuyorlardı. Lafları 

pehlivanlığa taalluk ediyordu. 
Ali büzüldüğü yerden hepsini bi

rer, birer süzdü. Her biri yüz yirmi 
şer ve yüz otuzar okkalık olan bu 
pehlivanlar yüksekten konuşuyorlar 
du. Kündeden, çaprazdan, sarma
dan bahsediyorlardı. 

Ali, Gümülcünelilerin yabancısı 
idi. Kendisi de Gümülcüneye ilk 
gelmiş bir adamdı. 

Aliyi, GümUlcüneye getiren sü
rilcU mü9terisinin nereli olduğunu 
bilmiyordu. Sürü.cü Deliormanlı bir 
Pomaktı. Biraz pehlivanlık yaptığı 
vUcudünden ve yüzünden belli idi. 

Kahvede Arnavutoğlunun ya
nında yer almış olan sürücü peh
livanın biribirlerine anlattıkları 

pehlivan hikayelerini zevkle dinli -
yor ve ikide bir de elini dizine vu
rarak: 

- Hey koca Deliormanhlar! ı 
Diye, söyleniyordu. Sürücü bir 

aralık; miskin, miskin olduğu yerde 1 

oturan, sohbete ve meclise lakayt 
imiş gibi görünen Aliye dönerek: 

- Ağam, nasıl pehlivanlar? .. 
-Allah bağışlasın çok güzel.. 
- Ben de, pehlivanım ... Fakat; 

nasip bu kadarmış. 

Diyerek sol kolunu sıvadı ve dir
sekten kırık olan yerini göstere
rek: 

- Kırkpınar güreşinde baş altı

na güreşirken kırıldı. Şimdi sekiz 
sene var ki, güreşten ayrıldım .. Sü
rücülük yapar dururum.. Ah, kolum 
kırık olmasaydı, dedi. 

Ali pehlivan, sürücüye sordu: 

- Nerelisin ağam? 

- Tutra:kanlı ... 

(2) Bu notlar meşhur sarraf 
Niyazi beyindir. Sarraf Niyazi, e!liki 
İstanbul külhanbe:rlerinin onikile
rinden bilekli ve cesur bir zattı. Na 
muslu ve ~erefli bir adamdı. İttihad 
ve Terakkinin Kara Kemalini ka.
('trma maddesinden hapse malıküm 
olmu!:itu. On beş sene evvellsl dok
san yaşında vefat etti. Niyazi bey 
aslen Yunanistan Yenişehirlisi idl. 

Bu ne taraftır~ 
- Deliorman ... ·,_ o· 
- Bu pehlivanları tanıyor rxı 

sun? ştB 
- Nasıl tanımam?. Bak, şu ba . ..., 

...iireŞı"" · oturan kara yağızla kaç c -
var benim ... 

- İsmi ne onun?. 1 
- Çopurun Çingene derler on3i·' 
- Evet; Gümülcene Çingenee-

rindendir. 
- Çingeneden de pehlivan çı· 

kar mı be?. 
1
. b ı. 

- Buralarda olur ağam. Pe sJ"" 
vanlar hazan dağda ve dere kell ol 
larında bulunan Çingene çaiılsf1er
misafir olurlar ... Çengi çigane ed re 
ler .. Civelek Çingene kanlarını v,, 

ıeVı> 
kızlarını oynatırlar ... İşte; bu ed' 
sa.fanın mahsulüdür bunlar ... d .~~

Arnavutoğlu, Sürücünün ~~ ~it· 
leri üzerine keyifli keyifli gUld 
ten sonra: tU• 

- Desene; bu Çopur dn anla .. 
ğın o döllerin mahsullerinden bırı; 

- Şüphe mi var? .. Hiç Ç~nge~ 
den bu derece iri ve kemiklı ad 
olur mu? dil 

- Çopur dediğinin alt taraf111 

oturan kim?. ııJl 
- Ha· bu meşhur pehlivanlard; 

Deliorm~ı Pomak Kızıl AhJJlettırr .. ·yo .. 
- Tam ismi de rengine benzl 

Kırmızı, çilli bir suratı var. ,1f\ ·'tuY 
- Yalnız suratı değil, bll ııl 

sırtı ve göğsü böyle pul pul Jt~ir 
çil içindedir. Fakat; çok usta ...,.b 
pehlivandır. Delioı·mandan usta r 
livan çıkar zaten .. 

'I 
- Başka yerden çıkmaz nı~,:sıı 

Hayır; Deliorman pelıh 
mehdidir. etl 

- Bak, Çopur GümüJci.iJled 
çıkmış ya?.. . tO' 

- Tarla Gümülcüne amına, 
bumu bizden ağam!. 

- Daha altta oturan kim?. 
atı-" 

- Lompalangalı Deli OSJXl peıi· 
O da, bize yakın olduğu için 
ormanlı sayılır. yt 

- Hepsi iyi amma, buraya ııc 
toplanmış bunlar .. 

Öbürgün GUmUlcüne P~:;.1; 
var .. Bu sebeple her sene l1Ur 
güreşler olur burada... .,,1 ·dı ... 

- Ya ... Keşke biz de kalsa 1 gil• 
- Ağam sen de merakbSJJl 

rete galiba .. 

- Eh! .. Biraz.. ·tll' 
Ufak tefeksin amma .. diri gö 

nüyorsun? 
- 11ahi ağam, bir avuç ad~ 

diriliğinden ne olacak? ıt· 

- Doğru, pehlivan dediğin °dı 
kalı olmalı ... Bak bana, ihtiyarın Jtl" 
ğım halde yine doksan okka varı 

- .......... Jtl' 

- Giyinişine bakarsan .Ana.do 
luya benziyorsun? ,, 

-- Eevet. 
- Neresinden. 

- Kastamonult 
- İşinden mi?. ·• g.t 

- Oralardan hiç pehlivan çıkJ)l 
değil mi?. 

- Eh!.. <J 
"IJ) c 

- Bu yaşa geldim işitmedı ·" 
görmedim de!. 

- Tek tük olur. 
• 0rJıV" - Hem onlar kuru gUreşıY ·re;i 

mış .. Tıpkı bizim harman gU 
gibi.. 

- Öyle... JJl~ 
- Bizim yağ güreşini yaP3 tıı• 

onlar ... Ben, şu çolak kolla ~aS o, 
monuya gitsem hepsini yenerifl1 
pehlivanların. 

- ....... Jı1' 

- İstersen Gümülcünc pa.n9)' rıı: 
nı ve güreşlerini seyrettikten soJl 
yolumuza devam edelim .. 

- ....... p· 
D.. .. b d ,.sJdl 
uşunme; ura a " ,.~ 

mızdan dolayı senden on pıı.rıı. 
marn .. Hatta; atın han parıısıJ11 

ben veririm ... 
- Pekala ..• 

(Devallll ' 111
) 



Diin Zengin _ ,ir Spor Giinii Geçlrildl 
Kiirek Ve At · Yarıtlan Büyük Alika, Heyecanla Takip Edild~.

. Atletizm; · Tenis. Birincilikleri Muvaffcikiyetle Neticelendi 

Atletizm Birinciliğl_ 
Dün Neticelendi 

.150 Uüsablkm GlrdlGi Kürek 
Yanşlanm Baykoz Kazandı 

r 

'\. 

Dünkü At Yanşlan 
Çok Güzel Oldu 

&ımpiyon ; Kulab itirazlarının Centilm~n Koıu.,, Senenin en 
1etlıilıinden Sonra · Belli Olacak ~-- ' .,.., ..._ Gazel Y arııı Oldu 

',, ... ••• .. • _,. 1 l ltanbbl .. ...,, ... , tjN;'lı JUk p~ M ..... aP baebyan • .... , .... u 

Qeçea hafta bqlıyan ve evvel- yede koprak kuandı. Fenerli lle- tarafıJldu tertip ~ ikin- O-.. w.I, 19 8a1I ile ele Galata- Reillcumhur ismet lnönthıtbı ri sllrebiliris. Nitekim haDmltın a 
lıl Cin deTun edilen latanbul atle- Uh 23 saniyede ikiDci, Galatuaray· ci Jdlrek tepik mtlabiakı ın dlliı aray Uçtmctl olmqtur. Beylerbeyi hlmayembıde n Bapekil Refik Say bilbaaea bu yarıp g6etermif oldu· 
'-il eamptyonaaı d6n neticelendi· h Cemal UçüncU olclu. Yenlbpı ile Ahırkapı anamda bll· f uya De cl&'dbeU A1tmordu, 1'e- damDl rlJuetinde yUbek Y&nf ve ğu çok btlynk a1lka ve bahld mll-
~. Tertip, idare, teknik ba- 400 lletn: Şampiyonada Jdilbtl- yUk muvaffakiyetle yapJmıp. nei'bahoe bJrer sayı De beeincl oı- .wı encllmeni tarafından tertip e- tereJder de bu Yanfta eıı fula oy-
1.-.... ~---'-eti .._ _ _.1__ pılan ü ,_ ____ ..1.--ı. ı .. ı .. bU.••"'• Jstanbul IU sporlan a~ •~--bul ·--·'·- .ıı,.n .. cü wı...n,.: --.acıan '"™ ye aawu· ~ m • ne puvan ~wnıur.a '~ ;,...- tertip ettiii ntumnamelerin iyi tat- m'Qftur. clllen .usuw at 3 .... ..._. u>s..w n•nmaaı bunun ne kadar ......, .... 
~la kıyu edilem_yecek de- bir gayretle ÇLlflD lılellh, m,6 )'&:- bik edilmeaile ilk mtlsabakadan bu· y antlar& müsabaka harici gi• haftası bu pazar koeulclu. bir ihtiyaç olduğunu gösteriyordu. 
"-ele bozuk geçen 939 İstanbul ~ 400 U kuandı. Zare 53,6 ile gUne kadar her bakımdan btıytık nm hmitliler 19 puanla ve Baftanuı en btlyttk ~ ta- Y&n§larda 111 neticeler ahndı: 
~yonası eahsl gayretleri isti- ikincı Fenerbahçeli Fllnızan M ile tnki f gördtığtlmlla yUmıe mtıs&- Galataaarayla bqbqa müaahabla tanbulcl& kendilerlne anea.k bU: tele BlrlDel K0tu .,_.. k....,,, 

"lr gUzel derece yapan atletlerin 800 metre: U:aın koeucu olarak bakalın gibi kOrek mdaabakı.ın- n bftlımllhne de mtlubab harici vil amat6r 1:ıinlcileriDln yanp idi kek ve dili taylara mahsustur. İk· 
~ \'e kabiliyetleriyle temayh ede- UçUncil oldu. 18 

1 1 kOID tabal8 edilen memleketimis si- Uç Y8fllldaki bali•kan Arap er-

~ deter muvaffaldyet - tanıdlğulm Rua 1'-abud beynelmi· nm ikincim de blrlnc1alle 1oyu ecll- glrdUderl ~ derec •'•m•..,,.,ar • Bu kOfUYB-elerdenberi konkurh ramlyeel: 190 liradır. Birlnciye: 
iatlaa edilecek oluna yazıldı- Jel mUsabablarda rekor kırmak I· lemiyecek kadar mtlk~ olmue dır. Teriip ettlli mU..bahlan mu- lpiklerimishı k1Aaik1!fmit yıldu1a - 120 lira, ikinciye ~ lira, üçllncllye 

_.._ tlbi feıltival şeklinde başlamıı çin girdiği 800 metreye dtlıı de ~ :9 a':.:::..:ı~ ara fu vafafkiyetle neticelendiren ı.talıbul n Orhan Azi&, Sthyya Baras ve 20 lira.clır. Sıklet: 53 kilodur. latlt 
~~iul k&panlfl gibi. nihayet- nerbalı~le .P.JV&n kuandırmalt l· m * · su ~JiMJ: ~ ~.. fiyatı noo lira ve dala& )'Ulran olan· 

· ~ .gkdL .N~ J&\'81 bir tem• ._, .._ dift .,.... Be)t~ bqt;; m08.ka bbili,etl ka•nma't laa ....... tllo lll'N edlllr. 8&tlf fi. 
Din yapılan mlaabekıl•rda el- po ile yarıp kazandı. Vakit 2,02.. Galatuar&y, Altmotdu, l'enerbah- . . 1-t yatı 300 lira ve daha aflliı olanlar-

t. edilen teknik neticeler: fırincilili hmitte ukerl vazifesiııl çe, Beylerbeyi tendi yuvalarmda ıçm lzmi~ bUqp bQraya bAar p pçen Süreyya Şıpkov ile en p~ dan altıaar' kilo tensil edilir. Jıleaa-
11 wtn: Enelki gtlnkU seç- ifa etmekte olduiu için klfl antren mtltevuı çahpn tmıitlilerdeD mtı- gelen tliler olduiu ~ mü- feayonel cokeylerin dahi çek.inecek- felil: HOO metredir. 

,..._ Kelihden eonra ikinci ge- man yapamayan Receb kazandı va- ubab. kabiliyeti kaunnıelr için ubüalara iltirak edm bütlhı klöp- _ leri bir aUrat1e Y&ftll göttırdU. tık Bir at lıoetu; Diker UJfiJmıet O. 
:~ finalde kopıak baklnnı b· kit, 2, U. UçUncU VlAdmir oldu. iftirak eden ml8abıldarla blrBl'te lere muvaffüiJetler, Derl8l için dl.- bJn metre 1,4 fakat TmıD samandır sun •• at 800 liraya alıibine blch. 
~ İatanbul fahri antrenöri • 1.080 metre: GlbıUn oldukça•· dtlnkt ~ iatirak ecJenJerln ha iyi öetteeler t-wani edem. idmınu• oJduiu milcadele anında lkmel .... ~ ••ı•-.. 
: . ~ atletlerden G.ıatuarayh la t*1an yanelarmdan biri olan adedi "llO yl ~ SU apdrla- ·an• antaıd•n Stlreyya Wr burunla dok- Uç ve daha yukarı peta Ye 1Ra 
~ mtıamkaya vaktinde yeti- 5,000 baltan eona kadar Rıza jtu. n ulııamnda ilıtiua .U.. -:metli • • • . tor Seferofa pçiJerek 6cOnctl kal· kolu1a pliDdye ka4ar b•nakn 
~ 11a kofanun birinci • llWD& bu kofuaım rekcrimenı olan eJ= anlarua id&ni ettill dW •1· • _ ... _, ,,. • ela. yekfmu UiOO lirayı ~ ....._ 
~. yb metNyl Jrıanan Ga- ım.e,m, 5 - e.mecteaberi . bil • uhekılanta ta telmlk ..Uat'v .ı. ı•f GllflıU ~- eftU lılrtleJretimitde aveahk ve bini - ba İllliJls at ft lmraldara •• .._. 
,..._,.. l'lkret Jruandı. Vakit Ula 5'.000 m~ eklik ele....,_...,.: . ~- · • . ~ inkW' ~- amrmdan tm. IJrramiJ-i: l10 llıwlll' ........ 
~ Udncl l'enerbl.hçe1i JılelDa olmıyu BetDıtalh Nuri De tak llUJh•ır: Birinci a.Jatuuay yu~ıyo_llG•I QOt ~~lap edm ei,e: 210,.....,. 7G, IGllK4lJe ili 

lclnetl Neriman 'T. B.,, 1,2 aramda bll)'llk bir ge_..,. De Pt- ıo.•T, tkiDCl :ae,ıro.. 10.M. lclDd a.r ' • • bu ·cmtilmea Y&nllanm JU'll w Hndlr. Sıklet; il )'8IPMhH'v ti 
··--- ti. Netleecle 11,10,f dtılrDnıila Rma taait ma..llüa llaric1. ''Y8flC8lendl ..ıah ~ lıiru daha art- JliJo dM'" cWaa Jdan ,......_ 
~- llet:N: Otec1enberi idmanla· blrlnCl 18,10,8 da'rDredıl B18eJ1n J111 tılfte .. 1 Blıild GIMI, . · · · · · tırmı•mw QOk faıdü olacalnn De- ·· (.._ 'I .... ..,-' 'ı ) 
~-8amal etmı,m Avrapada tah- lklnct lak, tl9illC'G oldu. 10.20 Udnci ..,_ 10.21, aciaa& Bir haftldua'8ri cJenm ec1U • • 8 8 8 8 

s====.~ -::~~ :=m ......... lıuld,~G. ~ı.::=Ankara· 80··1ge·s 
""'llllJU da kolaybk)a ve 22,9 aani- (Ben 1 lael ..,,._...) ~ clfte ..,_....: Birinci si- plan mbabak&lardan 8Cllara netiee-

n kar~ ·-8Öİge~i :ı:: .. ~~ıı.aı-a_: =-::.. = Güreş Şampiyonası 
'·"' ikinci hmit mU..mlra haric, K&nfl)rta; Baya Oroıllstl - Ba-
ikinci Galatuaray. Çıftı. A G D l Yüzme Şampiyonası ne§:r.-w:=-~~, 8.111~· .... Ba~: Ba108 Groclaılıi. • ileti 22 ruvan .. a Birinci,D. •por . 

, . nıflarınınlardır. birincililderlnl lrapgmı,. Ilı.inci, M. G. uran c .IS Ol ..ı,, 
• ..., .. der: T U U 

• G., G. B. Gineı Ve Mekteplilerin Tek çifte: Birinci Galatasaray Kendilerini tebrik eder muvaff&-
r-~ 11.U, İkinci Beykoz 11.53, UçUncll kiyetlerid leriz. 

·•diği MIJ.aabakalar Zevkli Oldu =~baka harici, tıçUnctı Ga- 011mp1ran. Yelken uoutu 

la Ankara, 8 - Bu gUıı saat 
de Karadeniz bölge havu • 

;:,::: ytızme birinciliklerine 
..... ~ • AnbragUcU, Gençler
~ Gtlnet Jdilpleri il& mektep-

'iC.':~ iftirak etmiflerdir. 
i.ı.....-.uuı bqtan sona kadar 
~ oJmut ve kalabalık bir 
~ kltıe.inin aJlkamnı celbet
""WI'. Teknik neticeler fUD}ardlr: 

.... Metn .,._,: 

......... •babüaya' JbQoil iftirak 
·~ ~ neticede Gui liae8indea 
i:!'t l,16 dalribda birinci, Gtl • 
~ Nihad Ellgöz ikinci, Basan 

Q. tlçtlncU olmuolardır. 
lOO metre aerbeat küçükler: 

....._"1111U.bakaya. 12 genç ytlzUcil 
~ etmif ve neticede Bülent E
IL._ 1,22 dakikada birinci, Osman 
~ ikinci, Kemal tiçilncU 01Di111-

• 

etmit ve neticede Gençlerbirllğinden Yapılan puan tasnifinde Beykos 1940 da Helainkde yapılacak 0-
Semih Uluttırk 3, 3,G dakikada bl - 26 uyı ile birinci gelerek ajanlık limpiyat oyunlan araauıda yer alan 
rtnci o~111tur. • tarafından konulan kupayı abme yelken uçutlan için P. F. S. Jı1i11e, 

100metre1ct&rbağalama 1cU9iWer: 24 puanla bu •had& yeniden btl • pllııörtı aeçilmlftir. 
Faruk Oden birinci 1,30 3/5 da

kikada, Natık Gallar lkiDci, ı.met 
Erkal UçUncll olmUflur. 

.JOO tn6tre .,.beat: 
Bu mtlubab.ya. 5 yibllctl iftirak 

etmif neticede G6Detten Nilaacl 
Bingöz 7.4 3,5 dlldkada birinci, Ha 
aan A. gtıcU ikinci, Kmil A. gU.cl ol
mUfbır. 

Tllrk bayrak mtliıa balruına 3 ta
kım girmitir. Neticede 6, 7 3/5 da-
kikada Gazi lisesi takımı: Faruk, 
Nejat, Nusretten ibaretti. Bu takım 
yeni Ankara rekoru yapmıltır. 

Bu nretle bugtlııktı milsabaka
lara aon verilmiftir. Gelecek hafta 
aat 9 da B'aradeniz havuzunda 

Ankara, 6 (Huswd) Cumartesi 
günü bqlıyan Ankara bölgesi gU
ree blrinclWderine dün de devam 
edilerek nihayetlendirilmiftir. 7 
aık1ette Ankara birinciliği kasa.nan 
gtlretçller tun1ardır: 

• Kiloda: 
1 ci NiJUi A. G. 2 ci Ali 0mer 

Ankara bö)p birincllilderiıae denm 

-~ecektir. 
IOo "'8tnJ Jnwbağaı.ma: 
'- ...... mkaya -t yiizttcU i§tir&k D1Hatw..._ ,............lklw ........ . . 

D. s. 3 Uncll İsmaile D. S. 
81 Kiloda: 
Suat Savat birinci lıl. G. Musta

fa Betin A. G. ikinci, Halid Bala
mur A. G. UçUnctl. 

88 Kiloda: 
1 inci Dolan D. 8., 2 nci Battal 

A. G., 3 tlncll Salim A. G • 
Dlllloda: 
SU..battin Atik G6nee, 2 ncl 

Demir A. G. 3 tlneü Necip Ceyip
br A. G • 

'Jllllloda: 

Vahit C.Jip.Jrar A. G. 2 DCi ilah• 
mud Aktq D. S., 1 IDOll Cd• O.
demir. 

81 .... : 
1 inci SeJid Ahmed D. 8., 2 lld 

Numl Brıloy, M. G., 3 Uncfl B flse:. 
Jia Orkan A. G • 

:&pıa: 

Satıımıe birinci A. .... 
~ bfrincilikleriDde Ankara . 

Gtlctl 22 puanla birinci, Demini:- .., 
1 puanla ikinci, muhatmgtıcn 5 pu. 
anla tıçlblcU, Otlnee a puanıa ._ 
enci olmuolanhr • 
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O gün Perihan be,ı&.tara giµmş.-1 
ti, evde yalnızdılar ikisi. Perihan 
biraz müteessir görünüyordu bu
gün, merak etti Leyla, sordu: 

- Perihancığım, bugün aeni 
çok li.zgiln görüyorum_, bir feYe mi 
sıkıldı eanm, basta mısın yoksa.. •• 

Perihan İE:.1.emiyerek dudakları
nı hareket ettirdi, !!r.ısık bir sesle 
başladı anla tlnaya: 

- Ben, deru. Görmeden, tanı
madan birini seviyorum, günler
denberi o ga..-ip ~n ateşile yanı
yor bütün benliğim bana yardım ·! 
et Leylicığım, birdenbire çok aev-1 
dim onu. ~ 

Leyli arkadasının söylediklerin-
den bir eey anlamıyor doğrusu 

ımerakJa soruyor. 
- Ne gıöi bir aft Perilwıcığım, 

tanımadan, görmeden sever mi hiç 
insan. Leyli dah'a fazla söyliyemi
yor, kulak zarlannı yırtarak çın

layan bir hıçkırık sesi duyuyor, Pe
rihan sars1la aanala ağlıyor. Leyll 
bu garip aşkın karşısında şaşkm 

bir halde, gülmek mi lazım, ağla

mak mı, bunu o da bilmiyor, sadece 
Perihanm bir hiç için gözyaı ıdök-

. mesine şw,;ıyor, maahua Perihanın 
. ağlayıp tizülmesine de asla razı ola
maz. onu avutmak için bir çare dü-

• ş'finüyor. Misafir odasında duran 
telefon aklına geliyor, evet telefon-

, da Perihanın söylediği adamı an
yacak, böylece telefonla kanur 
makla belki hnfifler Perilianm aza
oı, fikrini arkadaşına açıyor o da 
makul buluyor bu fikri zaten onun 
sesini duyurmak için bir bütün öm
rünü bile veroıeye banr Perihan. 
Leyla telefonu açıyor doktor Selim 
Kıratı "-...... ., hastanesinde arıyor, 
birkaç dakika sonra Selim telefona 
geliyor. 

Leyli telefonu Perilia.ua uzatıyor, 
fakat konuşacak halde d~il Peri
han, heyecandan boğulacak adeti, 
Leyla konuşma.ı;ını rica ediyor. Ley
li. ile dokto"' S 0 1im ba,lıyor kODU§· 

maya. 
Telefonda Likiın bir ses konU§U

yor, Leyıi bir~ şaşırıyor, o da 
kendini garip blı hisse esir etmek
'ten kurtulamıyor. biraz heyecanlı 
aöyliyecek söz bulamıyor, telefon
daki o hain ses tekrarhyor. 

- Allo, Doktor Selim, 

- Allo, tLmöımz mı beni doktor 
beyefendi. 

- Hayır mutteeesfif, tıarume
fendi, tanıyamadım :sizi, biraz yar
dım ederseniz memnun olurum. 

- Yardım etmek mi beyefeıdi 
nebof. Zira bendfmzl siz tanımı-

. yor.suwa, maa.ınt.fih eme kendimi 
tarif edebilirim. Sarı saçlı yeşil 11öz
lü, 19 yaşında bir ..... sözüDÜ. bitire
miyor Leyli, Perihan 1lıurc;;uıl~yor 
birden. 

TENISA.BA8 
2 -

ılmlZMDDllM 
, j Bigada Köyci1lilk Faaliyeti 

AŞK,, 
M. Y, j 
rihanın almasından ıkoıikayor e&tl. 
ICorıuşuyor gene: 

- Ben sizi göremem, imkanı 1 
yok, zaten beni görmeye nasıl ce
saret ediyorsunuz, lru.geçin bu sev
dadan. belki görünce bayılırsınız. 

- Bayılttığınız gibi ayıltırsuııı, 
muhakkak görmeliyinı sizi daha 
fazla konuşamıyacağım kim olduğu
nuzu söyleyin b&na. 

Leyli terliyor, sıkılıyor, kulak
lanna doğru aleı• yayılıyor sanki, ,, 
ince parmakları ile sırma saÇla:rını 
dü.zeltjyor \'erecek cevap bwamı- J 

yor ... Zaten dahs. fazla konup.mı

yo:r\ar. 
Birden Selim hırçınlqıyor, çat 

diye tapıyor telefonu. Leyli .plkın 
bir yandan heyecanını gizlemeye 
çalıfıyor bir yandu da kırllan iaeti 
nefsine ağlamak istiyoc Perihan te
lişlı: 

- Ne oldu diye .soruyor. Leyla 
.muztarip konuşamıyor .ıbüıP, "aşın-

4.lall savmak içja aldatı~ onu. 
Aradan iki sene geçiyor. Ayaspa

pda tlıiiyük bir apartman, geniş bir 
aloo yeni erliler kö.ı;edeki divanda 
dturmuş konuşuyorlar. 

- Leyli, söyle bakayım evlen
meden cn•el hiç kimseyi seYdin mi? 
Leyli itina. ediyor.. "Hayır Selim
ciğim diyt-., .... Halbuki o sevmişti 
bugünkü .kocasını, mazideki Selimi, 
fakat ona "seni sevmiştim, evvela 
arJtada§ım sevdi, sonra da ben,, di
yemiyordu bir türlü, Selim de ona 
hiçbir ,§ey a~ıştı. Yalnız bazı 
kereler Lcylimın, 8.ıtın saçlarını ok

llipda B_. •"nvı.e t'ahedt, Varidat ve &iyeülik kaawa 
.... me-.rPar 

B•a, (Huawii) - ~ ve 
genç kaymalramnnımn em.il' ve tef
vilder:ile Halkevinin ıköycllllk. ar ve 
JIOByal 1Ubeleri Savafbp köyüne 
cezi tertip etmiflerdir. OMide köy
\lü ile ya1tinm tmıular yapılmıt. 

aoeyal pıbe 'huta -ve 8lbDab çocuk
lara bakarak ~yici teclbir1er al-

izmirde Bir 
işçi ihtilafı 

• • • 

İzmir, "> (A.A.) - İzmir tram
vay ve elektrik şirketinin yevmiyeli 
i~Ilerile §irket arasında yevmiye
ler, iş saatleri, io p.rt.latı, hasta ve 
ıizinli olanlara çah31Q&diklatı gün-

llUf ve pce (Kızıl Çağlayan) iPİ:yeis 
:civar köylülerin de huzurile ıtemsil 

~. 
Köy gesi.lerinia sık aık yapıla

c~ haberi memnuniyetle .kartlla-

• a 

Adana da 
Mühim Bir 

~1:~!=~ -28 '3/ 939j 

şarken. ona "Ben bu saçlara benzer ılerde yevmiye verilmemeai ve. ayni 
ayni renkte saçları bir defa daha 

gecesi Karaisalınm Yılancılar köyU il 
civarında çadırlarda oturan seyyar 
kıbti aşiretlerinden Güller Kayanın 
çadırını basarak 600 lira parasını 

bir beşibiryerde ve 5 altın lirasını 

alarak Gasip karısı Sultan 'ı ve Sul 
tanın 13 yaşlarında kızı Şadiyeyi 

ve yardıma koşan diğer Sultan ile 
Emiş kadını mavzer kurşunu ile öl
dürmekten suçlu Kuzgun köyünden 
Mehmed l§ık, Kazım Karakaya, 
Mehmed İnce, Darendeli Mustafa, 
Durmuş Çakıt, Ahmed Çakıt, Hü -
seyin, İbrahim Arıkan, Mehmed Ka 
raca, Mustafa Yilmaz ve Mahmud 

görmüştüm,, derdi .. 

Bir gün Ley.liı Selimin kitapla
rını karıştırırken. bir mclctup bul
du • .keneli- mektubu olduğunu derhal 
anladı. Onda şu :satırfar yazılı idi. 

25 i 193. 
AJlo, allo, allo 

Selim bey, -ben sizi telefonda ra

şerait içinde çalışanlara farJrlı üc
ret verilmesi ~üzünden çıkan ihti
lif halledilme~inden kanun muci
ıbince keyfiyet hakem kuruluna tev
di edilmi§tir. Kurul yakında valinin 
başkanlığında to,Planarak meseleyi 
tetkik edecektir. Memleketimizde 
kanunun bu hükmü ilk defa. hmir
de tatbik edilmiş olacaktır. 

hatsız eden ben. Size bu satırları ya- !!!!!!!!!~!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
zan meçhul muhatabınızın !kınk 

dökük yazılannı bt1meın ki nihaye
tine !kadar okuma"k, nezaketinae bu
!lunacak mısınız. Evet sizinle ta
nışmadan gerek 'telef onla ge -
re'k mektupla sizi '!rahatsız ediyo
rum. Tekrar tekrar rica eat-..rim ku
surumu affediniz doktor 'be_y. 'Ben 
mactta anyan bir kadın değil, he
nüz hisleri hiç rör.üş görmemiş, te
miz '~ temiz olduğu kadar da mer
~amete 'layık bir genı,: ~ozım. Sevi
yorum Selim !bey hem de bir hasta 
gibi. Sizi t~lef onda araaığım g'ün 
birden kızıvertliniz, ı.tıakaretinize 

!hiç llyık olmaaığtmı anlatmak kas
düe hemen oturup bir mektup yaz
dım size. Bir başka gün mektu
bumu alıp alma~jrnımıanlamak ıçin 
aizi aradıln telefonda yine, 

dar büyük mü idi bilmem bana ha
li, o 'Püskürme ateş albnda yanı-

yorum . Ve en çok şuna üzülüyo
rum ben bu kaöar .hırpalanmaya 

layık ..mıyım diye kendi kendime 

soruyorum-durmadan. Telefonda ilk 
de(a<Selinizi duyduğum zaman içim
de bir yerin :kanadığyu hissettim, 

bu öyle bir dert ki kim11elere de söy
len~r .•. ;.Leyli. d.lba .-ıa oıru,a
madı. arkasından dqğru kuvvetli 
kolların mcecit beline anld(hU 
farketti, Selim, kahkahalarla gülü
yor: 

- Ah, yaramaz .ah~ &endin de
ğil mi neden benden gizledin, bak 
i§te yakaladım. Biribirlne sarılmış 

Yüksek haklar,ında ~{araisalı sorgu 
.hakimliğince yapılan jl.k tahkikat 
evrakı şehrimiz ağır ceza mahke -
mesine gönderilmiştir. Su~luların 

dur11şmalarına başlanmıştır. 

Sen benim deği1 !rendi hesabına O gün çok sinirli idiniz galiba, 

iki vücut bahçenin sık ağa~ları ara
mnda kaybOlup gidiyor. Güneş karşı 
öaflardan batmak üzere, bUlbUller 
a.ı;k prkıaı aöylüyorlar" Garip bir 
aşkın şarkısını,, ... 

N<Yl': 31/7 / 939 tarihli "Yeni 
Sabah,. ın 6 ncı sayfasının 3 Uncli 
slltununda "Adanaaa bir cinayet,, 
başlığı altında çıkan kasap Ata hak 
kındaki verdiğim havadiste tertip 
h1ttası olarak Mustafa ismi Gani 
şeldinde -çıkmıştır. ~ani memleke
timizin tanınmış kıymetli ~ençle -
rinöen olup bu cina)"eUe katiyen a
likaaı görOhnemiıttir. Atayı öldU -
ren Bayram :A'.li6ir ve sorgu hakim
liğinde de bizzat öldürdüğünü itiraf 
etnii§tir. :Alinin oğlu Enver ile Mah
mud, Mustafa ve Avni de kavgaya 
iştirak etmişlerdir. Düzeltir ve ö
zür dilerim. Y. A. 

:kanuşuyol'8Ull ayol .. Leyla mcm- ıbirden "Ben erimi a&ttım,. diye hay
amı, telefona m.la sıkı sarılmıt Pıe- ikırdınız '}'izüme. Günahım bu ka-

· Bedr ve Uhud muharebelerinde bu
' luodu ve Hendek gadsmda yara
landı. Vefatından evvel, mezkur ga-

1 
zida esir edilmiş olan Beni Kariyz&i 
hakkında hülı.Um vermeğe me'mur 
edilmiş, isli.mlar aleyhine JKureyşle 

ittifak etmelerinden dolayı iydam
larma karar vermi~ti. lrtihalinde, 

~eygambcrimiz ağladı ve cenaze na 
mazım bizzat kıldırdı. 

Ebu Yah,>.ı diye tanılan Eliid'te, 
csbahırı btiyi.klerindeııdi. Peygam
ber ölc1üğü zaman, halkı EbU Be-

.kif'e bıy'ata te3vik etti. Hicretin 
yirminci scn~inde vefat etti. 

Misğab, bundan sonra, Medine 
halkına isl&.ıniyeti öğretmekle ;vakit 
geçirdi. Es'ad'ın evinde oturur, a-

hali kafile kafile gelerek müslüman 
olurdu. Az bir müddet zarfında, bü
tün Evs ve Hazrec kabileleri islam 
oldular. 

Misğab, vukuat:' sırasile Pey

gambere arzederdi. Bu yıla "Seııe
tül ibtihac,, denildi; çünkü islami
yet, bu yıl, büyük muyaffııkiyetlere 
erdi. 

~ab bin Omeyr, en fazıl es
baptan idi. Bcdr ve Uhud gazilanıı 
da islimiyet sane&gıu.ı tqu'dl. U· 

hud ,gününde tehidet .rütbesine 
muhar oldu. 

tkbacl Akabe hiy'atl 

Nübüvvetin üçüncü senesi hac 
meı."Siminde, Misğab, Evs ve Haz
rec :kabilelerinaen yetmiş Uç erkek 
ve iki .kadınla beraber Mekke'ye git 

rti. Bunlann arasında 'Beni Neccar
dan Ebu Eyyubu Ensm de vardı. 
Mekkeye geldikleri zaman ıKi.abi 

ibni Malik Peygamberle- mülakat 
etti. Bu ımUli.katta te~rilo ıeyyam'ın 
ikinci gecesi biy'at edilmek üzere 
:Akabe denilen. mahalde birle§ilme
ğe .karar verildi. 

Peygamber, Abbas ibni Abdül
mutta:ıib'i beraber alarak, gece ya
nsında sonra Akabeye geldi. Abbas, 
o zamanlar, daha müslUman olma
mı§'lı; fakat lbiraderzadesini sever-

~ Onu hiıni.yede Ebu Ti.lib'in yeri
ne geçmişti. Akıllı ve müdebbir bir 
zat olduğundan, Peygamber, Medi
nelilerle yapacağı muahedede, onun 

Cle bizır bulunmasını arzu etmişti. 
O da orada bulunarak., yiğenini, :Me 

dinelilerin şecaat ve 'Sadakatine e
manet etti. 

Hazreti Abbas, Medinelilere de-
di ki~ -..ı 

- Ey Medine halkı! Siz. Mu
hammedin nazarmızdaki bUyUklUk 

ve kıymetini bilirsiniz. O, kav

mi içinde aziz ve muhteremdir. Biz, 
şimdiye kadar, onu, düşmanlarına 

karşı koruduk. Onu himayede de

vam edeceğimiz de aşikar ve şüphe

sizdir. Onu, size emanet etmiye sev

keden &mil, onun Jçimizden çikarak 
Medineye gitmek istemesidir. Onu, 

dü§manlarının ~rinöen muhafaza 
ve siyanete söz veriyorsanız, sizin-

le beraber gitmseinde beis yo'ktur.. 
Yok, eğer, onu himayede kendini

ze güvenem1yorsaıız, bırakınız, ken 
di ıka vmi içinde, yine eSklai gibi, a-
~iz ve sevgili mevkiini i§galde de
:vam. etsin. 

Ensar, Hazreti Abbasın bu söz
lerini dinledikten sonra, içlerinde.o 
biri: 

- Va Abbas! Senin sözlerini 

dinledik. Bütün malımızı, cımımızı 

onun yolunda feda edecek kadar o
na sadakat göstereceğiz. 

.Dedikten sonra, Hazreti P.ey -
gam bere hitaben: 

- Ya resfılfıllah ! Sen de söyle! 
.Şartların .ne ise bildir! 

Dedi. 
Fahri kainat, onlara, Kur'aıu 

.kerimden birkaç iyet okuduktan 

BODra: 
- Gerek meserret içinde bulu

nunuz, gerek kederli olunuz, diıı i-
şinde kusur etmiyeceğlııW; ..mağru

fu emr ve mUnkeri nehy eyliyece
ğiniz.i, hak \'e .hakikat uğrunda kim 
sedeıı ~kinmiyeceğinizi, yanınızda 

bulunduğum zamanlarda, iteni, ev· 

lid ve ayaliD!'. gibi siyanet edece
ğinizi taahhUd ediniz. 

Dedi. 
Es'ad; 

- Yi reeul\lllah ! Sen, bizi m\ii
kUl işlere davet ediyorsun. Evvela, 
dinimizi terk ile İslamiyeti kabul 

-sa-
Selim, iki saat müddetle tarifJ 

edilemez bir sıkıntı ve endişe içe- ı 
risinde kaldı. Güneş batıncıya ka
dar, mütemadiyen düşündü, durdu. 
Hali. tereddüd etmiyor da değildi. 
Nihayet bu dahili mücadele içerisin 
de bir fikir diğerlerinden daha kuv
vetli çıktı. 

Hikmeti f;nçları darmadağın, 
gözleri Umitsizlikten sönmüş bir 
vaziyette görüyor gibi idi; ve yine 
cllerinde, gecenin karanlığında kor
kunç şimşekler gibi parhyan sivri 
uçlu bir bıçağın bulunduğunu da 
dü3ünüyordu .. Bu deh§et verici dü
ıUncelerin tesirile, her türlü ihtiyat 
hislerini bir tarafa bırakarak eski· 
8i gibi gece seyahatiııe girifti .. Hik 
met bir köteye bUzillmilş bekliyor
du. selimin içer.i_ye girdiğini görUn
ce sıçradı, masanın üstünde bulu
nan bıç~ alarak ucunu kalbine 
doğru çevirdi ve titreyen bir sesle: 

.._ Selbn. ilk ve son defa 11oru
yorum, beni ıseviyo.r musun"!,, 

Kenöini kaybeden SeHru, kolla
rını açarak cevap verdi. Genç kız 
elindeki bıçı\i'ı uzağa 'fırlatflrak, 
bir sevinç 'bağırma.sile für sı~ayıt
tr. genç adamın yanına geldi, kolla
ı·ını boynuna dolayarak: 

"- Beni seviyor, beni seviyor, 
artık kurtuldum! .. ., diye bağJ.rdı. 

Selim, genç kızm har.aretioi ve 
l'eyecanını teskin ederken birden 
t;arardı .. Yanındaki odadan, çiftlik 
birı.ıısının koridorlarından birinde 
bir gece işitmiş olduğu iç çekmeıi
ne benziyen bir sesin geldiğini Huy
muştu. Boğuk bir sesle: 

- Mahvolduk, şimdi üzer1mize 
gelecekler, diye mırıldandı. 

Fakat Hikmet, genç adama sa
rılarak. ytizU, hadsiz bir sevinçle 
parladığı halde: 

- Beni seviyorsun; mesudum 
ya, ba5ka bir şey düşünmem. diye 
söyleniyordu. 

1 
Tam bu esnada, yandaki odanın 1 

kapı.sı açılarak eşikte dutlağı buz 
gibi donduran bir tebessümle takal
lüs eden, Feridun Bey tehdidkflr 
bir tavırla göründü. Bu m:ınzara, 
karıısında kızı yavaş yavaş başını 
kaldırdı, sonr.a bir iki atlım lleri
ledi, :ve ilk defa olarak, o kadaı· se
ne. kendini demlrden eli altında tut 
ınU§ olan babasına, doğrudan doğ
ruya bakmağa cesaret etti. O vakit, 
dajınık saçlarını omuzlarınUa Clal -
galandırarak tıpkı yelesi kabarmış 
di~i bir aslan gibi ağır ve kısık bir 
fesle: 

" - Ah! .elemek odama giren siz 
siııU,, safa geldiniz.. Sizi burada 
görecek miydim Allahırn ! diye 
söylendi! ... Doğrusu bu odanın du
varları sizi aralarında görmekle p
~ırmışlardır ......... Evet, beni iyi din
leyini?., eski duvarlar! Bu kapının 
eşiğinde gördt\ğiinüz adam babam -
dır!,, Onu, nazarlarına görünen ıe'"' 
kat hislerinden, dudakları üzerinde 

etmemizi emrettin. Bu pek mühim 
iışi .kabul ettik. Altrabarnı~an, ah
bablarımızdan alakamızı kesmemi
zi emreyledin, bu ağır işe de büyük 

bir hulus ile katlandık. Biz, bir kav
miz, ki içimizde.n hiç kimse riyaset 

aevdaaında değildir. Biz, .kendi rıza
mızla ve vicdanımızın sevki ile kav-

mi tarafından terkedilmiş amcala
rının bile huaumetini kazanmış o
lan bir zatı kendimize reis intihab 

ettik ve ona hürmet ve riliyeti il
tizam ettik. Cenabı Hakkın lutuf 

ve inayeti olmasa, bu zat, bu ka
dar büyük mazhariyetlere eremez

di. Bu hali, kalbler tasdik etmiştir. 

!Bu hususta, cümlemiz m~ttefikiz. 

Ohun için, sana biy'at etmiye gel
dik. Cenabı Hakkın kudretinin bizim 

iktidarımızın fevkinde olduğunu bi

liyoruz. Seninle alıdederiz ki: Nef
simiz §Crif nefsinizin l:"Ö.Zcüsü... Ce

sedlıniz, güzel cesedinizin .siperi o
lacaktır. Seni, cvlad ve .ayalimiz
den daha ziyade muhafaza ederek 
suada zümresine gireceğlz. Allah 
göstermesin! Bu ahdimizi bozarsak 

Cenabı Hakkın ahdini boınıuş ola
lım. Biz, verdiğimiz &ör.e &&dün~ •. 
İnayet, Cenabı Hakkındır..-

Nakleden : ORHAN_!: 
"ndı::ıt 

teressüm eden ilk tebessfünu 'la· 
tanım:ı<lını.z fn1ydi?,, Ve sonra ı 
ve etti: 'defl 

- Tabiat harici baba, eski z 
bir kızınız olduğunu unuttunU. 
muydu acaba? İyi dü§ünilnÜZ veb:. 
rayınız, hatıralarınızın arnsmda 
nun bir izine tesadUf edebj}jrSilt"°' 
Evet, füdUrmU§ olduğunuz kıı ~ 
gUn mezarından çıkm113tır, ve a· 
yeniden can veren de, i~te burad 
ki adamdır: 

Ve daha ziyade heyecan duya· 
rak; ,..,. 

Oh bu fevkalbe~r adaını "'. 
le seviyorum ki, hem bunu ya~ 
ken aizin emirlerinizi ifa edi~O:: 
Bir gün aiz, beni ayaklan öD e 
diz çöktürmemif miydiniz'! 11' 
ben de orada kaldım... JJ 

Fakat bu kadar sözü heyec&ll .. 
söyledikten aonra, kuvveti ke~ 
bağırarak, ve gözlerini kapıy alt' 
bulunduğu yerde <:~>lctü. Selbn d 'fil 
evvel atılmı§tı. G6n~ kısın ~ere vi1 
varlanacağı sırada, narin ve ın_ce ıcol 
cudü kollan arasına alorıık, bı~ 
tuja ycrletirtli. Sonra harek • 
duran bu \'ÜcutlU nrkuında bıl"S ~ 
karak Feridun Ileye nazarlarını • 
virdi. Ve titremekten kendini :!:, 
'ıl)ladı ! Zira ıkarpnndal<i ad• nğU 
şahsında bir gece \•akti görd Jl 

hayalini görüyor gibjydi:-~~ut· 
Beyin yüzünün hatları taka~~us ~ .. 
miş, gözleri kan çaı!ağına donn~, 
ateı gibi parlak ve sabit dure.Jl _&~ 
leri, yerlerinden fırlıyae&lr v~ 
te gelmiati. Bir müddet bu ~-e 
duran ihtiyar adatn yavafça Y"~ 
eğildi ve bir kenarda kalan bl~ 
eline aldı, nihayet biraz harea ~ 
durduktan ı>onra başını yü~ ._ı 
tutarak, elleri yanında sarktıl1 . 
de Hel'ledi. Hareketinden Dl~~ 
bir kan dökmek arzusunda buhıı•"' 
ğu görülüyordu. Seliın, FcridUP ı:; 
yin Ü?.erine gcldığini ıfarkeder~ bit 
kfmetini topladı, ve kuvvetli 
seale: . 

- Kendinize gelin Feridun s:: 
akhnızı kaybedeceksiniz! diy• 

ğırdı. .. a· 
Fakat korkunç h<A.yalin mu\eıt'"" 

diyen ilerlediğini görünce dah&~dJ· 
vetli bir Besle karısındakini ~ il• 
ğı hiddet hissinden ve duydUjll ~· 
dürmek arzusundan çekip aıaıa1' 
tedi. _,_,;;....~ 

"- Feridun Bey, itte .güi-:, . 
vurunuz! Fakat emin olun ki .li 
.nizdeki bıçak kalbimi delenı~eoe"" 

(~VJ'm•~ 
S•tranbolu beledl,_, 

bor~ .ah~or tal 
Safranbolu, J (A.A.) .- ~-.a.ı· 

bolu belediyesjnin imar plinl ta
katı için belediyeler bankaS, 
borç olarak alacağı elli bin ll~ 
verilmesine Dahiliye Vekale ati· 
müsaade edilmiştir. Belediye b t 
tası mucibince istimlak edilecek .,e 
Terin tesbltine bqlanmıştır. 

Diyerek sözünü bitirdiği zaııııJlı 
ensar, hep birden: 

iı' 
- Senin uğrunda ölürsek b ' 

ne nıükaf at var? 

Dediler. 
Hazreti Peygamber dt. 

- Cennet var! . fll/' 
Deyince. bütün oradakiler, 

ile ilerliyerek: 1 

- Öyle ise, elini ver, öpeliJll·. 
Dediler ve biy'at etrniye J 

dılar. . . tP 
Hazreti ~ygamberin elin~. 

evvel tutup öpenın Berri ib~ °'' 
.rur, diğer rMiyctlere gore • 
Es'ad ibni Zerare yahud Ebuıııe1 
sem olduğu kaydedilmektedir· ti 

Ensar, bundan sonra, ~ .. 
Peygamberi, nefiSlerini, ze~ 
ni, cvlllal:ı.rını ıkorudukları gıbl' 
ruyacaklarına ... Ona dUşmanlılt fO' 
ne kı1ıç sallıyaca1darına, anuıı • 
lunda Arapla, Acemle harp ede 
cckleriııe ahd ve miysak ettilcl'·a-: 

.Bu toplantının son k~ ,.t>" 
Hazreti Peygamber, ne va~ 'V ı1' 
nında emniy~tte bulunnıadJlın1 tjlJ 
ederse yeni esbabının menılel<e 
~itmesi eeklinde tecelli etti. ) 

,,~-
' 
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U sı Netıcelendı 
YERLi POLiS ROMANI -·- ' 
Erenköy Panaiy onu Sakinleri 

Cinayetten Bahsediyorlardı 
Mevsimin sonu olmasına rağ

itıen henüz kiralık odaları ve 
taireleri vardı. Çünkü bu otuz 
'dalı ve bahçesinin bir köşe -
ıincle bile aynca seyis ve uşak 
~lrelerile bir zamanlar kiler hiz
ltıetini görmüş od.alan bulunan köşk 
le ancak dokuz aile yerleşmişti. Ki
'tıi. iki üç odasını tutmuş, Jdmi yal
~ ~r odasını kiralamıştı. Bu ka
dınlı, erkekli dokuz aile Musevi pan 
t.iyoncunun gösterdiği kolaylıkla 
~p beraber yemek yiyorlar, ~1 
la.hah bir masa etrafında toplanı
>'<>rlardı. 

O akşam köşkün geniş salonun
da ve uzun masası başında herkes 
~er.ini işgal ettiği zaman pansiyo
'erlerclcn biri; 

- O, dedi.. Yeni bir kiracı mı 
•ar? 

Sofra.ya hizmet gören uşak: 

~ - Evet; diye cevap verd.i. Ali 
.. ~tis Bey, Şerif Sadullah Paşa.nm 
tıu .. 

Sofra başındakiler arasında bir 
ltıı.rııt.ı duyuldu. Hayret ediliyordu; 
41i İdris Bey gibi !çcrenköyünde 
'1nlaki ve bir çiftliği olan bu ada
~ böyle bir pansiyonda işi ne? 
. Ali İdris Bey, bir Arap zengi -
~n~n kanundan meydana geldiğini 
~ili etmiyece'k derecede Türke ya
'lll ve gtizel bir adamdı. Zarafeti 
~asüb ve endamı Fenerbahçe a
~rinde bile meşhurdu. J.iaama
~ büyük sen•eti hakkında :riva
':tJer muhtelifti ve onun vahşi ta-
1iatte bir adam olduğu söylenirdi. 

İçeri girinre hepsinin gözleri o
~. initaf etti ve mırıltılar başladı. 
'l1 İdris bu kaynayışın sebebini 
Clllanu§ gibi hafifçe gilldü. Hatta 
\laa bir izahta bulunnı.ı;ya bile lü · 
~gördü: 

- Sizleri rahatsız ettiğimden 
~yı ~ affutmenizi rica ederim. 
"'tUUZda ve bu bina içinde yerleş
~e mecbur oluyorum. Geçenki 1 

~~lar bizim köşkte bazı tahri
~ Yaptı. Esaslı bir tamir koymıya 
~ gördüm. Şimdi .kö§k ikamet 
~yecek bir haldedir. Onun i
~:ı:-rkaç gün misafiriniz olmak 

un.. 
Gülüyordu. Herkes onu tatlı ve 
~ bir adam olarak kabul etti. 

Bu. 1lla8a etrafında bulunanlar 
~: 

- Talihiniz vanı:nş ki bu av
dnn sağ salim dönebildiniz. 

-r Niçin? 
- Çünkü anlaşılan kara havu-

zun kenarına kadar gitmişsiniz. O 
tnrafta, köylülerden pek azı kara 
havuzun kenarına yaklaşmak seca
retini gösterebilir. 

- Neden? 
Ali İdris, dudaklarını bükerek 

başını salladı: 

Çünkü; dedi, o havuza ben
ziycn gölcüğün civan müthiş bir ba
taklıkİ.l!". Bir kere saplanan kurtu
lamaz. Birçok kişi orada can ver
miştir. 

Avcının rengi attı: 

- Halbuki ben yarın tekrar o 
taraflara gitmek niyetindeydim. 

- Aman dikkat edin. Bu sefer 
geri gelemezsiniz. Çünkü batak ken 
dini belli etmez. Nereleri bataklık 
olduğunu kimse tayin edemiyor . 

Yemek· bittiği zaman bahsin bu 
kısmı herkes üzerinde tatsız bir te
sir husule getirmi§ti. Zaten dışar
da ela o sene pek erken başlıyan 
fn1.ınanın sesi işitiliyordu. 

Herkes yandaki büyük odaya 
geçtiler. Tavanda merhum Seyfi 
Paşa zamanından kalma avizenin 
albnda kuvvetli bir elektrik ampu
lü odanın eski kadife koltuklarını 
aydınlatıyordu. Herkes birer kana
peye uzandı ve Ali İdris Bey tam 
karşısına tesadüf eden fettan ka
dından gözlerini ayırmamaya başla
dı. Bu kadın, hasis zengin Süleyman 
Feyzinin karısı Necla hanımdı. Ken
disine nazarlarla gönderilen iltifata 
tebessümlerle mukabele etmekteq 
geri kalmıyordu. 

üç kız kardeş ise bekar, hatta 
evli erlreklerin dikkatini çekmek 
maksadile lüzumundan fazla gülü -
yor, fıkırdaşıyor, fakat hiç alaka 
uyandırmayorlardı. 

Pencerelerden u?.ak bir köşede, 
Ziya Halid bir sigarayı söndürüp 
ötekini yakıyor; Recai Bey, omuz
larının arasına büzülen kafasını e
ğerek uykusunu davete çalışıyor; 
.Madam Sara yanından ayırmadığı 
not defterine bir şeyler karalıyor
du. 

Süleyman Feyzi bey, karısının ar
kasını Ali İdrise çevirmesini temin 
edecek bir :vaziyet alarak onunla is
kambil oynamıya koyulmuştu. 

(Devuu var) 
.. :Sir zamanlar büyük servet sahi
~ lken gimdi her şeylerini kaybet
~lan kız kardeşler. Bunlar bili ==== 
~ birer gencin kendilerine ta- Kuyuya düıerek 
~ ~acağım umuyor ve bekliyor • ) d 
"""G.ı. !simleri .Azra, Leyla, Ferda. yara an ı 

4.vcı Ahmet Selim. Bakırköy İstanbul caddesinde 116 

SUley:man Feyzi: Çok zengin ve numaralı Şükrü Alinin babçesinde
~lc hasis bir adam. Karısını akıl ki kuyuya duvar yapmağa gelen 
~ hayaJe gelmiyecek kıskançlıklar- Baktrköy Sakızağacında 43 No. lı 

hara.b etmektedir. evde oturan kuyucu Emin ip kopa-
'ft. lıradam Sara; Resim meraklısı rak kuyuya düşmüş ve başından a-

ıtusevi kadını. ğır surette yarnln.nmıştır. Emin ar-
fa Ziya Halid: Sinirli ve tela§çı bir kada~lan tarafından kuyudan çıt. • ne karılarak hastaneye kaldı~tır. 
'1ı cai: Garip, hülyaperver bir Bir vapur amalaal çuva-

Yar. 
tait 1:enıek Ahmed Selimin pek me- Har altında kaldı 
~lt ve hakikaten cazip av hikaye- Limanımıza gelen Alınan bandı-
hıı e geçiyordu. Sofraya birkaç raıl Makedonya vapurunda ç~ 
~· dırcın getirilince herkes hayret amele Halidin üstüne şeker çuvalla
~ kn.ldı. Ahmed Selim kemali n düşerek kasığım zedelemi§ Halid 
~" ile eserini süzerken Ali İdris tedavi edilmek üzere Beyogvlu ha ... a-

~ takdirkt\r: ., ... 
~ ':': Bravo; dedi. Anla§llan Bey- ne.sine kaldı_nlmı __ vtı_r. ____ _ 

~n eseri .. Nerede tuttunuz 
... 

4bıned Selim yutkundu: 

t~k zahmet çektim onları 
' için ••• Bu sahalı, geç vakte 
~ takip ettim. Küme küme bi-
~~ arıca sırtlara lclUı konuyor, kah 
~ hotuyorlardı. Beni bir hayli içe
~ ~e sUrüklediler. Nihayet, büyük 
~ otunun arkasında, maden ocak
~~n ötede kUçUk bir tepeye 
~l' tlklarmı gördüm. Civarda. iki 
~ ~ arasında küçük bir göl 
~ ~ E:avuz gibi bir §ey.. Hemen 
~aYalardan birinin arkasına sa. 
~k al.tı tanesini düşürebildim. 

~nw.. ldris avcıya. acı bir bakılla 
..... 

YE!ıı1: N~RİYAT: 

Belediye Cezaları 

İstanbul Birinci Ceza Mahkemesi 
azasından Tahsin İstanbullu tarafın 

dan Belediye Cezaları isminde bir 
kit.a.p neşredilmiştir. Bu eserde bele
diye ceza kanunları ve belediye ceza-

Ianna müteallik orijinal 28 Temyiz 
mahkemesi karan tetkik edilmiş
tir. Alman, F'ransız ve 1taiyan ka -
nunlarile mukayeseler yapılmı§tır. 

Hfiltiınleri, avukatları, belediye 
cezalarına uğrıyan herkesi ala.ka-
dar eder. 176 sahifeden ibaret bu
lunan bu kitap 50 kuru§a satılmak
p.dır. 

• 

(Baş tarafı 5 inci sayfaınızda) 
ça büyük farkla 39,27 ilebirinci, 
Galatasaraylı Yavuz 33,45 ile ikin· 
ci, Kulelili Hayri 32,11 ile üçüncil 
oldu. 

Yunan usulü disk atma: Banda. 
da genç atlet Beşiktaşlı Arat 35,22 
ile birinci, Galata.saraylı Ya\TU i
kinci, Kulelili Hayri üçüncü oldu. 

Uzun atlama: Hasta olan uzun 
atlama rekordmeninin finale kala
madığı bn müsabakada. Fenerli M:e
lih 6,32 ile birinci, Galatasaraylı 
Yavru 6,23 ile ikinci Atineos üçün
cü oldu. 

Yüksek atlama: Günün en gü-
zel cereyan eden bir müsabakası o
lan yüksek atlamada Galatasaraylı 
Pulat 181,5 ile birinci, Boğaziçi 
lisesinden Süreyya 172 ile ikinci, 
Ancüez 1.60 ile ü~ncü olmuştur. 

Müsabakaların hitamından son
ra dördüncü katagorl müsabakala
rında birinciliği kazanan Haydar -
paşa lisesi takımı ile üçüncü kata
goride birinciliği kazanan Kuleli 
Askeri lisesi takımı kaptanlarına 
eski atletizm heyeti reisi Beşiktaş
lı Ali Rıza tarafından birincilik ku
paları verilmiştir. 

Birinci kat.agori galiblerine ma
dalyalar dağıtılmıştır. Galatasaray, 
Fenerbahçe, Beşiktaş klüpleri ya
pılan birinciliğe muhtelif noktalar
dan itiraz ettiklerinden itiraZlan 
tetkik edilinciye kadar birincilılt 
kupası hiç bir klübe verilmiyecek
tir. 

Bugünkü vaziyette puvan itiba
rile Fencrbahçe ba.~ta bulunmakta· 
dır. 

Yarınki nüshamızda müsabaka
ların tahlilini yapacağız. 

••• 
8G 88 Dil 

At Y aTışları 
[Baş tarafı 5 inci sayfada] 

70 kilo taşıyacaklardır. Mesafesi: 
2000 metredir. 

Birinci; Kaya "Elsenbel,. binicisi 
Said Efsun, !kinci: Parista "Bayan 
Stathato,, Binicisi Doktor Sefevof. 
Üçüncü: Şipka "T. Çıiapan,, binicisi 
Serpabaraz. Vakit 2015. Atlar ara
sında mesafe uzun, bir baş Ganyan 
135, plaseler 100, 115' 
U~üncü Koşu "Conk Bayırı koşusu,, 

Bu koşuya gelinciye kadar ka -
zançları yekunu 3000 lirayı doldu -
mıyan üç ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarımkan İngiliz at ve kısrak
larına mahsustur. İkramiyesi: 620 
liradır. Birinciye 500 lira, ikinciye 
80 lira, üçüncüye 40 liradır. Sıklet: 
üç yaşındakı1er 53 kilo, dört yaşın
dakiler 60 kilo, beş ve daha yukan 
yqtakiler '62 kilo taşıyacaklardır. 

Mesafesi 1600 metredir. 
Birinci: Poyraz "Prens Halim., 
İkinci: Mavzika "Atabey,, 

Üçüncü: Nirvana "Kara Osman,, 
Vakit~ 1,46. Atlar arsaında me

safe: Bir boy, yarım boy ganyan 
130, plaseler 110, 140, 275. 

l>ördüacü Koşu "Handilmp,, 
Dört ve dahn. yukarı yaşta.ki ba

liskan Arap at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi: 300 liradır. Bi
rinciye: 225 lira, ikinciye 55 lira. 
Üçüncüye 20 liradır. Mesafesi: 2200 
metrediı. 

Birinci: Karakuş "Hasan Muilu., 
İkinci: Bahtiyar "Şemsi Tanak,, 
Üçüncü: Ceylan "Recep Balkan., 

Vakit: 2,36 Atlar arasında me
safe: iki boy bir boy, ganyan 9, 10. 
Plaseler 290, 120. 

Bcı;inci Ko~u 

Dört ve daha yukarı yaştaki ha· 
liskan kap at ve ksraklara mah
sustur. İkramiyesi: 190 liradır. Bi
rinciye: 120, ikinciye 50, üçüncüye 
20 liradır. Sıklet: Dört yaşındaki
ler 56 kilo, be§ ve daha yukarı yaş
takiler 58 kilo ta§ıyacaklardır. 

1939 senesi zarf.uıda kazandığı 
ikramiyeler yekunu 300 liraya ba
liğ olanlara ikişer, 500 liraya baliğ 
olanlara üçer kilo, daha fazlasını 

kazanmış olanlara be.~er kilo ilave 
edilir. Hiç koşu kazanmamış olan
lardan altışar kilo t enzil edilir. Me
safesi: 1800 metredir. 

Birinci: İnci "Hasan Aktay,, 
İkinci: Unlü "Ahmed Gelis,. 
Üçüncü: Çetin "İhsan Atlı,, 

Atlar arasında. mesafe bir boy, 
iki boy. Ganyan 135, plaseler 100, 
105. 

P AZARTESt 'J/8/989 
12.30 Program, 12.35 Türk mü· 

ziği - Pl. 13.00 Memleket saat aya
n1 ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14 Müzik "Beethoven'in Do 
minör piyano konsertosu op. 37 -
Pl,, 

19.00 Program, 19.05 Müzik 
"Dans müziği - Pi.,, 19.30 Türk mü
ziği ''İnce saz faslı,, 20.15 Konuşma 
''Milll musikilere dair - İskandinav 
musikisi - Halil Bedi Yönetken,, 
20.30 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk 
müziği "Saz eserleri ve §aI'kılar,, 

1 - Numan Ağanın - Şevkefza 

peşrevi, 2 - Sait dede - Şevkefza 
saz semaisi, 3 - Kemani Riza-Ta
hir Puselik peşrevi, 4 - Sebuhun • 
Hicazkar sirtosu. 5 - Arif Beyin • 
Muhayyer şarkı - Humarı yok. 6 -
Arif beyin - muhayyer şarkı - llti
mas ebneğe, 7 - Muhayyer Kürdi 
§arkı - Efem §İlltdi eller sözüne, 
8 - Muhayyer Kürdi garkı - Evle
riınin önil handır, 9 - Halk türkü
sü - F.smer bu gün ağlamış, 10 -
Halk türküsü - Karanfil oylum oy
lum. 

21.30 !Konuşma "Doktorun sa
ati,, 21.45 Neşeli pl.8.klar • R. 21.50 
Müzik "Opera aryaları - Pl.,, 22.00 
Müzik "Küçük orkestra - Şef: Ne· 
cip Aşkın,, 

1 - Emile Waldteufel • İki ke
re iki "vals,, 2 - Franz Lehar - E
va operetinden potpuri, 3 - . Drigo -
Arlekenin milyonları No. 4, 4 -
Hans Löhr • Memleketten memle
kete- muhtelif memleketlerin melo
dileri üerine rapsodi, 5 - Yicheli 
1Wya şarkıları - Potpuri. 

23.00 Son .ajans haberleri, ziraat 
esham - tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası "fiyat,, 23,20 Müzik "Caz
band - Pl.,, 23.55 - 24 Yannki prog
ram.. 

SAU 818/ 939 
12.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği. 

1 - Hüseyni peşrevi, 2 - Nuri 
Halil Poyraz - Hüseyni şarkı- Ar
tık yetişir, 3 - Hüseyni prkı -
Sevdiğim cemalin çünkü göremem, 
4 - Kanun taksimi, 5 - Tamburi 
Cemil - Hüseyni şarkı - Görmek is
-ter g5zterim, 6 - Sadettin Kaynak 
Gülizar türkn - Bağrıma taş basay
dım. 

13.00 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri, 13.15 
14 .Müzik ''Kanşık program - PL,, 
19.00 Program, 19.05 Müzik "Oda 
-müziği· Pi.,, 1!t30 Türk müziği "Fa 
sıl heyeti,. 20.15 Konuşma, 20.30 
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20.50 Türk mü
ziği "Mlişterek, solo taganniler ve 
oyun havalan,, 21.30 Konuşma "Ve 
rem hakkmda - Doktor, Muhit 
Tümerkan tarafından,, 21.45 Neşe
li plaklar - R. 21.50 Müzik "Senf o
nik plçklar,, 22.30 Müzik "Kabare 
vesaire - Pl.,, 23.00 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvilat, kam 
biyo - nukut borsası "fiyat,, 23.20 
Müzik "Cazband - Pl.,, 23.55 - 24 
Yarınki program. 

ÇAU 'AMBA 9/ 8/ 939 
12.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği - Pi. 13.00 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14 Müzik ".Kan.~ program 
Pl.,, 

19.00 Program, 19.05 Müzik ''Ha
fif müzik - PL,, 19.30 Türk müzi
ği "Fasıl heyeti,, 20.15 KonU§ma, 
20.30 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20.50 Türk 
müziği. 

1 - Tatyosun - Suzinak peşre
vi, 2 - Arif Bey - Süzinak şarkı -
Beni bizar ederken, 3 - Arif Bey -
Hicazkar şarkı - Bir halet ile süz
dü yine. 4 - Hiristo - Hicazkar şar 
kı - Görünce gerdanında, 5 - Ud 
taksimi, 6 - Hicazkar türkü - Ak
§anı olur güneş gider, 7 - Hicaz -
kir saz semaisi, 8 - Osman Nihat
Kürdili hicazkar §arkı - Akşam gü
neşi, 9 - Halk türküsü - Meşeli 
me§Cli. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Neşeli plaklar - R., 21.50 Mü
zik "Tangolar - Pi.,, 22.00 Müzik 
"Küçük orkestra • Şef: Necip Aş
kınn. 

1 - Hans Thnler - Kukuk polka 
2 - Aubert - Göbekliter resmi ge
çidi, 3 - Robert Stolz - Prat.erde 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor, 4 -
Emmeric.h Kalman - Cambazhane 
prensesi operetinden potpwi, 5 -
G~lberger - Benim küçük teddi 

ayım "SaJasafon parçası,, 8 - Em
merich Kalman -Ah sen, sen ''Vals,, 
7 - Brusselmans • Felemenk süiti 
No. 3 karlı manzara, 8 - Leopold 
Karlsbad hatırası, 9 - Jac. Grit • 
Marş. 

23.00 Son ajans haberleri, zira
at, esham - tahvilit, kambiyo • nu
kut borsası "fiyat,, 23.20 Müzik 
"Cazband • PL,, 23.5:S • 2-i Y annlri 
program. 

PERŞEllBE 10/8/939 

12.30 Program, 12.35 Türk mü-
ziği. 

1 
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 

l •ı 1 
1 ı•ı 1 1 1 1 
~ 1 ( 1 

1 ı•ı 1111 1 
ı•ı•ı 1 1 ı•ı 
~ 1 1 ı•ı 1 1 1 

1 ı•ı ı•ı•ı ,. 
1 l ' 1 l 
1 ,. 1 ı•ı 1 

t \ 
SOLDAN SACA : 

1 - Salinı Bey - Hicaz peşrevi, 1 - Faydalı bir teşekkül, nidt. · 
2 - Leyla Hanını - Hicaz ~kı - 2- Üye, bir çalgı. 
Zevki sevda duymadım, 3 - Sali- 3 - Bir oyun. 
haddin Pınar - Hicaz Şa.rkı - Ley- 4 - Uzak, bir renk, bir harfin 
la gıöi hıçkırsa, 4 - Klarnet tak- okunuşu. 
simi, 5- Salilıattin Pınar • Hicaz 5 - Misafir. 
şarkı - Sızlayan kalbimi sev. 6 - 6 - İnce değil, taharr, 
Ill. Selim - Şehnaz §arkı - Bir nev- 7 - Cansız,bir nota. 
civana dil müptelfı.dır, 7 - Şehnaz 8 - Bir nakil vasıtasına bineme. 
longa, mek. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 9 - Bir tarzı mimari, göz rengi. 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 10 - Güneşin bir vasfı, bir rakam 
'Müzik "Karışık program • Pl.,, YUKARIDAN AŞAG: 

19.00 Program, 19.05 "Müzik "O- 1 - lstanbula civar bir köy 
peretlcr - PL,, 19.30 Türk müziği 2 - Paylama, merak. 
11Fasıl heyeti,, 20.15 Konuşma "Zi- 3 - Hind papazı, kocaman. 
raat saati,, 20.30 Memleket saat a- 4 _ Napolyon bu kalenin önünde 
yarı, ajans ve meteoroloji haberle- Türklere mağllıp oldu, kaba kumaş. 
ri. 20.50 Türk müziği. 5 - Rumca "ben,, , çiftçiler top-

1 - Isfahan peşrevi, 2 - Ze- · 

ki Arif - Isfahan §arkı - Gönlümü JarS - Merkezi Avrupada bir şehir, 
canana verdim. 3 - Dede - Isfahan bir renk. 
şarkı - Aşık olalı, 4- Zeki - Uş - 7 - Bir darbı meselin yarısı. 
şak şarkı - Bir gün geleceksin diye, 8 _ Zaman, meşhur bir opera. 
5 - Kanuni Necmi - Uşşak şarkı • 9 - Ramazanda tutulur, mana. 
Sevdim aldattın beni, 6 - Hicaz 10 - Bir nota, bir göz rengi, so-
türkü - Eli. gözlerine kurban oldu- ğuk bir şey. 
ğum, 7 - Lemi - Bayatiaraban şar . 
kı - Bakasız hüsnün güvenme awna EYVelki günkü Bulmacamızın balli 

8 - Sadettin Kaynak - Bayatiara- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
ban şarkı - Ömrümün neşesiz geçti, . 
9 - Sadettin Kaynak - Bayatiara- İ t S M E T i N 1 Ö N 0 
ban - Dağlan hep kar aldı. 10 - Mu BIAI 11Tl•IMIE1 LIE IR 
hayyer kürdi türkü - Kız pınar ba- R 1A1 K 1 1 p 111•1Ü1 T Ü 
şında. EIT IA BiL t ISIMIAIN 

21.30 Komışm.a "Iktisat saati., T 1 A • A t 1 L ı E I• MI 
21..45 Neşeli pliklar - R. '21.50 Mü- 1 1 1 l•I j ı 1 E 1 
zik "Bir solist - Pl.,, 22.00 - Müzik B E N A K ı R p 
"KUçük Orkestra - Şef: Necip A§- MI A 1 K 11•1B1E1L1 A 
kın,, · llKI 1 !Kil A S 111 L 

1 - Ganglberger - Aşk çanları, K I• K • S 11 N t•I A 
2 - Adolf Grunow - Berlin Viyana R M M I N 
valsi. 3 - Becce • Serenad, 4 :._ .... .... • • .. ·-··----
Frltz Recktenwald - Grinzingde 
"Potpuri,, 5 - Rachmaninoff - Pre MAZHAR ÖZEYREN' in 
lüd, 6 - Ganglberger - Küçük flüt Y~pyeni bir eseri olan "DlCTlON-
için konser parçası, 7 - Sorge Bort NAiRE D~ GALLICISMF.S,, 
kiewicz - Gavot, 8-Brahms - Ma- Her vatandaşın kütüphanesinde 
car dansı No. 17. bulunmalıdır. Her kitapcıda 

23.00 Son ajans haberleri, zira- vardır. 
at, esham - tahvilit, kambiyo - nu- •--• 60 lrnnış 
kut borsası, ".fiyat,, 23.20 Müzik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!! 
"Cazband - Pl.,. 23.55 • 24 Yarınki 
program. 

CUMA 11/ 8/ 939 
12.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği - Pi. 13.00 Memleket saat ayan 
ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14 Müzik "Karışık program 
Pl.., 

l9.00 Program, 19.05 Müzik 
"Dans müziği - Pl.,, 19.30 Türk mü
ziği "Fasıl heyeti,, 20.15 Konuşma 
"Haftalık spor servisi,, 20.30 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri, 20.50 Türk müziği. 

1 - Karcığar peşrevi. 2 - Mah 
mud Cclilet:tin paşa - Kareığar şar
kı - Vah meyusi visalinclir, 3 - Le
mi • Karcığar şarkı - Hüsnüne et
varınn, 4 - Lemi - Karcığar şarkı -
Çeşmam o mehveşin, 5 - Kemençe 
taksinıi, 6 - Salahaddin Pınar -
Karcığar şarkı - Sana gönül verdim 
7 - Udi .Mehmed - Hüzzam şarkı -

Açmam açamam söyleyemem çünkü, 
8 - Kemani Sadi - Segah şarkı -
Ruhumda ölen. 9 - Ahmed Rasim 
Segah şarkı - Benim sen nemsin ey 
dilber, 

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 
plaklar, R. 21.50 Müzik "Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef: thsan Kün
çer.ır 

· 1 - G. Wettge - resmi geçit, 2-
0. Fetras - La morena - İspenyol 
valsi, 3 - Albert W. Keteı bey -
Chal Romana uvertürü, 4 - Men
delssohn • :ttkbahar şarkısı, 5 _ 
Mascnet - Manon operasından fan
tezi. 

22.40 Müzik "Cazband - Pi.,, 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat 

esham • tahvilat , kaınbiyo - nukut 
borsası "Fiyat,, 23.20 Müzik "Caz
band - Pl.,, 23.55 • 24: Yarınki prog
ram. 

CUMABrF..s:t 12/ 8/ 939 
13.30 Program, 13.35 Türk mil· 

ziği. 

1 - Una.le peşrevi, 2 - Lemi 
Uşşak §a.I'kı - Günler geçiyor, 3 -
Lemi - Uşşalt şarkt - Ruhumda bul
dum, 4 - Şükrü Tunalı • Uşşak 
şarkı - Ge?.er dolaşır, :5 - Suphi Zi
ya - Uşşak peşrevi - Dökülmüş zan. 
bak gibi, 6 - Dedenin - Halk tür
küsü - Gitti de gelmeyiverdi. 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 14.10 -

" 15.30 Müzik "Dans müziği - Pl.,, 
18.30 Program, 18.35 Müzik 

"Küçük orkestra• - Şef: Necip Aş
kın . ., 

l - Billy Golwyn • Cambazlar 
"Fokstrot,, 2 - Hans Zandcr - Pol· 
ka, 3 - Hanschmann • Andalusia 
"Ispanyol valsi,, 4 - Hans Löhr -
Büyük vals. 

19.10 Türk müziği "İnce saz f:aa 
lı,, 20.00 Memleket saat ayarı, 20.00 
Tem.sil, 20.40 Ajans ve meteorolo
ji h:ı.berleri, 21.00 Türk müziği. 

1 - Acemaşiran P<!Şrevi, 2 -
Aoem kürdi şarkı - Bir vefasız yare 
düştüm, 3 - Nobar - Eviç şarkı -
Sevgilim bu akşam, 4 - Eviç türkü 
Yürüdükçe selvi sallanır, 5 - Raif 

Bey - Karcığar şarkı - Gülüver sev 
diğim, 6 - Karcığar köçek - Pına
nn başında, 7 - Sadettin Kaynak, 
Hüzzam p.do - Bir hüzün çöktü, 
8 - Balk türküsü - Akşam oldu 
yine bastı kareler, 9 - Arif Bey • 
Hüzzam tarla - Bahar geldi beyim 
evde durulmaz, 10 - Hüzzam tür
kü - Sana da yaptırayım Naciyem 
aman. 

21.40 Komışma., 21.55 Neşeli 
Plfiltlar - R. 22.00 Haftalık posta 
kutusu "Ecnebi dillerde,, 22.30 Mü-
zik "Karışık hafif müzik - Pl.., 23. 
Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tnhvilat, kambiyo - nukut borsası 
"Fiyatu ~.20 Müzik "Cazband-Pl,; 
ı$.55 .. M ~ll'm1d ,...._ --

' 
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MAZON MEYYA TUZU 
1 ENISABAB • 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 1 Feui Sünnet~ı 

MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak 

temizler, ııhhatia latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR- EMiN FİDAN 
S~c\KLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, Kabine: Beşiktaş 

Erip Apartmanı 
tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullaaılabilir. Tel: 44395 Ev, su-

adiye Akkurt 6. N. 

MİDE 
RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI EKŞiLtKLERINI .... YEMEKLERDEN ıonra bütün 

M~yva 

1, Taşradan sünne
te gelenlere ko!ay

Hüliaa: Yücutta hi11ediJen çöküntll •• AGRILIK iie kolayca mücadele içia HAZMIN ea müessir mü11abibi 

tuzu alınız. Mazon lamln• ve Horoa m•rkaaın• dlkk•t edln!z. 

olaa MAZ01'J lık çoktur. 

Müracaat bir hafta evvel lazundır. 

Diş Doktoru Diyor ki : 
"- İyi bir diş macununda, diş etlerine 

muzır tesirleri olmıyan antiseptik bir 
madde bulunmalı, asıl dişleri temizleyici 
madde, mineleri sıyırnnyacak şekilde ha-

Maden 
İktısat 

Mühendisi Alınacaktır 
Vekaletinden: 

< . l~ıJ•E•V•L•E•T-•D•EN•l•Z•Y•O•L•LA-RI-•IŞ•L•ET•M•E~ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

Ta~a ~ m~k~ te~ilitımu~in~0400liraücr~lim~~m~ ~--••••••••••••••••••••••·~~ 
hendisleri alınacaktır. ağustostan 14 ağustosa kadar muhtelif hatla-

Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlü- ra kalkan vapurların isimleri, kalkış gÜn ve 
ğüne müracaatıeri. "3537.. "588511 saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Saclanma Ak Düştü - Sarsam Sani 
' Şarkılarının bütün inceliklerini plağa almak su-
retile yeni bir muvaffakiyet gösteren dünyanın 

en büyük plak fabrikası 

COLUMBIA ŞiRKETi . 
MENŞURE TUNA Y'ın 17585 No. Plağını 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cümhuriyet), Perşembe 12 de (.Ak· 
su), Pazar 16 da. (Tarı). Galata rıhtımından. 

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

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top-
hane rıhtımından. 

Mudanya h:.ttına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Mara· 
kaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13,30 da ve Pazar 20 de (Trak). Çarşamba pos· 
tası Tophane rıhtımından ve diğer postalar Ga· 
lata rıhtımından. 

~ırlanmış olmalı, içinde hamız olmadıktan •••••• Muhterem . müşterilerine takdim eder. •••••• 
başka ağızdaki hamızları da temizlemek 

Bandırma hattıtu.ı. - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Tra.J<), 
ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 
de (Bursa), (Trak). Galata rıhtımından, diğer· 
le Tophane rıhtımından. 

'. 

üzere kalevi maddeler ihtiva etmeli ve ni-

İşte n:ıyet koku ı•e lezzeti nefis olmalıdır.,, 

R A D Y 0 L i N. budur-! 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

giinde 3 defa 

RADYOLiN KULLANINll. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

istanbul Yolları inşaatı Kapalı 
Zarf Eksiltmesi 

. lstanbul Belediye hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

aı:ıfalt, parke ve mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konul
muştur. İhale 31/81939 perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 1.050.000 lira ve ilk 

ı.eminatı 45.250 liradır. Şartname 50 lira mukabilinde Fen İşleri Mü

fürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret Odası, ihaleden 
& _gün evvel lstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ala

aaklan fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
M90 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflannı ihale günü 

aaat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. 
(5583) 

Liseler Alım Satım Komisyonu Başkan
. lığından: 
Miktarı Muhammen Fi. İlk teminatı' 

ton Li. Kr. lira 

HO 
60 

15 
11 

00 
50 

288 Kriple maden kö. Is. Erkek liseis 
Tüvanen maden kö. Üsküdar I 
inic orta okulu. 

Yukarıda yazılı maden kömürlerinin 2 _Ağustos 939 çarşamba gü.µü 

saat 14.30 da yapılan açık eksiltmesinde isteklilerin verdikleri fiyatlar 

yüksek göriilerek ihalesi 14 Ağustos 1939 pazartesi günli saat 14.30 da 

yapılmak üzere 10 gün uzatılmıştır. 

1stekliler belli gün ve saatte vesika ve teminatı makbuzlarile Be

yoğlu İstiklal ı caddesi 349 numarada Liseler muhasebeciliğinde topla-

nacak komisyona gelmeleri. "5907,, 

lstanbul Belediyesi 
lstanbul llektrik Tramvay Ye Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

A.zapkapıda Atatürk köprüsü için yaptırılacak 1 adet muhavvile mer

kezi inşası işi 3,~95,80 lira muhammen bedelle pazalığa konmuştur. Pa
zarlık 10/ 8/ 939 perşembe günU saat 10 da Metro han binasının 6 inci ka

tında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 292,19 liradır. 

Bu işe ait şartnameler idarenin Le\•azım Müdürlüğünden parasız te
darik edilebilir. 

lsteklilerin muvakkat t.eminatlan vesair kanuni belgeleri ile ve 

uıeZkür IPin ve saatte komisyon.da bulwıDı.aları. l59,2'Z.~ 

Munakalat Vekaletinden : 
1 - Devlet Denizyolları İşletmesi ihtiyacı i<]in yedi adet takriben ı 

1800 ve dört adet takriben 1800 tonluk muhtelif yük ve yolcu gemisinin 1 

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. j 
2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti evveli

ye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 Eyh11 939 ı 
tarihine kadar tstanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 

merke~inde ve İngiltcrede Londra Türk Ticaret Ataşeliğinde talip ln- ı 
giliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukandaki maddede yazılı dökünıanlo.n alan firmaların en geç 1 

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

ları İşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. 

4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum Mü

dürlüğünce tetkik edilecek ve en müsaıt teklifi yapan müesseseler ara

sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

f\.ctrabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtı· 
mından. · 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (KPmall, Cumartesi 15 de (Sa· 

adet). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat - Pazar 11 de (Ege). Galata nhtımından. 

hattına 

Mersin haltına - Sah 10 da (Konya), Cuma 10 da (Aııarnrta.l· 
Sirkeci rıhtımından. 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malômat aşağıda. tr 
lcfon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar 43362 
Umı1m Müdürlüğü binası altında · 

Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mıntaka 
Liman Reisliği binası altında 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci Yolcu Salonu 
(5963) 

5 - Teklifler doğruda.o doğruya .şantiyeler tarafından verilecek ve •İlllliıll•liıll•Iİllıiiİİlıillİll•ıiıll••••••••••mmlıiııı•İıll~~· 
müzakere ve temaslar doğ~dan doğruya şantiyenlerin sahibi salahiyet :::!;ı:;r:::=:::=:t=!:=;:::::======:::;:::==::;:::=;;::::;::::=======;::== 

mütehassıslıırı ile yapılacaktır. (5930) (3559) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk inkılabı tarihinin ikmal imtihanları 8/ Vlll/ 9;}9 salı günü 

saat 9 da Edebiyat Fakültcitinde yapılacaktır. Alakadar talebeye ilan 
olunur. (5794) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. lmtihan 

14/8/ 939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları derece 

sırasile lise mezunu olanlar; 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar 
ücretli memuriyetlere: Orta mektep mezunu olanlar: Tahakkuk ve tah

sil tebliğ memurluklarına tayin edileceklerdir. . . -
isteklilerin aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
41. - Askerliğini ikmal etmiş veya tamamile alakası kesilmiş bulun

mak, 
2 - Halen. hiçbir: mektebe müdavim ve mukayyet olinamak, 

3- Hükiimet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenede 788 ================================================= 
sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinin (V) 

ve hizmete elverişli oldukları anlaşılmak, 

fıkrası mucibin-

Yukarıda. yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan yapılacak

tır. Daktiloluk imtihanına iştirak edeceklerin memurin kanununun be
şinci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi, askerlik 

vesikası, hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5X 9 eb'adında dört kıt'a 

fotoğrafını bir dilekçeye bağlıyarak 12/ 8 /939 tarihine kadar Defter-
darlığa müracaatları. "5892 .. 

Üniversite Rektörlüğünden: 

Üniversitenin bütün fakültelerile onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 
• 

kabul munmelesine 15 EylUlde ikmal ve mazeret imtihanlarına da EylUl 
sonunda başlanacaktır. Taliplerin fakülteler dekanlıklarına mür:ıcatları. 

(5914) 

• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdiirlüğü!lde:, 
Cinsi Mikdan Muhammen Çoğu tutan l'1uvıı 

fiati ternı..-f1 
Lira Kr. Lira Kr. L~· Çoğu Azı 

Kiriple maden .., ı1 ) • 

komürü 120 100 ton 14 75 1770 ı:"' • 132 'ff 
Mektebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı ve miktarı ve mu\'ll~: 

kat teminatı yukarda yazılı kriple maden kömürünün, 9/ 8/ 939 çle:;i 
şamba günü saat on dörtte açık eksiltme surelile mubayaa ve ih31 

yapılacaktır. 

Talihlerin şartnameyi görmek Uzere mektep muhasebesine ve 241~ 
sayılı k~nunun 2 ve 3 üncü !Iladdelerindeki şartları haiz olmaları te' 
zımgelen eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukarda yazılı muvakkat ){' 
minatlarını 1st.anbul yüksek Mektepler Muhasebeciliği ve1..nesine yatırdı sı 
larını gösterir makbuzlarile veya banka mektuplarile ve ticar~t od~ıl 
yeni yıl belgesini hamil olarak belli gün ve saatte mektepte müteşek 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye komisyonu mahsusuna miiracaatları. · "55~ 
===:-:=============::::::==================::::::::~ . Merkezi Eksiltme Komisyonundan : ' 

ı - Merkezimize ait Galata motörünün t ekne ve makine aksamı 1 
a~ık eksiltme ile tamir ettirılecektir. 

2 ..... Keşif bedeli (857} liradır. [ 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır : 

Fenni şartname idari şartname! ı 
4 - İstekliler bu şartnameleri (5) kuruş mukabilinde merkezimi?.; le· 

vazımından alabilirler. 
5- Eksiltme 12/ 8/ 939 cumartesi günü saat 11 de Galat.ada Karamuı:;- 1 

tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda ya~lacaktır. 
6 - Muvakkat teminat parası 6:1 lira 28 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 21:90 sayılı kanunda gösterilen vesika
larla en üşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika ·ös-
term.~lefi ~arttır. \55891 

Bostancıda Sahildü Satı it k Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kuırılult 

arsa satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır. 
tramvay durağı yııkınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yıı -
~ılınış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve lıı.kriben bir 

dönüm murabbaı ıncsahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,. idare memurluğuna müracaatlal'l· 

Salıihi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 
• I • ~ "__..,. 
Neşriyat ... ::~ii.rü: .Macit ÇETİN Bı•nldlğl yer: Matbaai E.,.,......, .. 


