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Bugün Dinlenecek 
Hakiki Bir 

Milletler 
Cemiyeti 

Yazan: Hiaey8a Cahid YALÇIN 

Şarki Akdenizde 
~ulh Majino Cephesi 
_ • • . Denizbankta Evvelce Cereyan Et· 
lngılız ve Fransız Matbuatı Son ~İf Bazı Yolsuz Har~ketlerden 

Doktor Schacht seyahati esnasın•a Colombo'ya uğradığı sırada, şu 
beyanatta bulunmuştur: 
~ize hakiki bir Milletler Cemi

)'eti temin ediniz. Buraya yalnız bir 
Krup devletler değil, bütün devlet

Anlaşmanın Kıymetini Anlatıyorlar Denizb!!t:a~da~ Sat~ ; .. 1ı .• e d i I iy o r 
tinden 140.000 lira fazlasile satın a-

ler · · gırmış olsun. Bugün Almanya-
~ öyle muazzam ve müfrit talep
en yoktur. Bizim bütün istediğimiz 
:;•. ham maddelerden ibarettir. 
kı nım. ka.naatimce, bu ihtiyaç ya-

F rans ı z Hariciye Nazm Bonnet'in izahatı ~::~.~~~~.k~:~~t 
5:1:: ~~.:· ;~~: 

rine fesat karıştırmak, bu suretle 

n hır ıstikbalde sulhperverane 
1°Uarıa temin edilecektir. Biz kar
llmızdakiler makul davrandıkları 
takdirde müzakereye daima hazı -
rıı .• 

1 
~i~ver devletlerinin takip ettik-

erı ıki yüzlü siyasetten bir nümu
ne daha. Berlin ve Romadan akse

n birbirine zıt beyanatları gör -
~Y. bu hükmü vereceğiz, ya-

ut r oma şeflerinin bir-
a i lmadığına, a-

a fikir ve kanaat 
a& lfki~ "rdüğüne ihtimal 

\'ereceğiz. ıf> an da Berlinde 
".~ Romada kim~akimdir? Kimin 
lözii memleketin sözüdür? sualini 
lortnak mecburiyetine düşeceğiz. 
ki Berlinde ve Romada yalnız bir fi-

.~ ve kanaatin hakim olduğunu, 1 
dıger b"T· 
1 

u un ağızların ayni memba-
ardan çıkan emiı-leri ahval ve .:e-

ra·r · ' 'S b 1 ın ıcaplarına göre tekrardan 

di~~a bir şey yapmadıklarım bil -
ıgırn· . . . ız ıçin ~hude düşüncelerle 

Paris, 25 (A.A.) - Türk • Fransız 
anlaşmaları hakkında Figaro gaze
tesinde Dormesson şu satırları yazı
yor: 

cMenfaatlerin tabii temayüllerle 
bu kadar iyi bir tarzda uyduğu bir 
anlaşma nadir vaki olacaktır. Anlas
ma Ankara, Paris ve Londrada n~ 
kadar iyi karşılanmışsa, Kahire, A
tina ve Bükreşte de o kadar iyi kar
planmıştır-. Yirmi yıldanberi fev
kaladP. ileri adımlarla idare edilen, 
müttehit, kuvvetli ve kiyasetli Tür
kiye, hem kendisi, hem de başkaları 
için barış istiyor. Türkiye de bizim 
gibi her türlü taarruza karşı koymı
ya azmetmiş bulunmaktadır. Buna 
binaen siyaseti bizimkine tam tamı
na uygundur. 

Epoque gazetesinde Donadeue ya-

zıyor: 

cAlmanya, İtalya, İngiliz - Türk 
anlaşmalarını takip etmiş olan Türk
Fransız anlaşmalarının akdinden 
müteessir görünüyorlar. Bu memle
ketler birkaç ay evvel büyük ümit
ler besledikleri Türkiyenin barış 

cephesine iltihak etmiyeceğini zan-
~hın yormakt • · · lUın ve _ an ıse meseleyı ma- Frauaz Hariciye Nazin Paria Blytlk Elçimizle Yaayaaa 

musbet hakikat bakımılMian lnuhakeme etmek daha d - 1 •YV"!t'V'ı(V~w'VV"~'V'twVV'l~-vvvv-~,,.._-vv"""""""'~~~.A, 

(Sonu 3 UncU sayfamızda) 

Dk ogru o ur. 
fUtı 0 tor Schacht'ın ileriye atµğı 
h ~lere gelince, eler *1rl•n~ 

&kiki düşüncesi bundan ibaret 'Ôl
laydı, Alman hükfımetf resmi bir 
nota ile b .. .. l .. d u goruş erını demokrasi 

kuşu Filosu T~rk ismi Almak 

A k D- d•• lçın Yapılan 
n araya On U Müra~aatlar 

menfaat temin etmek, resmi evrak
ta sahtekarlık ikaı ve vazifei me -
muriyetlerini suiistimalden dolayı 
haklarında dava açılmış olan eski 
Denizbank rüesasından hazırlanan 

sorgusuna bugün devam edilecektir. 
Denizbankın Müdür muavinlerin -
den Hamdi Emin Çap'ın Ankacada 
olduğunu ve. İstanbula getirilmesi 
için ihzar kesildiğini yazmıştık. 

Hamdi Emin Çap, Ankaradan şeh
rimize geldiği için bugün Adliyede 
sorııusp yapılacaktır. d . Hamdi Emin Çap 
Oiğer taraftan söylendiğine göre, 

eskiden İktısad ve Maliye Vekalet- mübayaata tesadüf etmiş oldukla. 
leri Müfettişlerinin bankada yap _ rından · maznunlardan bazılarının 
tıkları teftişlerde daha birçok yol- 1 bu .mesellerden de sorguya çekile
suz ve kanuni şekillere uymıyan cekleri nnlaşılmaktadır. 
L w 

Arnavutlukta Yeni 
Tevkif Ve Nefyi/er 

Tiran 
Bir 

Belediye Reisliğine Azılı 
Italyan Dostu Getirildi 

----.-.······ 
Ama.vutluk Mcb'ualanndan Deb-j otuzu mütecaviz diğer zevat ta tev· 

re meb'usu Hafız Cemal, yine Deh- kif olunmuşlardır. Mevkuflardan 
re meb'usu Fikri Rusi, Şıirayi Dev- ekserisi İtalyanın muhtelfi şehirle
let azasından Taki Selenitza, Draç rine nefyedilmişlerdir. 
Belediye Reisi Rüstem Ömer, Berat İki nefer daha 
meb'usu Zoi Zoza'yı İtalyanlar tev- Arnavutluğun sabık Ankara Se-b:v~ııe.~ine tebliğ etseydi dünyanın 

kı gu~ku karmakarışık vaziyeti ya-
n bır z~anda değişir ve milletler 

arasında bı"r ı· t · d h .. ·· · Muvaffakiyetli Bir Memleket Turu 
Yapan Filo Binlerce Aza Kaydetti 

Son zamanlardaçol•l•n ==k=il=e=~=·=ı=~=d=~=·=B=u=z=e=va=t=la=b=ff=a=b=e=r===='&~n=u=3=ü~n=~=·=8=3~=~=~~a=) 
bu mUracaaaar l • 'at 

· edllmlyor 
h.. .. ıma ve usnunıyet 

Ukum sürerdi. 

f.f~illetler Cemiyetinin, hakiki bir 
;.1 ıUetıer Cemiyeti haline gelmesi 
"evl ı ' llf et er arasında çıkabilecek ihti- ---------
• __ ıaar~n hakem yolile hallolunması, Ankara, 25 (A.A.) - Memleket 
~ v dahilinde 4000 kilometrelik bir tur-
he ~ze kalkacak devletlere karşı 
.. elp ~ırden_ harekete geçilmesi bey- neye çıkan on bir tayyareden mü
-. mılel .. rekkep Türkkuşu filosu, y.aptığı 
L. _ munasebctlerin medeni bir ueteriy t turnesini büyük bir muvaffakiyetle 
debflın:: .layık ~urette cereyan e-. ikmal ederek bu sabah saat 11.30 da 
da kimsseın·ın ~~ghan~ şarktı olduğu~- Etimesgut tayyare meydanına in-

reflendirmiş ve daha evvel meyda
na gelmiş olan Tayyare Kurumu re
isi Şükrü Koçak tarafından karşılan
mıştır. 

Gazeteciler ve Türkkuşuna men
sup gençlerle kalabalık bir halk 

• kütlesi de ayni zamanda filoyu is
. tikbale hazırlanmış bulunuyordu. bl·r ı nın şup esı yo tur. Fakat t 1 miştir. 

tin a ya çıkar V<: Hobeşistan üze-
e saldırırsa, bir Almanya, Çekos- Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, Başvekilimiz, karşıladığı küçük 

lovak~ aya suikastta bulunursa ''e _ saat 11.15 te tayyare meydanını şe- . (Sonu 3 iinctı' sayfamızda) 
~un d d . • •••-••••••• ••••• ••••••• •••••••••••• ••••• .... ••--·· · ···--···-· ·-· •h a ına a ctarıhı haklar•, ~--··-·••••••••••H•••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••=:::::::::: 
ltı ayat sahası• vesaire denirse o za
t_ an hakiki bir Milletler Cemiyeti 
~Ss" ,.._ ~s edemez. O zaman, Milletler 
~mıy t· ted e ı namına mevcut müesse -
~ e Yalnız bir grup devletler kalır 
bi cemiyet de müessir ve müsmir 
~tol oynıyamaz. 

Beşiktaş Ateşsporu, 
A~kara Gücü de Fener 
bahçeyi Mağlôp Etti itli abahat kimindir? Milletler Ce -

>'a ~etine Almanya da dahildi, İtal
lttı a. Hakiki bir Milletler Cemiyeti 
ıt Yanın, Habeşistanı istilasına ra-
acıı:ab1ilir miydi? İşte doktor Gürefler 
6ııUn ht ın sözleri, bu realiteler göz 
~ de tutularak muhakeme edile
llzııt olursa samimiyetten tamamen 
~tın olduğuna maatteessfü bük-, 
'ek zarureti hasıl olur. Alman
lltıcı v: İtalyanların istedikleri ha
' ~ılletler Cemiyeti değildir. 
~li bitaraf memleketlerde, me -
~endi Amerikada efklrı umumiycyi 
~~taraflarına celbetmek, hiç ol
"nı Amerikayı İngiltere ve Fran
~ a~ Yanında müessir surette mev .. 
laru maktan meneylemek manevra
-o .. 1 e meşguldürler. Bil tün bu tatlı 

Çok Heyecanlı Oldu 

~er· 

~l'in ~n, bu sureti haktan glSrünme-
lban iknıeti budur. Ne zaman Al
-.. ~ i~e İtalya, hakiki bir Mlllet-, 

mıyetine dair düşündüklerini 
Bllleyta Cablt YALÇIN 

(So11u 3 tincııl sayfamazda) 

• 
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Betilıtaı • Atet.,ar ••çı!ldan bir intiba 
( Yazı•• • ncl Sayfada J 

Asliye beşinci Hukuk Mahkeme
sine son zamanlarda isim tebdili için 
birçok müracaatler vaki olmaktadır. 
Müracaati yapanların hemen hepsi 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

Mareşal Çakmak 
T ekirdağında 

Tekirdağ, 25 (A.A.) - Trakyadıı 

tetkiklerde bulunan Mareşal FeV7i 
ÇaJ,tmak. refeı'katleri,nde Orgeneral 
Fahrettin Altay, Orgeneral Salih 0-
murtak, ve diğer zevat olduğu h?ıl

de dün saat 11,30 da Tekirdc.ğına gel 
mişler, Muratlı yolu üzerinde aske.r, 
halk ve mektepliler tarafından ha
raretle karşılanmışlardır. Mareşah
mız istikbal edenlerin hatırını sor· 
muşlar ve c Yaşa var oh sesleri ara
~ır~a bayraklarla domtılmıŞ o!an 
şehre inmişlerdir. 

Sayın mareşalımız, dün saat 4 !e 
Sahil kışlasında kıtaatımızı teftiş 

etmişlerdir. Dört sa.at süren teftiş
ten sonra Mareialımız refakatinde
ki zevatla birlikte vali konağında 
şereflerine verilen ziyafette bulun
muşlardır. 

Geceyi Tekirdağında geçiren Ma
re~alımız, bugün öğleden sonra Mal· 
kara ve Keşan yolile Geliboluya ha· 
reket edeceklerdir. 

Bir Tekzip 
Bükreş, 25 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Gafenconun Ankara ve Atina zi

yaretleri esnasında siyasi ve askeri 
yeni anlaşmalar aktedildiği hakkın

daki şayialar asılsızdır. Bu 7.iyaret
)erin hedef ve neticeleri matbuata 
verilen beyanat ve tebliğlerde tas
rih edilmiş bulunmaktadır. 

Türk Alfahesinin 
Islahı Etrafında 

Açtığımız 
• • • 

rrmrzın · 
Ankete Münevverle

Verdikleri Cevaplar 
Dil Kurumu ilmi ıstılahların tes· 

biti ve kütüphane fihristleri haıır

lanırken kitap isimlerinin birçokları 
arapça olduğunu naza rı itibara ala· 

rak harflerimize bazı ilaveler yapıl

ması için incelemeler yapıldığını bir 

••••••• . ..... ................. . 
H k:: R SABAH 

haber olarak vermiştik. Bu, ilmi bir 
münakaşa mevzuu oldu. Bay Naci 
Kasım evvelki gün bu husustaki 
mü talealarını söyledi. Bu· mevzu .et
rafında derin bir alaka toplaüığ.ı i-

(Sonu S Uncü sayf am1zda) 

·- ........ 

DÜŞENİN DOSTU OLMUYOR 
Satye binasını hazineye, pahalı

ya mal etmiş olmak ctirmünden do
layı Denizbankın sabık erkanı bu
gün mevkufturlar. Bu zevat, adale
te fiillerinin hesabını verecekler, 

mücrimiyetleri tebeyyün ettiği tak
dirde de hiç şüphesiz layık olduk
ları cezayı göreceklerdir. Kanunun 
hakim olduğu bir rejimde bunları 
pek tabii görmek icap eder. 

Satye binasının pa!'ıalıya satın 

alındığını ısrarla iddia eden gaze -
teler arasında cYeni Sabah• daima 
birinci safta gelmiştir. Hatta bu 
yüzden mahkemeye bile sevl~edil -
dik. Diğer taraftan başta Bay Yusuf 

Ziya Öniş bulunmak şartile bugün 
Tevkifhanede adalete hesap verme
ğe hazırlanan zatlann hiç birisfü~ 
evvel, ahır en küçük, en sathi bir 
münasebette bile bulunmuş, kısmı 
azamile yilzyüze dahi gelmiş deği
liz. 

cYeni Sabah• neşriyatını ~f 
memleket me.ıfaatleri bakımından 

yııptı ve bu neşriyatta şahsi iğbirar 
veya infial, en küçük bir rol oyna
madı. Bu mukaddemeden kasdımız, 
füzuli sayılabilecek bir övünme de
ğil, dündenberi şahit olduğumuz 

acayip bir haleli ruhiyenin çirkin-

liğini büsbütün tebariiz ettirmek -
tir. Görüyoruz kl, bugüniln mevkuf
ları daha dün refah dağıbcı mevki
inde bulunurlarken onlara zelilArıe 
koltuJc verenler, müdahenede bir -
birlerile yarışa çıkanlar onları it -
hamda bugün en ileriye gidenler -
dir. 

Dilnün tek!pusu, teı:ellülü ne ka
dar iğrenç jdiyse, bu ağıılarda bu· 
günün tel'in ve takbihi de o d.rece 
murdar görünüyor. 

Dedelttrimizin hakları varmıt: 

Dütenin oiddtn dostu olmuyer. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOGL 
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Yaralı Olarak Ele 
Kişiyi Sorguya 

Geçen Dört 
Çektim 

--- =- .. ----
· Arkadaşlar çekilmiş, ben, aldı -, 
ğım emir üzerine kumandanın ya
nında kalmıştım ve yeni bir vazife 
almıştım. Taburumuz, o akşam De
mirhisar yolile Menliğe gidecek o
lan alaya iltihak etmek üzere ha -
zırlanırken, ben de elli neferlik bir 
müfreze ile Bozdağı yoluna çıkmış
tım. Vaz.ifem şu idi: 
Meşhur Bulgar çetecilerinden 

Dinka'ı:ıın muavini olan (Yordan) 
kaptan, Lakos manastırı -civarında 
bulunuyormuş. Bu şerir, Serez ci
varındaki Bulgar köylerinden top
hyacağı bir kU\•vctle Ali Butuş da
{,rı )'olile NeHekopa gidecek ve ih
tilal kuvvetlerine iltihak edecek -
miş. Ben müfrczemle bu toplantı)·a 1 
meydan vermiyecek, toplananları 

tepeliyecektirn. 1 
O gece sabaha karşı {Karlıköy) sı!'t 

larma varmıştım. Otalık henüz ağa
rıyordu. Bulunduğumuz sırtın cenu
ba karşı olan meyilleri üı.erinden 
kıvrıla kıvrıla uzanarak Brocka is
tikametine doğrulan patikadan, se
kiz on kadar silahlının seri bir yürü
yüşle ilerlediklerini gördüm. Ta
hir Çavuşu iki manga ile Üzerlerine 
gönderelim. Soysuz herüler teslim 
olmamış, hemen siliıha sarılmı~lar
dı. Yartm saat sonra, bunlardan ya
ralı olarak ele geçen dört kişiyi kar
şımR almış ve sorguya başlamıştım. 
İsimlerile .Rondh köyünden olduk
larını söylüyor, diğer suallerime ce
vap vermiyorlardı. Ya1nız yarala
rmdan akan kanlara bakıyor, inli
yor ve ovunuyorlardı. Gösterdikleri 
inat, beni, kendilerini tazyik mecbu
riyetinde bırakmıştı. Ben de çeteci 
cilvesine başlad1ın. Diğer üçünü ya
nımdan uzaklaştırarak adının Di
mitri olduğunu söyliyen biri ile yüz. 
yüze kaldım. Kaşlarımı çatarak yü-
• ~üne hırslı hırslı bir baktım ve: 

- Gospodin Dimitri, dinle ben!. 
~ ?-i u.la ve şaka ile geçirilecek zama
ı nı n yok. Nereve ve niçin gittiğinizi 
bifıyorum. Fakat, bunu bir de sizin 
ağlımzdan işitmek isterim. Hakika
ti ~öylemezsen, emin ol ki, tabanla
rımn derisini şuracıkta yüzerim. 

nastırclan Baygmtepeye inmiş, Bız 
oraya gidiyorduk. 

Dimitriyi bir kenara çektirdim. 
Diğerlerini de birer birer önüme diz 
çötürdüm. Kimisinin yarasına tuz 
basarak, kimisininkine de bıçak ka
karak hepsinin yürcğindekilerini or
taya döktürdüm. Ben bunlarla uğra
şırken Tahir Çavuş, bulunduğumuz 
sırtın garp eteklerinden de kalaba
lık bir kafilenin geçtiğı haberini ge · 
tirdi. Fakat, bunları önlemek ve ele 
gecirmck pek te kolay olmadı. He
rifler çetin bir savaşa giriştiler. Bi
zi tam dokuz saat uğraştırdılar ve 
gerçekten bizimle kıyasıya boğuştu
lar. Akşam guneşi çekilirken biz de 
bu haydutların işini bitirmiştik. Do
kuzunu ahrete göndermiş, on beşini 
de yaralı olarak ele geçirmiştik. 
Bunlar da .Topalova> Bulgarları i. 

miş meğer. Bunları da ayrı ayrı 
söyletmek, bana o gece yarısına ka
dar didinip uğraşmıya ma1 olmuştu. 
Fakat arzu ettiğim malUmatı da al
mıştım. Kaptan Yordanın Lakosi 
manastırından Baygıntepeye geçti
ğini ve orada birkaç gün kalıp Serez 
ovasından gelecek Bulgar köylüle
rini bckliyeceğini anlamıştım. (To
palova) 1ilarc1an {Koço) adında bir 
Bulgarın, Yordan Kaptanın (Bay
gıntepe) den (Mertokova) ya geçe
ceğini ve Serezin garbine düşen ova 
köylerinin Bulgarlarını da orada 
bekliyeceğini söylemesi işimi çok 
kolaylaştırmıştı. 

Ertesi sabah yaralıları Sereze yol
ladım ve ben de müfrezemle Merto
kovaya doğru yollandım. İki gün 
sonra, (Mertokova) nın garbinde, 
Brocka ve Baygıntepe taraflarından 
gelen şüpheli patikaları göz altında 
bulundurabilecek bir mevkii tut· 
muştum. Muhtelif yerlerde pusular 
kurmuş, beklemiye koyulmuştum . 

1lk akşam, gece yansına doğru 
(Borsuk) köyünün yirmi altı kişı
Jik bir kafilesi, pusumuza değil de, 
adeta kucağımıza düşmüştü. Başla· 
rında daskalları olduğu halde, tü!ek 
bile patlatmalarına mevdan bırak
madan hepsine e1 kaldtrtmıştık. On
lar daha şaşırmışiardı bu işe. Bu mu
vaffakiyeti. cfradımm iatılganlık la
rına ve bilhassa 1strumcalı Hakkı 

Tayyar Vapurunda 
Bir Yankesicilik 
Hadisesi Oldu 

Dün limanımızdan hareket ede • 
cek olan Tayyar vapurunda bir yan
kesicilik hadisesi olmuştur. 

Nazire isminde bir kadını, akra· 
basından Hüseyin ve Sadri isminde 
iki kişi teşyi ederlerken bir aralık 
Nazirenin, bohçası üzerine bıraktığı 
para çantasını meçhul bir şahsın 
alarak kaçtığını görmüşler ve der
hal peşine düşerek zabıtaya haber 
\"ermişlerdir. ·Zabıta, yankesiciyi 
biraz sonra yakalamış Ye mahk~me 
huzuruna scvketmiştir. 

Sultanahmct Asliye Birinci Ceza
da yapılan duruşmada İlyas oğlu 
Avram olduğu anlaşılan bu yanke
sici: 

- Ben çantayı çalmadım. Bu n
damlar bana iftira ediyorlar.. de -
miştir. 

Mahkeme bunun üzerine, Avra -
mm sabıkasını sordurmuştur. Esrar 
satmaktan, zabıtaya hakaretten, 
Niğdede sirkatten ve bundan başka 
daha birçok sabıkalarının olduğunu 
anlamış ve kendisini tevkif etmiş -
tir. Muhtelif tarihlerdeki mahkfı -
miyetıer sebebile kendisine ke!=ilmiş 
olan para cezalarını tesviye edip et
mediğinin anlaşılması için muhake
me başka bir güne bırakılmıştır. 

Süt meselesi hakkında 
yeni kararlar 

İstanbulun süt işini cezri bir su
rette halletmeyi kararlaştıran Bele-ı 
diye, bu meseleyi iki süt santralı te· 
sis etmek suretile bir neticeye bağ
lamayı düşünmektedir. 

&Ut işile alft.kadar müessese ve 
fertlere bu hususta bir tamim yapı
lacak, bir de şirket tesis ile bu işin 
önlenmesi cihetine gidilecektir. 

Yen i den yapdacak 
falt yoll r 

Belediyece asfalta çe\Tilmesi ta
karrür eden yolların her türlü ha
zırlıkları ikmal edilmiş, proje ve 
plfınlar ihzaı· edilmiş bulunmakta -
dır. 

Bu meyanda tramvay güzergahı
na tesadüf eden ana caddelerin, şe

bekelerin çalışmasına arıza verme
den ne suretle yapılacağı da karar-

laştırılmış, bu hususta alakadarlara 
icap eden talimat da verilmiş bu -
lunmakt.adır. 

Çalışmalara bu ay nihayetinde 
başlanacak, sonbahara kadar tasar· 

lanan kısımlann inşatı ikml edil -
mi şbulunacaktır. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Karşı tramvayları pahalı 
Kıymetli gazetenizin milletin bir

çok işlerile yakından aliıkadar ol
duğuna, hatta bu kıymetli ve ye
rinde hareketleri fertlere kadar iÖ· 
türdüğüne kanaat getirmiş olmak 
bahtiyarlığile şu meseleyi arzet
mek isterim. 

Bugün Türk milletinin kısmı 

küllisi umumi bir görüşle az ka
zanır vaz.iyettedir. Üsküdar ve Ka
dıköy Halk Tramvaylarının İstan
bul tramvaylarına nazaran çok pa
halı olduğunu söyiemiye bilmem 
hacet var mıdır? 

Bu hal kafi gelmiyormuş gibi he
men ekseri sabahlar Üsküdar . Ka-
dıkoy hattının birinci postasına bi
rinci mevki tramvay konmaktadır. 
Bu mevki ile ikinci mevki arasın
da 2,5 kuruş gibi bir fark olduğuna 

. göre ayda şu kadar bir parayı pek 
' az kazançtan vermek bir insan için 

biraz ileri giderek yıkımdır. dene
bilir. 

Bir kere ilk tramvayla gidecek o
lan insanlar benim gibi sabah uy
kusunu f edn ederek maişetini te
min için hayat mücadelesine koşan 
ve ekseri buna rağmen az kazanan 
insanlardır. · 

Bilmem bu hattı işleten idare ni
çin bunu görmek istemez? Eğer de
ğerli gazeteniz şu arzettiğim hali 
birçok şeyler gibi. çırılçıplak orta
ya koyarsa her halde bu da insan
lık için bir kazanç olacaktır. 

POLIS'l'JC ı 

Top oynarken kolu 
kırıldı 

Büyükdere Çayırbaşında oturan 16 
yaşlarında Tahir top oynarken şid
detle düşmüş ve kolu kırılarak has· 
taneye kaldırılmıştır. 

Jll tle y ral m•k 
Galata Kasaplar sokak 24 sayıda 

oturan Mümtaz Sirkeciden geçerken 
dargın bulunduğu Pavlo kızı Elvi
yanm taarruzuna uğramış ve yü
zünden jiletle yaralanmışbr. Suçlu 
kadın zabıta tarafından ynkalanmı~

tır. 

Al•ca k yUzUnd n 
yaralama 

Kasımpaşada oturan Nuri Torluk 
ile komşusu Mehmet Hasan arasın

da· alacak meselesi yüzünden kavga 
çıkmış ve her ikisi de biribirlerini 

döverlerken M. Hasan çakı ile Nu
riyi sağ bacağından yaralamıştır. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Ap•rtmandan du,ıu 
Lalelide yeni yapılmakta olan E

Oenizyollan Ve liman
lar Umum MüdUrlük
lerlnin Kadrosu 

Bir temmuzdan itibaren faaliyete 
geçecek olan Devlet Denizyolları ve 
Limanlar Umum Müdürlüklerinin 
yeni sene bütçeleri ve kadroları 
Meclisin evvelki günkü içtimaında 
kabul edilmiş olduğundan bugün 
alakadarlara tebliğ edilecektir. 

İz.mir Denizyollan · ve Limanlar 
Umum Müdürlüklerinin teşkilat 

hazırlıklarile meşgul olmak üzere 
bundan bir müddet evvel İzmire git
miş olan Hamit Saracoğlu şeh

rımıze dönmüş ve İstanbul mer· 
kczindeki hazırlıklara başlamış/~r. f 

İzmir Denizbank şubesi bu ay so- 1 
nunda lağvedildikten sonra körfez ı 
vapurları tahmil ve tahliye tesisatı, 
tersane ve acentelik işleri Denizyol- 1 
]arı Müdürli.iğüne, antrepo. kılavuz 
luk, fener idareleri de Limanlar 
Müdürlüğüne devredilecektir. Yeni 
teşekküller İzmirde kendi idarele- 1 
rinc ait daire ve vasıtaları bu haf· 
ta içinde ddr ve tesellüm ederek 
temmuzda işe başlıyacaklardır. De
nizbank idaresinden umum müdür
liiklere yapılan devir ve teslim iş: 

leri bu haf La içinde neticelenecek
tir. 
Bankanın umum müdürlüklerini 

alakadar eden kuyudat vesairesi, a-
1 lakadar bir heyet tarafından bir se

ne zarfında tasfiye edilecektir. 
vvvvvv-...-...""'"""'"""'°""""";ov..AAAA~ 

Türk - Yugoslav afyon anraşma

TUr k - Fr•naız nıa,m .. 
aınd•n aonra Şarki 

Akdeniz havz eı s iy s ti 
Hatayın anavatana kavuşmasını 

temin eden anlaşma ile beraber 
Türk - Fransız işbirliğinin siyaset 
cephesinde istikametini temin eden 
dekliırasyon, Şarki Akdeniz ha,·za• 
sındaki sulh cephesini takviye ve 
yeni bir emnıyet nizamı daha tesis 
etmiştir. Türk-İngiliz anlaşmasından 
sonra, İngilterenin, mütecavize rnu· 
kavemet ve müstakısr bir muvazene 
nizamının idamesi hususunda ayrıl· 
maz refiki olan Fransa ile de Türki· 
yenin müşterek bir hattı hareket it• 
tihaz etmesi beklenen bir hadise idi. 

Şiiphesiz ki, esas hareket ve fa'.l
liyet düsturu, kimseye tecavüz et· 
meden milli inkişafı yolundaki yü· 
ı·üyüşüne devam etmek olan ve is· 
tiklal ve milli hudutlarına riayetsiz· 
lik halinde, dahilde ve hariçte fa:ı• 
lis ette müttehit bir cephe arzedetl 
Türkiyenin ayni hislerle mütehalli 
olan Fransızlarla ayni gaye ıçin bir· 
leşmemesine bir sebep yoktu. sırf 
miidafa .. gayesile harekete geçen üç 
devlet, yani İngiltue, Fransa ve 
Türkiye, bugün siyaset aleminde. 
mcycut nizamın bozulmaması husu· 
sunda her hangi bir fedakarlıktan 
çckinmiyeC'ek bir şekilde h:ıreket et
miye kar.ar vermelcrilt\ yolsuz iddia 
ve ihtiras tezahürlerine kavi bir m::ı· 
nia seodi çekmiştir. 

Bugün yeni İspanya hükiimeti b\ı" 
tarafa bırakılacak olursa, Akdeniz· 
de siyasi hareketlere geçebilecek 
devletler arasında ekseriyeti teşkil 
eden demokrat cephe, tecavüze 
karşı kemali emniyetle müdafaa ted· 
birleri alabilecek bir vaziyete geÇ· 
miş, ve knrarlarını müştereken it· 
tihaz edebilecek bir hale gelmiştir· 

Cencvrede toplanan a.fyon kong- İdeolojik her hangi bir gaye iJc 
resinde Türk murahhas heyetinden ortaya çıkmıyan ve bütün devletler~ 
ihracatı teşkilat\andırma miidürü ! le mevcut teya ihlal edilmiş menfa· 
Servet, Türk - Yugoslav a.(yon an· atlarini ve miinasebetlerini ida:ın" 
laşması üzerinde bazı yeni temaslar] veyıa yl'niden kurmaktan çekinnıi· 
yapmak üzere Yugoslavyada kal _ yen bu blok, istikbale emniyetle btı· 

sm~a yeni temaslar 

mıştı. B. Servet. Türkiye ile kabilir. 
Yugoslavya arasında iki memleket Boğazlardan, ta Libya hudutlannıı 
afyon ticaretine uygun bir mukave- kadar. esebilecek fırtınalara göğii5 
le yapılması hususunda temaslarda verecek olan bir siyasi zümre şimdi 
bulunmuştur. Bu hususta bir rapor kuvvetinden emin, ve fakat bu ku,·· 
hazJrhyarak Vckiilete verecektir. veti meşru hak ve taleplere isünad 

D rl sanaylJmlzln ettiren bir siyaset müessesesidir. 
Bugün İngiliz, Fransız ve Tür1' 

UÖ 1 rdlğl inkişaf askeri kuvvetlerinin ve müdaf811 

Memleketimizdeki deri ve kösele tPrtibatının mükemmeliyeti ve be'e 
sanayii son zamanlarda fevkalade askerlerinin tecrübesi, muvaffakİ· 
inkişafa mazhar olmuştur. Bu sc -1 yetler ve kahramanlıklar dolu aske· 
heple eskidenberi külliyetli mikdar! ri zaferleri ve destanları bütün ya' 
da idhal etmekte olduğumuz bu yılma teşebhüslerini durduracak bit 
maddeler yerli sanayiimiz.in ihtiya- seddir. Bu aradıa. dahili kanşıklıl<" 
cını karşılıyacak mikdar ve kalite- larını, harict tehlikeler karşısınd~ 
lerde mal imal etmesi yüzünden a- derhal atıp faaliyete geçebilen "e 
zalmıştır. milli hudutlarının muhafazası uğ· 

15 ~ene evvelsine nazaran deri \'e runda. tıpkı Tiirkler gibi çalışan ,·e 
kösele idhalatımız yüzde doksan kanlarını döken Fransızlar, anavıı· 
nisbetinde azalmıştır. tanın en küçük zeITesinin müdafaası 

Dedim ve belimdeki enli \'C kısa 

yüzıii bıçağımı çıkardım. Herif göz
lerini, bıçağın soğuk ~örünüşlü de
mirine dikmiş, yutkunup duruyor· 
du. Ara sıra da hain bakışlarını yü
riimde gezdiriyor, belli ki düşünü· 
yordu. Karar veremiyeceğini anla
'dım. Sırtüstü yatırdım ve nefer Os· 
manı göğsü üzerine oturttum. Ça· 
nklarını söktürürken. gospodin işL'l 

çaka olmadığını kavramış ve bağır
mıştı: 

Çavuşla yeni onbaşı olan Muharre
min becerikliliklerine borçlu idim. 
O akşam ikisini de, eskisi gibi Bul
gar köylüsü kıyafetine sokmuş Ye 
(Leğen deliği) istikametine yolla
mıştım. İki arka.daşı (Leğen deliği) 
mevkiindeki çukurluklar ve kuytu
luklarda ·gezerlerken Kula çiftliği 
istikametinden silah sesleri işitirler 
ve o ta.rafa seğirtirler. Yarım saat 
sonra, soluk soluğa kaçan bu Bor· 
suklulara rastlarlar. Meğer bunları, 
binbaşımın bana iltihak etmek üze
re (Çavdar mahalle) köyü Yilriikle
rilC' (Kumlu) kö •ü Çerkeslerinden 
teşkil ile yoln çıkardığı bir yardım
cı müfreze. Kula çiftliği civarında 
sıkıı:;tırmışlar. Kövliiler ka1abalıic 
olduğu için, Borsukhılar, birkaç 

. minin apartımanında çalışan Meh-fstanbuJda bir atış 
poligonu açılacak 

Ankarada ve İzmirde olduğu gibi 
İstanbulda da gençlerimizi ve halkı-

Bundan başka kalite itibarile de için canlarını veren ve asırlardall' 
daha düzgün ve güzel mallar imal 1 beri askeri kudret ve kabiliyetif1

1 

edilmekte ve e$kiden ancak bir se- kaybetmediğini son 1stik151 savıı· 
ne havuzlarda tutulabilen mallar ~unda bütün dünyaya ilan ede

11 

şimdi üç dört sene miiddetıe havuz- Türkler, ve nihayet ayni evsafı giW 
}anarak sağlamlıkları temin edil _ teren ve tehlike karşısında en ktı". 
mektedir. Alakadıırların söyledi _ vetli en'anelerini feda etmekten çc· 
ğine göre yakın bir zamanda bu sa- kinmiven İngilizler, sulhün idallltv 
nayiimiz, memleketin bütün ihti _ · sini v~ milli şeref ve baysiyetleriflt 
yacını karşılıyabilecek bir vaziyete müd,,iaa için her hangi bir korltıJ 
gelecektir. ve endicşe alfilmi göstermeden teC9

' 

- Söyliyeceğim başcavuş. 

- Dinliyorum ü1en. 
- Biz buradan Kaptana gidecek-

iik. 
. - Niçin? .. 

- İşte cağırtmış da onun için. 
f - Daha .açık ve doğrusunu söyle. 
Buradan Kaptanın yanma niçin gi
decektiniz? .. 

- Orasını benden daha iyi Vasil 
Kfthya bilir. Sorun ona. 

- Hnyır. sen söyliyeceksin. 
- ..... . 
Dimitrinin kapanan ağzını, ta

canının acısı açmıştı ve Balkan is
pJnozu gibi şakımıya başlam1stı. 

- Perim balkanında, Papasçayın
ı!a bizim Bulgarların toplantısına 
• decektık başçayuş. İşin doğrusu bu 

işte. 
- Kim çağırdı sizi oraya? .. 

· - Kimin çağırdığını bilmem. Top
lantıyı köyiln daskalı haber verdi 
bJze. 

- Daskal nerede şimdi. köyde 
mi?. 

- Hayır, bir.az e\ıve1 ölenlerin i
çinde. 

- Yordan kaptanı ııerede bula--
ııaktınız? .. 

- Bakırdnğında, Baygıntepede. 

- Uı n yalan A;()ylüyorsun. Lako-
m nastıruıda de il mi?_ 

" - Hayır başçaVU§. Kaptan, ma-

mızı atıcılığa alıştırmak için bir atış 
poligonu açılması düşünülmektedir. 

25-30 bin liraya mal oaeak bu poligo 
nun Beyoğlunda açılması muhtemel
dir. 

DUnkU h va v zly ti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonun-

kurşun savurduktan sonra, selameti dan alınan malumata göre dün ha
kaçmakta b muşlar. va Knadeniz.in şark kısmile doğu 

Anado1umın şimal kısımlannda çok 
bulutlu ve mevzii yağı~lı. Trakyn, 

KocaP-1i ve Orta Anadolu bölgelerin
de bulutlu, diğer bölgelerde umumi
yetle açık geçmiş, rüzgar!ar cenup 

doğusu bölgesinde şimali, diğer böl-

İstrumcalı Hakkı Çavuş, bunlara 
sokuluyor, Bulgarca konuşuyor, 

kendisinin de Bulgar ve Rondi köy
lü olduğunu, Rondi'li ve Topalovalı
ların Merlokova'da toplaııdıklannı 

söyliyerek aldatıyor. Önlerine geçip 

1 
kılavuzluğa baş1ıyor. O sırada bir 
fırsat bulup Muharrem onbaşıyı ba- gelerde umumiyetle cenubi islik3-
na gönderiyor. Bunun üzerine biz mette orta kuvvette esmiştir. Dün 
de tertibatımızı gelen habE.'rc göre İstanbulda hava açık geçmiş, rüz
değiştirmiş, gözcüleri ileri sürmüş- gar cenubu garbiden saniyede 1-3 
tüm. Yarım saat sonra gafil Borsuk- metre hız.la esmiştir. Saat 14 te ha
lular ağımızın iclne düşmüştü, mu- va tazyiki 1014,9 milibar idi. Siihu
kavemet ve müdafaa imkanını gö- · n t en yüksek 30,0 ve en düşük 15,8 
remeyince, bizim Hakkı Çavuşun santigrad kaydedilmiştir. 
teşv:ikile, silahları atmışlar, el ka1- I ~ıııııııı~~!R!~llllllll!l!l!!!~~---
dırıp, teslim!.. diye bağırmışlardı. arruzundan canları pek yP.nık olan 

Ben. sorgularile meşgul iken bun- bu köylülerin başındaki eski asker
lan takip eden (Çavnar mahalle) ve }erden Selim Çavuş, binbaşımın 
(Kumlu) köylerinin Yüriik ve Çer- gönderdiği pusulayı bana vermiş v~ 
kesleri de, ileride bulunan bir keşif yardıma geldiklerini söyliyerek et· 
kolumuzla karşıl~mıJi1ar ve bize ı rafımda çerçevelenmişlerdi. 
lavuşmuşlardı. Bulgar zulüm ve ta- 'Devamı var) 

met isminde biri dikkatsizlik yüzün
den bir buçuk metre fükseklikten 

düşmüş ve bazı yerleri yaralanmış

tır. Mehmet, tedavi altına alınmış-
tır. 

Yüzmek bilmeden açılmak is temiş 
Silivrikapıda 64 numaralı evde o

turan Ömer .adında biri yüzmek bil· 
mediği halde Narlıkapıda denize gir· 

miş, fakat biraz sonra derin bir ye
re tesadüf ederek bağırmıya başla

mıştır. Bu sırada sahilde bulunan-
. lar yetişerek kendisini boğulmak ü
zere kurtarmışlardır. Ömer· tedavi . 
için Ccrrahpaşa hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Gazeteyi fiatından bir kuruş 
fazlasına sürüyormuş 

Gazete satmak için adaya gelen 
Pandeli oğlu Hristo isminde biri 3 

kuruşluk gazeteyi 4 kuruşa satmak
ta olduğu görüldüğünden yakalan-

mış ve hakkında kanuni takibata 
başlanmıştlr. 

Motoalkl te ç rpaan 
otomobil 

Kasımpaşada oturan komisyoncu 
Hüseyin 317 sayılı motosikletle Köp
rüden Galataya gitmekte iken 2292 
sayılı taksi otomobilini kullona.n Be-

kir oğlu Şükrünün otomobili kendi
sine çarparak sıı~ bacağından yara-ı' 
k.mış, suçlu yakalanmıstır. 

.. ...... ............ _ . .... u .. • • - ••••• .... • vüze ktr~ı koymak maksı:dile hare· 
A§açtan ~Uşerek kete geçerek bütün insanlığın rniJ1• 

yar landı net ve şül;ranını ka~anmışlardır. 

Fatih Mimar Sinan mahallesinde Dr. Re ad SAGA ~ 
oturan 53 yaşlarında Fatma evinin ı 
bahçesindeki ıhlamur ağacına çıka- Bir otobDs hendeğe yuvarlandı .. 
rak ıhlamur toplarken.yere dÜ5Jntİi Şoför Hasanın idaresindeki 30'1
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VC! ka193smdıın sakatlanarak hasta- s:ıyılı otobüs Yeni Mahalleden 'l"ıı1'" 
neye kaldırılmıştır. sime gelirkc~ Sutera.zisi önünde bit' 

Doatunu vurmu' hendeğe düşmüş, yolculardan iki J<~· 
Galatada· sakin umumi kadınlar- şi hafif ya.ralanmıstır. Zabıta tahlt

1
• 

dan Arina ile dostu şef garson Bedri I kata başlamıştır. 
arasında kıskançlık yüzünden bir ~--•••••••••-111 
:::':;~;.·;ıy:: :.:~"..:~~:ı~·Y::: 1 !.~ .. K Y,},!! 
lanmıştır. 26 Hazir 1939 Puarteli 

Rezalet çıkarmıf 
Hüseyin isminde biri dün akşam 

fazla miktarda sarhoş olup Panora
ma bahçesinde reaalct çıkardığın-

dan yakalanmıştır. 
Birbiri rlnl vut'mu 1 r 

Fatihte Kızt:ışmda Ege apartımıı· 
nı sahibi Muhittin ve bu bina
da boyacı Abdülk'-'dir, Orhan, 
Necdet ve Ahmedin n::-alarında bina 
boyam k mc e1C'sinden kavga çık
mış ve biıfoiı leıini döverlerken za
bıta t~rafındr..n yakalanmışlerdır. 

Kkrlı 8 CemaziyCUevvel ıt5' 
a .. 1113 HAZiRAN ıSJ5 

R D hıur: 52 

Yaprak apıı :ı:a anı 

D • ıu. ti : ,30 
1 12,16 - lklail ı 16,11 

a ı 1 ,45 - Yauı ı 21,4
9 

l111ıdr. : 2,09 



Tel&şı 

i$ 

Hakiki Bir 
Milletler. 

Selçikanın 
\ndişe 

Son Vaziyeti Bcrlinde 
ile Takip Ediliyor 

Cemiyeti 
(Ba.tarafı 1 U.ci sayfamızda) 

tesbit \"e tasrih ederek ameli bir 
teklifte bulunurlarsa \'e bu teklifi 
iki bin senedenberi Avrupa mede
niyetinin temelini teşkil eyliyen 
prensipler bakımından muhakeme 
ve tetkik kabil olursa o zaman ken
dilerinin samimi) etlerine inanabili
riz. 

Berlin, 25 (A.A.) -- Belçika, Fr:m-' 
sa ve İngiltere erkanıharbh eleri a-

1 

~as1nda görüşmeler yapılması hak-
ıncta Belçika ftyanından birinin bir 

takrir vermesi ve Belçikad ı bu hu
susta ba~ı tema·ıüller belirmesi ç,' -

Yası Alman m;hfi'llerindc endis~ 
v h -e osnutsuzluk uy:mdırmıştır. i 
(( cDiplomatische und Politisch'! 

orrespondenz. gazetesi. Bekikanm il 
cneticesi vahim olabilecek bir ittı
:Jı;. akdetmek ''eya tedbirler almak .. I 
akkı dahil olduğu h Mc harici si

Yaset hakkında her türlü k rarJar 1 
~ihaz etmek hakkına malik bulun- ı 
~ğunu tasdik etmekle beraber cBel 

fika siyasetine yeni bir istik., met 
~rtnek üzere ittihaz edilf'r.ek ka
"-rların Belçika haricinde akisler u- / 
~nd~rm~sı :aruri olduğu 1ıoktasın
li:t..:~~ç bır şuphe bırakmam:ık iste-

&lflı kaydeylemektedir. 

1t 
Bu gazete, büvük devletler tara-
tıd • 

,. an Belçika hudutlarının masu-
~eti_ garanti edilmiş olduğundan 

lÇıka milletinin bilfıistisna bü-

---
tün koıııc;ulsrının Belçikanın ne si
yı;si ne c!e askeri mahiyette bir ta
ahhüt altına girmek istemediğindE'n 
emin olmaları keyfiyetine büyük 
oir ehemmiyet atfettiğini~ sanmak
ta olduğunu yazmaktadır. 

Var§ovada tedbirle1· 
V.:ı· ~ov:ı, 25 (A.A.) -- Pasif ıniida

faa tedbir!. erinin takviyesine başlan-

1 mıstır: 

i'nsa edılmckte olan her evin. bi
nada. ikamet edenleri himaye için ol
dukça ssğlam bir mahzeni buluna
caktır. Bina s:.ıhipleri, bahçe ve av-,ı 
lulan sokakbrdaıı ayıran du\·ar
larm bir kısmını yıkarak gazlerin 
çıkmasına müsait ha\·a cereyanları 
tesis edeceklerdir. Otomobil ve a
raba kapıları, kolaylıkla sökülebi- 1 
Ur. Kafes camclcinlarla mücehhez 1 
buluncıcaktır. Halen mevcut mah· ı 
?..enler, en kısa 1.amonda takviye e
dilecek Ye belediyelerle nahiyeler, 
umumi meydan ve .bahçelerde kol
lektif sığınaklarla siperler meydana 
getireceklerdir. 

Almanların müfrit ve muazzam 
talepleri olmadığına dair doktor 
Schacht'ın ağzından işittiğimiz söz

leri pek haklı bir tereddüt ve şüp
he ile karşılamakta mazuruz. Esa
sen, cınüfrit, muazzam» gibi ke1ime-ı 
lerin siyasette hiç manası yoktur. 

Bir taraf için pek mübalağalı olan I 
bir davayı diğer taraf, pek masu • 
mfıne teiakki edebilir. Almanya Çe
koslovakyayı, İtalya Arnavutluğu 

ortadan kaldmrken de müfrit ve 
mübalağalı bir şey yaptıklarını tes
lim etmiyorlardı! Binaenaleyh dün
yayı yutsalar doyrnıyacak ve müf
a·it ve muazzam işler addetmiyecek 

kimselerle nasıl konuşulabilir? 
Eğer Almanyanın hakikaten ifk 

ve ham maddelerden başka bir is-

~ 

~arki Akdenizde Sulh 
tediği yoksa bunu • ele geçirmPtıin 
yolu, bütün Almanyanın sen·ct 
membalarını Ye gelirini gayrimüs
mir silahlanma masrafı uğrunda 

sarfotmck midir? Almanya, biıyük 
bir de\:,let me\'kiine gelmek için si
lahlanml\·a mecbur idi dh·e1im. Fa-Maj ino C e p hesi - . ~ 

kat bu mevkii temin ettikten son
ra, büyük ve medeni bir devlete la

yık ciddiyet ve ,•akar ile mi hare
ket etmiştir, yoksa eline fırsat gc -
çirmiş orta çağlar sergerdeleri gibi 

. (Baştarafı l iaci sayfada• 1 
•eclıyorlardı. Ümitleri suva düstü 1 
\'e Ak · • ,. 
•e •. ~enızdeki vaziyet. ale} hlerin~ 
'. \rtldı. Nicin hiddet gösterdikleri-1 
nı · • l ~ ızahı .kabildir~ 

epublıque gazetesinde Brico:ı 
razıyor: l 
t :~Ürkiye, Suriye ile hududum111 
~gışrnez rnahivetini tanımaktadır 
~ bu .memlek;tin toprak bütünlü-
. ne rıaveti kabul evlemiştir. 

Surh·e'-· · T"' k . !tt· .. J~ J 
1 ur ısteklcrinın tcvlid 

t ıgt agu· ihtimalll'rden kurtaran bu ı 

t
aahhüt, hayati bir ehemmivcti ha-
~~- 1 

... Oeu\•re gazetesinde Tabouis yaıı

.~or: 

,, tBo zların muhafazasını Türki
,, <'ve ı d 
gıb· a e ed<'n Montrö anla~malaıı 
tıe ı bu anl ... şmnlqr da gösteriyor kı. 
ltnk!ransa, ne de İngiltere tatbiki 

0nsız h le nelmiş olan mu'lhedl'-er· 0 

1 
ın veyahut idamesi dünya barışı-

1 tehlikeve koyabilecek ol::ı.n bf'Y· 
•1el ·ı · 
le mı el v ziyetlerin vl'niden tetki-

tnden · t" • 
~ . ~rn ına ctmemektedirkr. Ye-
~ ~1• bır ~antaj değil, gc>rC"ekten bir 
n kik tnevzuubahis olsun. Türkivc 
.~lan rnukavelderimiz, p ktın 19 
\t nıaddesinin fiilen 'hakiki bir 
~~tatbiki olmuştur.• 

,!noı>ulairl' gazetesinde Brossolette, 
~ k sız - Türk anla$malannı char
riİlt a~ diğer bir mania:. olarak bü
t.t ~ır tnemnunivetle karşılıyor, fa
~ Unların kafi olmadığım fün·e e
' İngiliz • Fransız - So,-vet an
'~rının da bir an evvel akdini 

~'1lgaristanda 
eni Tren Hattı 
~·· 25 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
lt. Jor: 

"ı . radeniz boyunca yapılan Bur
tt~f Pornole tren hattı bugün Kral 
t~an merasimle açılmıştır. Me
~ kraliçe, saray eilesi ve er
~ ~lirnento reisi, nazırlar, ka
~ bır halle kütlesi hazır bulun-
ltr Ur. 
f~ aı SÖylediği nutukta, Bulgar 
l~ İşçilerinin bu yeni müsa
~~ltij ?Ver eserinin iktisadi ve 
\te t reı ehemmiyetini kaydeylemiş 
~'l :raltJci temenni eylmistir. Kra
~tku çok alkışlanmıştır. 

•or DUkD l•pa11yaya 
\f Dldeoek 
~ ~drit, 25 (A. A. )- Dük ve Dü· 
~lı'ldindsorun temmuzun ikinci on. 
l''htt e İspanyada turistik bir se -
~ Yapacakları bildirilmektedir. 

telt\~e Düşes, hususi yatlarile 15 
lorı 1• 18 temmuz araSlllda Bar

a g,•leceklerdir 

Londra, 25 (A.A.~ - Türk - Fıo.n· 
sız itilafı hakkında tefsirlerde bulu
nan Daily Express gazetesi, bu iti
lafla Şarki Akdenizde bir Maginot 
hattı vücude getiriimiş olduğunu 

yazmaktadır. 

BONNET'NİN NUTKU 
Arcachon, 25 (A.A.) - B. Bonnet, / 

Cenubu garbi mmtokası R1dikal Fe
derasyonunun ziyafetinde bir nutu'• 
irad ederek Moskova ile müzaket'e· 
lerc devam edilmekte olduğunu be
yan etmiştir. Mumaile) h, bu blpta 
s~rih ve kat'i malümat ve izahat ve
receğini, ancak Fransa'nın Sovv<'t 
Rusya ile yapılan müıakert>lerin 1 

etrafı yağma ctmeğe mi başlılmış

tır? Eğer Almanya, Versay muahe
denamesinirt vicdanlara dokunan 

ahkamını ortadan kaldırdıktan '>On-
ra, Almanya gibi çalışkan, müte -
Takki ve medeni bir memlekete la
yık siyas<:>t takip etseydi bugün d~"l
yada çok muhterem me,·kH olurdu. 
Ham maddeler de bulurdu, cihan 
efkfırı umumiycsinde dostluk \'e 
muhabbet de bulurdu. Bugün bu -
nun tamamen zıddı bir hissivat ile 

sür'atll' neticelenmesi kin elinden karı:;ıl ,c:ıvorsa kabı:ıhat yalnız ken
geleni yapmaktn oldu~runu söyle- disinindir. 
mistir. Hüseyin Cahit Y Al~IN 

Türk - Fransız itilafmd n b·hse- ===========:=-=-~-=-=--~-
den h-atio Türk B svckiH Pı!'fik S v-

damın Türk. Fransız hir liei dünva 1 An karada • 
sulhü irin bir kazan .. tır, sözünü tek- . • 
rar <'tmic;tir. . J A. gUcU: 3 F. bahçe: 2 

B. Bonnet. itilafın kat'i metninin Ankara (Hususi) _ Fenerbahçe 
iki hükumPtin Akdenizde bir harbe 1 

sev·kedecck hcrh:;ngi bir taarru7. VU· ı 

kuu takdirinde vekdii1erlne mütie-• .,, 1 

kabilen vardım ve mi.izah.,.rette bu-
hmmak hususunda mutabık kalma
lannı natık olacağını söylemistir. nu 
taahhüd, kat'i bir fülafnamede 'tas
rih eclilccek ve ayni zamanda mu iti
lafnamcnin (!avcsi, Balknnlarda em
niveti z:ımaan altma almak olacak
tır. 

B. Bcınnet, Froıısa ile İngiltere a-

Tasmdaki sıkı mesai birliğini hatır· 
!atarak sözlerini bitinni~tir. 

Yeni Amerikan 
Topları 

V.aşington, 25 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı, milli fabrikalarda haiihazır-
da imal edilmekte olan toplar hak

kında bazı malUmat yermektedir. 

Bu malumata nazara, 24 kilomet
relik bir mesafeye 50 kiloluk mermi 

deplasman maçlarının ikincisini An 
kara ikincisi Ankara Gücii ile yap- ı 

tı. 10.000 e yakın bir seyirı·i ôni.ınde 
yapılan maçın çok heyecanlı geçen 
birinci devresi 1 - O Fener aleyhine 
neticelendi. 

İldnci dc\·rede Fenerin yaptığı 

bir gole, iki golle mukabele eden 
Ankara GüçIÜler 3 - 3 Fcnerıi yen
mete muvaffak olarak sahadan ay
rıldılar. 

Yahya Paşa Bükreşte 
Bükreş, 25 (A. A.) - Mısır Hari

ciye Nazın Abdülfettah Yahya Pa
şa bugün öğleden sonra buraya gel-

miş ve akşam yemeğini Bayan ve 
Bay Gafenco ile birlikte yemiştir. 

Yarın, Başvekil Kalinesco'yu \"e 

müteakıben kralı ziyaret edecektir. 
Mısır Hariciye Nazırmm, Kral 

Karol ile Gafencoyu resmen Kahi
reyi ziyarete davet edeceği 'Zanne -
dilmektedir. 

atan bu toplarm çapı 105 milimetre, ... .,,....,!iii!!liiiiill-l!liiillııfil~!i'iiiilii!i;i~~....,.~.....-"'!'!i:i 

ağırlığı 15 tondur. Lastikli tekerlek- ı 

lere bindirilmiş olan bu toplar. 20 

kilometre sür'atle hareket etmekte
dir. 

Dün Şimali Karolinde Bragg is
tihkamlarında yapılan tecrübeler 
esnasında 24 kilometrelik bir mesa
feye atılan mermilerin toprakta beş 

metre derinliğinde delikler açtığı 

görülmüştür. 

Toplan inşa edenler, bunların düş 

manın ihtiyat kuvvetlerini ve nak

liye kuvvetlerini bombardıman et

mek için kullanacaklaruu tasrih et-

~ektedtrler. ı 

Sarıyer, Tarabya, Ahiçelebi sokak 
Madam Karanalya'nın 5 sayılı si-

gortasız ahşap evindeki kiracı Zih· 
ninin kıarısı Esma, ütü yaptıktan 

sonra fişi prizde unuttuğundan ütü 
masayı yakarak .ateş çıkmış, fakat 
etrafa sirayet etmeden söndüriil
rnüştür. 

Kadırgada Cömertler çıkmazında 

35 sayıda oturan 70 yaşında ama 
Hayriyenin attığı sigaradan üst kat 

sofadan 13teş çakmış ve bir kısım yor

gan vesaire yandıktan sonra itfaiye 
gelmeden söndüı·ülmüştür. 

Türk Alfabesinin 
islahı Etrafında 

(Raştarafı l inci sayfada) 

çin ~!imlerimiz, ediplerimiz, dil
ci ve tarıhçilerimiz arasında bir an
ket açmayı münasip gördük. Sualle
rimiz şunlardı: 

ı - Ifarflerimizin ıslahı lazım 

mıdır? 

2 _ Harflerimize ilıhre yapılmalı f 
mıdır? 

3 - İlmi ıstılahları tesbit için ka
bul edilen beynelı:nilel harfleri biz 
de alabilir miyiz? 

Bu sualleri dün bir muharririmiz 
tarihi tetkin .. rile büyü · bir mevki 
alan İbrahim Hakkı Konvalıya sor-1 
muştur. İbrahim Hakkı Kc.n~ ah şu 
cevaplan vermiştir: 

- Birinci sualinize vereceğim ce
\'an menfi olacaktır. Harf inkılfihı 
At~türk inkılabının basında yer ahr. 
Hatırlarsınız ki, Ebedi Şef bu harf- 1 

leri bize armağan ederken: 
- Göreceksiniz neler olacaktır, 

demişti, neler olduğunu .on sen~ 

içinde gördük. Yurdun oku •up ~taz
ma seviyesi ~'Ükseldi. Harflerimiz 
bi7.e daha parlak istikballer ,-adet
mektcdir. Atatürlcün işaret ettikleri 
o parlak ufuklara doğru her gün bi
:raz daha yaklaşıyoruz. 

İkinci sualinizei karşdarken de: 
- Evet. harflerimize bazı ilav~-' 

ler yaoılmalıdır, diyorum. Cümhu
ıriyet tekamülü nas gibi kabul eden 
bir rejimdir. Bugün ilmin her şube
sini kucağında toployan mütekamıl 
bir üniversitemiz var. Yüksek bir 
Tarih Kunımumuz var. Gsrpteki 
eşlerini imrendirecek biı· Dil Kuru
mumuz var. Bütiin bu v:trlıklarm 
yanında arapça \'e farscad"n dilimi
ze geçen ıstılahları \"C kitap adlarını 
yazmakta çektiğimiz bir sılrınh var. 

ri bulunmadığı ve yukarıda söyle· 
diğim harflerin de bizdeki karşılı1'
ları henüz kabul edılmediği için bir 
müdekkik ilmi ıstılahlan. kitap i-; 
simlerini yazmakta müşkülata uğ- 1 . . 
ruyor. Bu s kınlı Üniversitemizin 
bütün şubelerim ,.e bilhassa Tanh 
Şubc .. inı de şiddetle tazyik etm<'k· 
te olduP,unu ögreni) oruz. Garptc 
bunlar icin hususi sekiller kabul e- ı 
dilmiştir. Surivedeki Abaiv{'soiyvin , 
d«' Llitin harflerinde karşılıkları bu- ı 
Junmı,•an Arap harfleri iC'in şekil

!cr kabul etmişlerdir. Dil Kurumu
muz bunlara tetkik ederek bize de 
bu ha flerin kar ılıklarını vermeti· ı 
dir. Bu noksan artık ortadan kalk-

1 
malıdır. 1 

Bu ce,·abımla üci.ıncü sualinize de 
cevap \ermiş olduğumu sanı\•on.ım. 

Bir daha tekrar edeyim. Harfleri· 
mizi ısl h etmi ·ec('ğiz. Val:'.'ı Nuret
tinin dediği gibi Atatürk'ün bize bı
ra'khğ'ı kı,·me•tar ,·adicrara hic do
lmnmıvacağı7. T('kamül kanunun·ı 
uvarak noksanlanmızı tam3mlıva

ca~ız. Bunn hi<" bir kims<'nin itira~ 
edeccğ'ni 7.annelmi. ·orum. 

M. Rasim Özgen•ın 
cevabı 

Tanınmış tarihçi ve muharrir M. 
Ra:sim Özgen'c ilk önce ~u :;ualı 

sorduk: 
- Yeni Türk alfabesini ıslaha lü

z.unı 11.rar mı? 

_ Bilmem, mektepte okuyan ço-ı 
cuklar:ınrn gazete okuyuşlarını din
liyen babaların hangisi bu sualiniT.e 
cllayır!• demek imkanını bulabi -
lir? 

..... ,s 

Arnavutlukta 
Yeni Tevkif 
Ve Nefyiler 

(CaşUırafı 1 iuci s:sfo.aaı 
fıri Cavıt Leslro\'W<i, KoS\·a meb -
U<.:u \"e S'lbık Nafıa Na~m f'ahh Vul
çetı1ni ve b:.:.·~ı tur·carbr Arnavut
lulct<m uzak}aşt.ırılar<:ık italyaya ncf 
yedilmişlerdir. 

Yeni Tıran B.eledi?Je lki.'.:i 
Yunanislcandarı gr>len · haberlere 

göre, Arnav:.ıtlı.:ğun İ.alyon istil5 -
sınıian sonra İtalyanlar tara -
fından Tırana'ya Beledi~e Re -
isi ta' in olunan mtitekait miralay
lardsn Ban-..ış Hamci'"'i kılynnbr 
her ne'dcn~ azl<>tmişler, yerine azı
lı İtalyan 'taraftarlarından Ye pro -
pat:andacıl:.rından Kazım Muleti'yi 
Tirana Belediye Reisliğine tayin et
mişlerdir. 

Badoğlio'nun seya1ıatle'l"i 

Tiran, 25 (A. A.) - Badoglio, ya
nında General Guzzoni ve Zanza ol
duğu halde Göriceyc gelmiş ,.e me
murlarla kalabalık halk kitlesi ta
ı·afmdan istikbal edilmiştir. 

Bndoglio, garnizon kıtaatınt teftiş 
ettiktı>n s1:mra ta~ \•are ile Agriro
kastro) a hareket e miştir. 

Libya-Mısır 

Hududunda 
Çarpışmalar 

Kahire. (Hususi) - Libyc:dan ge
~en haberlere göre Mısır hududu ra
kınlarında bulunan mücahit Seyyit 
Hasımın kun·etlerile İtalyan kuv
''etleri arasında kanlı bir ı;arpışm1 
olmuştur. İtalyan askerleri geri çe
kilmiş, mücahitler de huduttaki yet'
lerine dönmüşlerdir. 

Maarif Vekaleti kütüphanelerimi
zin bir fihristini hazırlatıvor. Şim
dive kadar elimi1de bulunan fihcist
ler müellif, kitap adı, yazılıç; \1e na
kil tarihleri itibarile baslan ha.-µ 
yanlışlarla doludur. Saltanat de•'· 1 
rinden bize intikal ~den bu fhristlı>
rc bilh3ssa ecnebi alimler t?ÜH.ivor
lardı. Ma:ırif Vek51eti bu .., üz karası 
fihris leri Yok c mh·e k"'rar ,·er
mek!"' bu'\ ük bir isabet göst.enniı;

tir. Fıhristleri hazırlıvan komi~von 
uas:ndan birisi gecen gün bana söv· 

Eski nesilleı1e mensup bizler, yeni 
yazım1zı, e ki ünsiyetimizle, hiç 
şüphesiz, doğru okuyup, okuduğu
muzu 1'ürk şivesine u~ gun telaUuz 
edebiliyoruz. İtiraf ede);m, bazı ta
manlnda, bir kısım l;:{'limeleri he
celt"meden, hatta ne demek olduğu
nu anlamak için uğraşmadan, yaz
mak okumakta bu kadar melekem 
o\duğu halde, ben bıle, kolaylıkla 

isin içınden çıkamıyorum. 

Türk İsmi almak için 
Yapılan Müracaatlar 

le bir sual sonnu tu: 1 
- Kitaplarımızın. hattiı tiirk~ 

kita'Pl nmJ?ın bit'OOklarının ~db,·ı 
arapc::ıdır. Bunları fihristlE're nası! 

1 

geci?ıc-Hm? 

Bu çok ,·erindf" bir sualrli Bugü11-
kü Ti'rk h~rflerimiz arasında Arau 
harfl«"ri arasında bulunan J-' nok~ lı 

cS•. noktalı hır.. he, sad. d.Jd, tı, r::ı, 

znl. avın voktur 
Benim bu suale Yerdiğim <'<.>\•ap ı: 1 1 

idi: 
- Fihris•lere kitap isimlerini hC'm 

arapca harflerle ,·azalım. hem dC' 
Dil Kuru1rumuzun bizde bulunmı
yan harfler için kabul cd!'Ceği harf
lerin de yardımilc y<>ni harflerimiz-1 
le yazalım. Kitao adlan ıstılahlar 
gibi birer klışedir. Onları. hiç bir ·il- j 
~ibasa môhai kalmıyacak bir şekilde 
~·azmak mecburiyetindeviz. Bu sı
kıntı bilhassa ilmi yazılarda baş gö:::
terir. Matbaalarımız.da Aran harfle-

ÇQcuklarını oırnyu· unu dinlerkeıı, 
)Crinc gorc, Türkçemizi fena söyli
yen bir Musevi. bir Ermmi, bir 
Rum 'atandaşımız.m çetrefil dilı ile 
karşılaş ığıın çok cıluyor. 

Maar:if kutüph ... ncsi ~alıibi muh
terem N.ıci Kaı:;:ım.n bro ürünü dık-' 
kade okudum. Bu ada ileri sürülen 
fıkiı l""r. alfabeyi ıslah Hı iyacına, bir · 
ç.ok yeı·fc>;.nde ehemmi\ cUi «esba
bı mucibe» olacak mJhi.} ettedir. 

Vali:i - Nurettin, Akşam gazete -
sinde, Naci Kasıma \'erdiği ce\·apta 
«1'Iukaddcs muhafazakarlık» dan 
bahsederek. hiç de ~ eı inde olmıyan 

1
. 

bir e"pı i yapı,yor. «Atatürk•, yeni 
alfabe~ i bugünkü eklinde kabul e
derken, zannetmem ki. tekamül ka
nununun bu alfabe üzerintleki hak
kını inkar etmeyi bir •m bile hatı
rına getirmiş bulunsun. 

Bence, bugünkü alfabemiz «esas
ta iyi olan bir taslaktır». Bu taslak 
ancak 7.amanla ,.e ihtiyaçlan tatmin 
edecek ıslahatla son şeklini alacak-
tır. 

==========~============= 

Türkkuşu Filosu 
Ankaraya Döndü 

(Baştaraf1 1 iaci Hayfada \ 

kahramanlara .Safa geldiniı. de
dikten ve birer birer ellerini sıkllk
tan sonra şu samimi hitabede bu
lunmuşlardır: 

c::- İki haftadır gözlerimiz üstü
nüzde.. seyahatinizi derin bir alaka 
ile ve çok yakından takip ettim. İ
leride daha kıymetli uçuşlar ve se· 
yahatler yapacağınızdan eminim. 
Şimdilik istirahate muhtaç olduğu
nuzu görüyorum. İstirahat ediniz M 

cuklar ...• 
Tayyarecilere tekrar tekrar mu

vafiakiyetler diliycn başvekilimiz. 
kısa bir istirahati müteakip cAllaha
ısmarladık• diyerek sahavı terket
mişlerdir. 

Filo kumandanı Tüı kkuşu Genel 
Direktörü Yarbay Osman Nuri Bay
kal, kendisile görüşen bir muharri
rimize beyanatta bulunarak ezcüm
le demiştir ki: 

c- Gittlğlmiz her yerde fevkali-

de bir tezahüraUa ksrşılandık. Bill 
hassa Afyonda ve ÇhTildeki teza
hürat emsalsizdi. İstanbul, Bursa, 
İzmir, Çivril, Konya, Adaııa, Kay
seri, Ye Merzifonda halkın bize kar
şı göstermiş olduğu se\·gi, gençliğin 
mesleğe karşı olan alakası sonsuz
dur. 

Bu seyahatimizde ha\•acılığa bin
lerce bay \'e bayan kaydettik. Her 
uğradığımızda Türkkuşu şubesi bu
lunmıyan yerlerde, Türkku!l;u klüp
lerinin futbol klüp1eri gibi yurdun 
en küçük kasabalarında bile tesis is
tekleri karşısında kaldık. 

Gençlerimiz. ilk seyahatleri olma
larına rağmen bu 4000 kilometrelik 
seyahatte hiç yorgunluk eseri gös
termediler. Şurası şayanı kayıttır ki, 
seyahat deı•am ettikçe gençlerdeki 
enerjinin de arttığı takdir ve hay
ranlıkla müşahede olunmakta idi. 
Bugünkü son uçuşumuz seyahatimi
zin en uzun ve çetini idi. Fa~at, bu-

(B:ıştaraft 1 iaci sa)1'ada) 

Muse,,ilerdir. Mahkeme, şimdiye 

kadar yapılan müracaatlcri isim 
tashih mahyetnde değl, isim 
değiştırme şeklinde görü. ·o:- ,.e 
bunlan reddediyordu. Müracaat e
denler arasında Sırkecidc Beğen 

manifatura mağazasının sahibi Mu
iz Kazado da vanh. İstidasında: 

« Benim adım Munir, soyadım ds 
Beğen'dir. Nasılsa nüfus küt~ğiin"" 
Müiz dh·c geçmiştır. Şahitlerim de 
,·ardır• di~ordu. Mahkeme bu tale
bi de, tebdil mahiveHndc gördü •ü 
iı;in davayı reddetmiştir. 

'Muiz Kazado dayayı temviz et -
mi'.'i, !\'ahkemei Tem) iz de bu tnkbi 
tashih ll'nhiyt'tindc görerek boz -
mus. Y<>nidcn ınuhakemesc deyam 
edilmiş. mahkeme sahiller dinliyt'
rck Muiz Kazadonun admı 'Münir 
olarak tashih etmege karar \'ermiş
tir. 

Bu def? da Nüfus Memurluğu da
vacının dininin Muse\•iyet olduğu
nu, ana ve babasının adlarının da 
Muse,•i adı olduğunu Heri sürerel<: 

mahkemenin \•erdiği kararı, tashih 
mahiyetinde değil, tebdil şeklinde 
görmüş ve temyiz etmiştir. Tem)iZ 
Mahkemesi, mahkemenin ikinci ka
rarını da bozmuş \'e mahkemeye 
göndermiştir. Yakmda muhakeme
sine başlanacaktır. 
Eğer mahkeme eSki karannda ıs

rar ederse dosya, Temyiz Umumi 
Heyetince tetkik olunacaktır. 

na rağmen 600 kilometrelik bu me
safeyi gençlerimiz hiç avnlmadan 
yanapk nizamda ve takdire liyık 

bir mu\•affakiyetle uçtular. 

Seyahatimiz, 11 tayyue ile baş
ladı \'e yine erızasız olarak 1 l tay
yare ile nihayetlendi. 

Bu muvaffaki~retli başarı, Türk
kuşu ve gençliğinin teknik bakım
dan da mükemmel hazırlanmış ol
duğunu gösterdi. 

Bütün gayemiz. Türk milletinin 
malı olan Türkkuşuna, yine Türk 
milleti ve Türle vatanı için ~k daha 
faydalı muvaffakiyetler temin ede
cek gençler yetiştirmektir.> 
Türkkuşu başöğretmeni Sabiha 

Gökçen de ayni tarzda beyanatta 
bulunmuş, sonsuz memnuniyetini i
fade ederek : 

.Gençlerin bilhııssa Torosları a

ıarkcn göste!'diği muvaffaki\·et, hn

kikaten takdire Uyık ve kayda §l· 

yandır• demiştir. 
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Napolyon Zamanında Çok iş Gören 

Yaman Bir Casusun Hayatı -
Şimdi 1792 senesin<.!eyiz. İhtilalin 

civcıvli zamanı Schulmeister bun
dan i:<>tifade ile kaçakçılığa başladı. 
Bu iş kendisine, ihtilal sarsıntısı 

geçtikten sonra, Strasburgda, mü
him bir fabrika kurmnğa kifavet 
eclecek bir para getirdi. 

Parise yaptığı bir iş seyahatind"', 
hemşerisi ve dostu Ropp tarafmdan 
Napolyona takdlm edildi. 

İmparator kendisini beğendı ve 
askeri zabitanıR yüksek idaresini 
deruhde eden general Savary'nin 
yanında bir memuriyet tf'klif etti. 
Schulmeister aıemuriveti kabul 
edince, şimdiv~ kadar bir adamın 
yaşıyamıyacağı hareketli ve gayet 
meraklı bir havata atıldı. 

Bir. kaç sene sonra, hakkında bin 
bir türlü garip ve mucizevi hikfıye
lerin dolaştığı !deta efsanevi bil· 
şahsiyet olmu~tu. Bu rivayet ve hi
kayelerin şüpnesiz mecellesi doğnı 
değıldir, fakat o zamanlar tasavvur 
edilen cmükemmel casus> tipini mii 
kemmel surette tasvir etmektedir. 
Umumiyet}~, bu meşhur casus, 

tütün ve içki satan bir tacir kıyafe
tinde düşman karargahlarına giıi
yor veya hasım ordusunu takib edi
yordu. 

Onun firar hadiseleri çok meşhur
dur, ve yakalanmıyan bir şahıs ef
sanesını çıkartmağaı yaramıştır. 
Strasburgda hala, bir tabut içeri
sinde ölü gibi yatarak muhasara al
tındaki bir şehirden kaçmağa mu
vaffak olduğu anlatılır. 

Bir gün oturduğu ev Avusturya
lılar tarafından çevrildi. 

Schulmejster kapıyı bizzat açtı ve 
kendisini yakalamağa gelen jandar
ma kıtası arasından geçti. Hiç ses 
çıkarmadan casusu bıraktılar. Zir:ı 

o derece kıyafetini ve ytizünü değiş. 
tirmişti ki askerlerin elindeki liste
d!? bulunan eşkale asla benzemiyor
du. 

Wagram muharebesinde, yakalan
mak üzere iken bir eve girmeğe mu
vaffak oldu. Düşman askerleri içe
riye girince, merdivenlerden elin
deki aletler:i ve sabunu ile lfıkayda
ne inen bir berber ile karsılaştılar. 
Bu Schulmeister idi. Kendisini dur
durdular ve: 

- Casus nerede? Burada mı sak
lı? diye sordular. 

- İlk kata çıkın, bir yatak üze-
rinde ağır yaralı bir halde yatıyor. 

~ Askerler yukarı çıkınca, casustan 
~ eser kalmamış, ortadan kaybolmuş-
• tu. 

Viyanada, bir berber dükkanında 
tıraş olurken kendisini gözetliyen 

· memurları görünce derhal kalktı, 
bir saniye jçerisinde yüzünü sildi 
ve berbere.. bir lira vererek kapı ar
kasından sıvıştı. 

Onun en büyük mahareti, tebdili 
ıoyaf et etmekti. Bir Alman prensi 
süsünü alarak bir gün , bir Avus
turya kolordusunu teftişten geçir
di, ve bu fırsat ile, Fransız erkanı
harbiyesine mühim malumat ver
miş oldu. Bir başka kere, bir Avus
turya yüksek memuru kıyafetinde, 
Il nci Fransuvanın riyaset ettiği 

bir harp meclisine iştirak etti ve kı
yafetine girdiği memura veriliyor 
zannı ile kendisine bir milyon ve
rildi. Bu son vak'a, casusun biyog
rafları tarafından h akikaten olmıış 

gibi gösterilmektedir. 

Ulm şehrinin teslimi Schulmeis
ter'in ismini kat'i olarak meşhur 

kıldı. H adiseleri kısaca anlatalım: 

6 Teşrinievvel sabahı Avusturya 
generali Mack, müdafaasını deruh
de ettiği Ulm şehrini teslimi teklif 
etti, şart, askerlerin Avusturyaya 
serbesçe çekilmeleri idi. İtilAf imza 
edildi ve ayın 20 sinde esir ordu 
imparatorun huzurunda bir resmi
geçid yaptı. Ulm, bu suretle 25 bin 
asker, 8 general, 50 top, 3000 at ve 
40 bayrak teslim etmişti. 

Schulmeiıster'in buradaki rolü ne 
idi? Umumiyetle Fransız ve Alman 
tarlhgilerl, Maok'ın ne2'dlnde Fran-

sız casuslarının müdahalesinden 
bahset "llektedir ler. 

Avusturya hiikumeti tarafındm 
yapılan tahkikat, Schu lmeisterın 
Mack ile müteaddid defalar görüş
tüğünü tesbit etti. Mack bidayette 
inkar etti. Fakat sonradan casusla 
münasebeti bulunduğunu beyana 
mecbur kaldı. 

S1:hulmeister ayı ıca, ric'at etmek
te olan Avusturya ordusum.ı, müna
sebet tesis ettiği yüksek Ş3hsiyctler 
sayesinde, daima takip etti ve hnttiı 
bazı gizli toplantılara bile iştirak 

etti: Bir müddet sonra, tavır ve ha
reketi şüpheyi davet etti ve tevkif 
edilerek Viyanaya sevkedildi. İd9m 
edilmek üzere iken Fransızların 

yaklaşması üzerine A\•usturyanın 

hükumet merkezi karışıklık içeri
sinde kaldı. Schulmeister, kenclUni 
Koniggrntz'a götürmek ıçm bir 
müfrezeye tevdi edildi. Müfreze 
kumandanı casusu bir tP.miz döv
dükten sonra serbest bıraktı. 

Fransızlar Viyan aya, 13 teşrini

sanide girdiler. Schulmeister der
hal şefi, general Savary'nin evine 
koştu. General kollarını aS!'ırak ken
disini karşıladı. Casus, kurşuna di
zilmiş veya asılmış zanncciiliyordu. 

Büyük casus. imparatorluğun su
kutundan sonra faal hayattan çekil
di, ve servetinin jdaresile meşgul 
oldu. Fakat mali spekü lfısyonlard..ı 
muvaffak olamadı. Aiakadar oldu
ğu bir şeker fabrikası iflas etti. Di
ğer teşebbüsler de ayni akıbete uğ
radı. Nihayet, Strasburg'a gelerek, 
herkesle görüşmiyerek ufak gelir 
sahibi bir adam gibi yaşadı. 83 yaşı· 
na kadar yaşadı, ve 8 Mayıs 1853 <le 
öldü. 
Kadın casusluğunun blançosu ya

pıldığı takdirde, c-Gizli harb:a in is
tikametinde kadınların, zannedildi
ği kadar muvaffak olmadığı görü
lür. Kadın casuslar tarafından eldr> 
edilen istihbarat ekseriyetle şüphe-, 
li, karışık ve hazan da karanlık ma
hiyette idi. Vazifelerinin ifasında 

bir metot ve kat'iyet gösteren ka
dınlar nadir idi. Bazıları muayyen 
bir zaman için ortadan kayboluyor, 
bazıları da şahsi işlerini kendilerine 
verilen vazifenin ifasında nazarı i
tibara alıyorlardı. Neticede. kadın
ları teşebbüs kabiliyeti ve teknik 
malumatı istemtyen işlerde kulla
nıyorlar ve kendilerine Ş3hsi mes
uliyet tazammun etmiven \'azifeler 
tevdi edivorlardı. Zaten hemen heo, 
si mafevklerine gayet mahdut bir i
timad telkin ediyorlardı. Bu sahada, 
kiminle konuşulduğu, karşıda bulu
nan kadının ahlak ve tabiatı hak- 1 
kında birsev bilinemivordu. Bu i5-
krde, tiyatro veya müzikhol yıldız· 
larile. gavri muayven meslekte ka
dınlarla karşılaşılıyor ve bu gibi ka
dınlar da, mazileri hakkında fazla 
malumat vcrmiye mütemayil görün
müyorlardı. Bu casus kadınlar ara
sında, hi.steriklere, kendilerini kul
lanan servislere birçok müşkülat çı
kartan aklı oynaklara rastlanıyor ve 
işin garibi bu kabil ajanlar hazan çok 
mükemmel istihbarat \,azifesi deruh 
te ediyordu. Bazı hallerde, casus ka
dınlar nezdinde mühim bir faaliyet 
amili olan vatan sevgisi yanında u
umumiyetle, kuvvetli ve görülm'::· 
miş heyecanlar tatmak istiyen ka
dınları cezbeden bir sergüzeşt ha
yatı geçirmek isteği vardır. 

Casus kadınları iki grupa ayırmak 
mümkündür: Kendilerini iptizale 
uğratmadan, sex-appellerinden isti
fade eden kadınlar, ve işin içerisine 
girdikten sonra, elde edilmek iste
nen gayeye varmak için her türli\ 
hareketi mubah gören ve şiddetli bir 
aşk ve ihtiras hisleri gösterebilen 
kadınlar, nazari olarak bu basit bir 
şeydir. Hakikatte, garip ve beklenil
medik ve ekseriya halli imkanı olmı
yan bir takım karışık vakıalaı; zuhur 
edebilir. Casus kadın, işini bitirdik
ten sonra ciddi surette aşık olabiltr 
ve bazan affa ve evlenmiye kadar 
giden bir hayat faaliyeti meydana 

'Jmqa1a! ~ .)evamı var). 
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• General Cemil T nerın. 

Yeni Sabaha Bey na il 
Gençleri Y etzştirmekte İlk HP.de

fimiz Yurdun Müdafaasıdır 

.t:cdc ~ Terbiyesi G(ncl Direk ~örü arkadaş mız c ~vdetle g..:r.i. 

1 

İzmit (Hususi) - Beden Terbi
yesi Genel Direktörü Tümgener.::ıl 
Cemil Taner refakat' >.-inde Umu
mi katip Cemal, Su Federasyonu re
isi Abdurrahman bulunduğu haldı.! 
şehrimize şeref vermişlerdir. Sayın 
general bütün gençlik, mıntaka VI? 

klüp mümessilleri, halk tarafında•ı 
karşılanmış ve Parti binasında bu 
mümessillerle 3 saat süren uzun bir 
hasbihal yapmış ve Kocaeli mınta
hasını alakadar edebilecek bütün 
meseleler üzerinde fikir teatileri ol-

Klüp aidatı azanın bütçesine ve ke
sesine büyük bir yıkım olmamakla 
beraber, bunun muntazam verilme-

' si, azanın klübüne bağlılığının mad-
di bir dclilidır. Bu kanaatle hareket 
edilerek her azanın bu maddi bağ
lılığı fiilen göstermeleri şııyanı ;ır. 1 
zudur. Kendisini böyle bir bnğh 
(imkan varken) bağlamak istcmiyc- l 
nin, velevki en yüksek kabiliyette 
bir sporcu olsa, klüpte barındırıl- ı 
malarını idare heyeti için bir zaaf 
telakki ederim. Tabii bu aidatı vc•re-

muştur. miyecek olanlar .müstesnadır.,. 
General, ertesi gün valimiz Ziva Sayın gener:ıl b:ırada, beş sene 

Tekeliye mülaki olmuş. Kağıt Fab- evveline kadar hE:'r sporcunun meş
rikası, İdman Yurdu kliipleri ıJya- gül olduğu spor malzemesıni kendi
ret edilmiştir. lerinin tedarik ettiklerini. simdi ise, 

General, gençliğin ve halkın coş- her şevin kliinlerden beklendiğini, 

kun tezahüratı arasında Adapazarı- ı idarecilerin hakiki heveskarları a· 
na hareket etmişlerdir. Oradan Bn- ı rayıp bulmalarını ve böyle zoraki 
luva da uğrıyarak Ankarava gid>?-' çah~mak isti •enlere i1tifat gfüt"r
ceklerdir. memelc::-inın doğru olacağına işar<?t 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü- etti ve kendileri tarafından yapıh
nün İzmit temasları. Kocaeli sporH mıyacak olanJ:.ırın \'e tesisatın alerl
icin mühim bir dönüm ve ileri gıt- derecat klılp, mıntaak ve Genel Di
~e merhalesi olarak tf"lakki edil- rektörlükçe temin edileceğinin pek 
melidir. Sayın direktör, İzmit sporu- tabii olduğunu ifade etti. 
nun vaziyeti ile yakından ve içte., Kıymetli sözlerine şöyle devam 
meşgul ol.muşlar ve güresçilerimiz etti: 
için 500 lira kıymetinde bir minde- c- Buraya su sporları işile alU
rin Genel Direktörlükçe temin edi- kadar olmak için geldim. Bu paza:
leceğıni müjdelenıişlerdir. günü program mucibince yapılması 

General Cemil Tanerden gazete- lfızımgden hazırlıK yüzme ıniisa
miz namına bir mülakat rica ettinı: bakalarını görmek arzu ettim. Fa-
0. kendisine has nezaketi ve kibar- kat, bu müsabakaların bugün hazır
lıpile •bu ricavı isaf etmek lUtfunda l lanamamak \'C yapılamamak vaziye
buh!ndu. Üssübahri Komutanlığının tinde olduğunu gördüm. Buna sebep 
yeı::il \'f' renk r<'nk dceklerle miizey- ı olarak Su sporları njanhğının görü- I 
yen ,!!Üzel bahersiııde basbaşa kal- len lüzuma mebni değiştirilmesi v~ 
dık. Tümgem ral Cl'mil Taner. Ko-1 klüplerin de su sporlarile fazla alfı
caeli sporunu mesgul ve alfıkadar c- 1 kalı bir surette mesgul olmamaları
decek hususat hakkında şunları söy-

1 
dır. Federasyon reisi arkadaşımla 

ledi: ' bu işi tetkik edeceğim. Birçok mütc-
c- Dün akşam, bütün ajanlar, 1 hassıs arkadaşlarımızın bulunduğu 

klüp başkaııiari!e bir hasbihal yap-1 İzmit körfezinde su sporlarına fcızl;ı 
tık. meşgul olunan sporlar üzermde ehemmiyet n•rilmesi lüzumu sebc
karşıhkh görüştük. bile imkanını araştırdım. İcabedcr.~e 

Bu görüşmelerden aldığım intıba, su sporları tesisatı için merkezden 
İzmit gençliğinde spor üzerind~ Iazımgelen ynrdımları yapacağım. 
kuvvetli hir alfıka mevcut olduğunıı, Burada şunu söylemek isterim ki, I 
bu alaka dolayısiledir ki, yapıla!\ deniz. kenarında bulunan sehirleri
Türkive birinciliklerinde muvaffa. I mizde yüzmesini öğrenmemiş hiç 
kiyeUi dereceler almdığı görülmek- Türk genci kalmamalıdır. Bu husus 

tedir. deniz kenarında bulunan bölge ve 
Bir klübün başkanlığında bir dok- klüplerimizin yurt müdafaası bakı

toru görmem, beni bilhassa sevin- mından alaka ile üzerinde durmaları 
dirdi. Çünkü spor sıhhatin, vaki bir İazımgelen bir borçlarıdır. 
ilacı, kuvvetin bir yardımcısı olmak Son olarak şunu da söyliyeyim ki, 
itibarile ayni zamanda doktorluklıı sporların kıymet ve ehemmiyeti 
da alakadar bir faali~·ettir. Bu faali- yurt müdafaasına yararlı derecesile 
vetin başında bir doktorun bulun- ölçülür. Yurt müdafaasına yararlı 
ması,. bunun iyi netice vereceği hak- olmak fazla Türk gencinin o sporla a 
kında bir garantidir. Bu doktor ar- Iakadar kılınmasile mümkün olur. 
kadaşı bu işe hem hevesli ve hem de Klüplerimiz, Türk gençlerini yurt 
kabiliyetli gördiim. müdafaasına hazırlıyan ve memle-
Diğer klübün kaptanı da gene kete yüksek kabiliyetli ve ahlaklı 

sporcularla ve sporla aliikadar ve ü- mert Türk genci yetiştiren bire; ter
zerinde fikren meşgul olmuş bir ar- biye müessesesi olarak kabul ve te
kadaş intıbaını bende bıraktı. lakki edilmelidirler. Klüp bizatiht 

Dünkü ~örüşmemden spor klüp- ne bir gaye, klübün puan kazanması 
lerinin gerek lokal. gerek malzeme da başlı başına bir hedeftir. Bunlar 
itibarile yardıma muhtaç vaziyette asıl yüksek gayeyi temin edecek bi
olduklarına kani oldum. Her klübün rer küçük vasıtadır. Bunun böyle hi
beden terbiyesi yapmıya müsait ge- linmesi müstakbel mesaimiz için çok 
niş bir jimnastikhanesi ve her türlil lüzumludur.:t 

antrenmana müsait bir sahası ve K lüplere yardım yapılıp yapılmı
yüzme sporları yapacak tesisata ma- yacağı ve Kocaeli Bölgesi Beden 
lik olması ve bu vesait içerisinde Terbiyesi Direktörlüğüne kimin ta
gençliğin vücut ve moral kabiliye- yin olunacağı hakkındaki suallerime 
tini yükseltmiye çalışmak imHnına §U cevapları verdi: 

·malik olması gayemizdir. - Klüplere yardım bakımından 
Beşer senelik programlarla bu ga- yrensibimiz ellerine kat'iyyen para 

yemize vaiınıya çalışacağız. vermemektir. blnız, klüplerin za-
Klüp başkalnarile yaptığım görüş- ruri ihtiyaçlm için bölgeler senelik 

melerde klilplerin gerek faal ve ge- bütçelerixıdşp Iazımgelen yardımı 
rek yardımcı azalarının klüp aldat- yapacaklnr<fu;, 
lannı vermedlklerlni ~~endlm. 1 i zmit Beden Terbiyesi Direktörlü-
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Karab ekir-

· an Azizin Sey ha ti 
Parısliler Sultan Az,zin 1-feybe· 

tine f{aj· ran Olmuşlardı 
--··--·••l .. •••.-

- Bu liste ek ıktir ... Beni kudret 1 
ve kuvv<.>tlerimdcn mahrum edece' 
bir maıyetle ben A vrupaya gide
mem ... dedi. 

Fuat Paşa ş şırmı5t.ı. Padişahı 1 
kuvvet ve kudretinden alıkoyan ne
ler vardı ac~ba? Yoksa; Sultan Azi?. I 
o vakitler Ingiliz donanmasından 
sonra dünyanın en birinci bahriye
sine sf.!hio ol:'m Osmanlı zırhlılarını 
da berab~rincle Avrupay::ı mı götür
mek istiyordu? 

Fugt Pasa: ezile büzüle celalli ve 
mnı1rur Sultan Azize: 

- Şevketme:ı.b .. iradelerinize ha-
71rım ... Kulunuz_ hatıra ~elenleri 

1 listede zikreyledım... Emrufermnn 1 
efcndimizindir .. dedi. 

Fust Paşa; merakla padişahın ağ· 
1ından çıkt:?cak sözleri bekliyordu. 
Sultan Aziz cevabını verdi: 

- - Yaz oraya! .. Seryaver Halil Pa
sa; S·mdancıbsşı Kavasoğlu Koca 
İbrahim nehlivan, Şamdancı Kan 
İbo nehlivan ... 
F~at Pasa; hayretler içinde kll

mıştı. Hslil Paı::a ne ise?.. Fakat; 
Samdancıbaşı Knvasoğlu Koca İbra
him nehlivanla. Kara ibo pehlivanın 
bu li~tede ve. AYrupa seyahatinde ne 

işi v:ırdı? 
Fwt Pasa: olduğu yerde titremi

ve baslndı. Ne sövliveceğini şaşırdı 
~e nihayet ağzından §U sözler dö
küldü: 

- Paclis:ıhım: Avrupada gezdiği
miz mfüldetce işlerimiz sivasi ola
caktır. Bilmem bu pehlivan kulları

nın li.izum var mıdır'? .. 
Sultan Aziz, bu sözler üzerine 

Fuat Pac;ava su suretle çıkıstı: 
- Sen. Osmanlı İmparatorlarının 

an'arıeıerinc sadık ve riavetkfır ol
duklarını bilmivor musun? .. Türk
ler daıma kuvvetlerini yanlarınd.ı 
tasırlor ... Bizim sivasetimizin esası 
onlardır. Onların hulundu_ğu yerde 
seref \'e haysiyetimiz kiiçülmez. bi
lakis artar ... dedi. 

Fuat Paşa bu "irade üzerine bil· 
mecburive Halil Pac;;a ile pehlivan· 
ları füteye dahil etmişti. 

· Sultrn Azizin Avrupa seyahatin-

ğüne henüz hiç bir kimsenin tayini 
mevzuubahs değildir. Bunu asbaş

kan !ar, valinin tensibi ile yapacak

lardır.~ 

Türk sporunun başında bulunma
sile Türk gençliğinin iftihar ettiğı 
ı::avın generale teşekkür ederek ay
rılıyordum: 

- Son olarak, de..dim. bütün Türk 
gencliği için bir müjde vermek ka

bil değil mi? 
Genel direktör, Umumi katibin; 

Cemal Gökdağ Genel direktörün, 
sonra da her ikisi benim yüzüme 
baktılar: 

- Mesela ne gibi bir müjde? 
Diye sordular. 
Sonra Cemil Tahir Taner hareke

te geldi: 
- Müjde. dedi, sporculara saha, 

yüzme havuzu, jimnastik salonu, 
güreş minderi, vasıta ve malzeme 
vermekle olur. Bunu biz temin et· 
miyc çalışıyoruz. Beşer senelik 
pro~ramın tatbik ve neticelenmesi 
Türk sporculuğu için bir müjdedir. 
sanırım. 

ADAP AZARINDA 
Adapazarı (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Beden Terbiyesi Genel Di
rektörü Tümgeneral Cemil Tahir 
Taner şehrimize geldi. Kaymakam, 
Belediye reisi, Parti teşkiltitı, spor
cu gençlik ve halk tarafından istik
bal edildi. Genel Direktör, Adapaza
rı sporu üzerinde uzun uzun izahat 
alarak stadyomun yapılmasına mut
laka çalışacağını vAdetti. 

General, coşkun tezahürat arasın

da Boluya hareket ettJ. 

de yarımda redıı1got1u ve İstanbo· 

lınli bir al:ıy beyler ve paşalar için· 
de dev cü:-seli pehlivanları da var· 
dı. 

PC'hlıvanl:ırın kıyafotlerj toına· 

mile milli ıdi. Bı:ışlarında Trablus· 
garp şalından renkli ipekli ve bolca 
sarılmış sarık... Bellerinde şanı 

Trablusu ipeklisinden yapılmış reni< 
li ve ipekli kuşaklar. sırtlarında la· 
civert Lui kumasından kısa sako 
pantalon Y.erine yine lacivert Lui l<JJ 
maşından siyah ipek şeritli potur, a· 
y~klarında rugan yemeni, sırtların· 
da Şam kumaşınd:ın hareli ipekli 
devrik yaka gömlçk. boyunlarında!l 
kuşaklarına kadar sarkan altındııfl 

mamul kalın birer saat kordonları 
vardı. Bu pch livanların kıyafetıeıi 
görülmiye değerdi. Dev ciisse vii· 
cutlerile, iri enselerile. geni~ omuz• 
hırı ·ve taşkın uawlarile Pariste, 
Londrada. Berlinde. Viyannda bii· 
tün ecnebi diplomatlarının, hüküJ'Jl• 
darlarının, kraliı-e ve imparatoriçe· 
!erin gıptalarını celbetmişlerdi· 
Herkes p~dişahın pehlivanlarile 
mesgul oluyordu. 

Fuat Paşa; Sultan Azizin jradele
rile pehlivanları seyahate iştirak et· 
tirdiğinc isabet ettiğine kanaat et· 
mişti. 

Sultan Aziz, kafilesi Parise geldi· 
ği zaman yer yerinden oynamıştı· 
Ecnebiler de padişahın pehlivan ol• 
duğunıı biliyordu. 

Paris sokaklarında ata binerek dO
laşı:rn Sultan :Azizi büti.in Fransıı.111~ 
alkışlıyordu. Iri gövdesile, müşel<kC 
yapısile kalın ensesini gererek diJ'Jl: 
dik at üzerine duran Sultan Azizt 
biitiin Parisliler gıpta ve hayranJılc· 
la seyre dalıyorlardı. 

Sultan Aziz, her nereye çıkarsıı 
pehlivanlarını yan·ından ayırmıyor· 
du. Bir gün Ü~üncü Napolyon ~~ 
İmparatoriçe öjen Pariste teşekkU 
eden beynelmilel sergiyi geziyorlaı'· 
dı. 

Bir aralık, sergide bir köşeye gel• 
diler ... Burası kuvvet ve maharet 
hareketlcrile dolu idi. Bu daircnit1 
müdürü bir Fransız pehlivant idİ· 

Gayet kuvvetli olan bu Fransıı 
pehlivanı dünyada kuvveti tanınJ'Jl1ş 
ve denenmiş bir zattı. Bu adaJ'Jlı.ll 
yaptığı kuv\·et hareketlerini }lıÇ 
kimsecikler başaramazdı. Kendi jcB· 

dı olan aletler üzerinde yaptığı kU'l' 
vet harcketlerile meşhurdu. 

Üçüncü Napolyonun maksadı rrııı· 
himdu. Sultan Azizi pehlivanlari1.e 
bu daireye getirerek Fransız peblı· 
vanile kuvvet oyunları müsabaıca· 
sına sokmaktı. 

Üçünci.i Napolyon ve imparatoriÇ~ 
Öjeni Fransız pehlivanından o d~ç 
rece emin idiler ki, Türklerin . Jı de 
bilmedikleri bu aletler üzerırı 

ıca· muvaffak olacaklarına kat'iyyerı 
ni değillerdi. 

Aletler basitti. Birisi şu suretle 
yapılmıştı : 

c ... Amuden dikilmiş uzun bir de' 
mir ... Bu iki metrelik demirin il?.~ 
rinde bir çakmak ... Demir çubulttl 

l ~kaidesinde iki çelik levha ve bU e 
11
• 

haların arasında çelik bir yay ven~" 
muden demire geçirilmiş bir }la ııJ 
ve bu halkanın ucu tabanca horO 
gibi sivri.> ·d 

. l l• 
işte; bu alet bir kuvvet tııetı11111• 

K aideve yumrukla vurulacak ... 
., "k!':eıe-

ka havalanacak, iki metre yu • a!C· 
rek çakmağa vuracak ve patlıyac 

111
, 

Alet derecelere ayrılmıştı. yuot' 
ruğu kim vurursa halka yükseli~ı
du. İki metrelik amut çubuğun dııt 
dlği santimetrelerden bir yere ~-~ot' 
kuvvetin derecesine göre gell 
du. 
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• Binbaşı Rüstemin Köye Gelişi 
Büyük Bir Heyecan Uyandırdı 

Çak1rcalı Mehmet Efe istiman e
derek düze inince birçok efeler da
ğa çıktılar.' Bunların bir kısmı Çakır 
calıya rakip veya düşman efelerin 
Çeteleri idi. Bir kısmı da zayıf çete
Jerdi ki, bunlar, Çakırcalı dağda ı
ken dağa çıkmıya ve Çakırcalı ile 
vunışmıya cesaret edemiyorlardı. 

Şimdi Çakırcalı istiman edince dağ
larda boşalan yerleri doldurmak im
kanı hasıl oluyordu. Bunun için 
bunlar derhal silahlarını alıp ds.ğ
lara çıktılar. Bunların arasında en 
kuvvetli çete Çamlıcalı Hüseyin e
fenin çetesi idi. 

Esasen kır serdarlığına tayin edi
len Çakırcalı, zaptiyelerle birlikte 
bu çeteleri tenkil yolunda çok uğ· 
raştı. Birçok müsademelere girdi. 
Birçok azılı haydutları ezmiye mu
\ıaffak oldu. Bu da Çakırcalının ha· 

• Yatında uzun bir safhadır. Biz mev
zuumuza esas olarak Çakırcalınm 

iakavet hayatını aldığımız için ha
Yatının bu kısmından bahsedecek 
değiliz. Yalnız kısaca işaret edelim 
ki, Çakırcalının kır serdarlığı haya
tı, şakavet hayatı kadar parlak (!) 
geçmemiştir. Hatta, nisbeten zayıf 

rakiplerle çarpıştığı ve kendisine 
.zaptiye kuvvetleri de yardım ettik
leri halde yine fazla mU\•aff akiyet 
gösterememiştir. 

Evvela Çakırcalının ikinci defa 
dağa ne suretle ve neden çıktığını 
anlatalım: 

Çakırcalı, kah zaptiyelerle bera
ber kır serdarlığı vazifesile ·dağlarda 
koşarak, kah ikinci defa evlendiği 
karısile Akçaova köyünde keyif ça
tarak günlerini geçiriyordu. Efe em
niyet tertibatını en ufak teferrüatı
na kadar almıştı. Her şeye rağmen 
bir tuzağa düşmekten korkuyordu. 

İşte ilk defa olarak köyün dışın::t 
Yerleştirmiş olduğu gözeli, koşa ko
§a, nefes nefese geliyordu. Çakırca· 
lı onun gelişini pençereden görmüş
tü. Hemen aşağıya indi ve ken<Usi· 
ni aşağıda karşıladı: 

- Ne var? diye sordu. 
- Geliyorlar. 
- Kim geliyor? 
- Binbaşı geli •or. 
- Hangi binbaşı~ 
- Rüstem Bey. 
Çakırcalının hiç cevap vermedi

lini görünce dcva1'l etti: 
- Hüsnü Beyin ağabevisi olan 

nustem Bey. Arkasında da bir kol 
asker var! 

Okuyucularım binbaşı Rüstem Bc
l'i taTıımışlardır her halde. Çakırcn
lı Mehmet Efe Kaymakçı köyiinün 
~ezarlığında pusuya •atıp Has::ı.n 
-ravuşu vurduğu zaman, onun va
aında bulunan gene müliizim Hü;ı;-... .. . 
\lyu de istemiverek vurmu~ ve za-

\talJı genç kaldırıldığı hastanede öl
l'rıiiştü, 

ba liüsnii Beyin ağabeyisi olan yüz. 
.. ı:ı Rüstem Bey, bu hadise üzerine 

tönuııu olarak Çakırcalının takibine 
flıel'l1ur edilmesini istemiş ve bu ar· 
~su kabul edilmiş. kendisine de bir 
ı. tbe verilerek binbaşı olmuştu. Fa-
at tesadüf, bir türlü Rüstem Beyle 

~ak~rca]ıyı karşılaştırmarnıştı. Hal-
Ultı Rüstem Bey Çakırcalıvı öldür
~ek suretile kardeşinin intikamını 
~ tnıya yemin etmiş bulunuyordu. 
ttı~ sırada Çakırcalı da istiman et
~ ış "e Akçaova köyüne yerleşmişti. 
~ istiman hadisesi, en çolt Rüstem 
c /11 l'nÜtli'essir etmişti. Zira Çakır
~&. ıyı artık bir yerde kıstırıp onunla 
rı?~llnu paylaşamıyacak ve kardeşi-

ırı intikamını alamıyacaktı. 
iıd lvtaarnafih, Rüstem Bey Efelerin 
le ~ını çok iyi biliyordu. Binaena· 
'Y ~ ~ehmet Efenin de bir gün 
enı b' d ,. ~ık· ır suç f~liyerek yeniden a~a 

de ~ası c>ok muhtemeldi. Kend!!lne 
l'e \l YUzden beklemekten başka çı-

'Yoktu. 

le~inb8fı lttieteınin bulunduğu ha· 
ceıb rı.ıhi,_.y:t çok iyi anlıyım Çakır

' onun k~ne r.i~in geldf ğin~ blr 

türlü akıl erdiremiyordu. Hükumet· 
le çok sarih bir mukavelesi vardı. 

· Bu mukaveleye göre bir asker, ken· 
di bulunduğu köyün hudutları içine 
giremiyecekti. Doğrusu hükumet te 
çok dürüst hareket ediyordu. Haki
katen Akçaova köyüne ne bir zabit, 
ne de bir asker gelmiyordu. Binaen· 
aleyh böyle ani olarak bir asker ko· 
lunun gelişi nöbetçiyi haklı olarak 
endişeye düşürmüştü. Üstelik kola 
binbaşı Rüstem Beyin riyaset etme
si, ayrıca merak ve endişe uyandırı
cı bir hadise idi. 
Çakırcalı sordu: 
- Ne vaziyette geliyorlar? 
- Basbayağı! Toplu bir halde! 
- Köyü muhasara falan etmiyor-

lar mı? 
- Hayır efe! Yolcu gibi geliyor

lar. 
Çakırcalı, düşündü. Binbaşı Rüs

rem Beyin kendisine kasit niyetinde 
olduğu çok şüpheli idi. Eğer böyle 
bir niyet beslese idi, köye böyle gü
pegündüz gelmiyc kalkışmazdı her 
halde. Böyle bir emir almışsa, köye 
geceyarısı bir baskın yapar: kendi· 
sini ve adamlarını gafil avlamıya ça
lışırdı. 

Köye böyle bir asker kolunun ge
lişi Çakırcalının adamlarını olduğu 
kadar köy halkını da meraklandır
mıştı. Onlar da Çakırcalı ile hüku
met arasındaki mukaveleyi biliyor· 
lar ve şimdi bir binbaşının, peşinde 
bir sürü askerle birlikte köye girme
sine hiç bir mana veremiyorlardı. 

Rüstem Bey koluna ne öncü, ne 
de artc; koymuş hiç bir tertibat al
nıamıştı . Böylece hareket edişi köy· 
Jüvü sevindirmişti. Demek oluyor 
ki, Rüstem Bey köye sadece bir" mi
safir olarak geliyor, hiç bir kötü fi. 
kir ve niyet beslemiyordu. 

Rüstem Bey, doğruca camie gitti. 
Vakit öğle olduğu için köylülerle 
beraber namaz kıldı. Namazdan 
sonra köy kahvesine toplanarak ko· 
nuşmıya başladılar. Bu sırada bin· 
başının gelişini haber alan köy 
muhtarı ve ileri gelenleri de kahve· 
ye gelmiş bulunuyorlardı. 

Bu gelişten en çok kuşkulanan a
dam, köyün muhtarı idi. Muhtar, 
Çakırcalı ile Rüstem Bey arasındaki 
münafereti cok iyi biliyor ve iki kişi 
arasında vukubulacak en ufak bir 
hadisenin bütün köyii kana bulaya
cağını anlıyordu. 

Çakırcalı evinde bütiin olan biten
leri dakikası dokikasına haber alı· 

yordu. Adamlarından biri gidiyor, 
biri geliyor. konuşulan şeyleri ke
limesi kelimesine yetiştiriyorlardı. 

Efe, binbaşı Riistemin kötü bir ni
yetle köy€ gelmediğini öğrenince 

rahat bir nefes aldı. Fakat her şeye 
rağmen buna pek inanmryorqu. Ne 
de olsa aralarında bir kan davagı 
vardı. Ve binbaşı Rüstem, ne paha
sına olursa olsun bu davayı unuta
cak vı>ya affedecek bir adama ben
zemiyordu. 

Efe, evdekilere şu emri verdi: 
- Çabuk. mükemmel bir sofra ha

zırlayın. Böreğinden, tatlısına kadar 
her şey bulunsun. Binbaşıya ikram 
edece~tm. 

Evde derh&l hummalı bir faaliyet 
başladı. Mükemmel yemekler pişi· 

rildi ve kocaman bir sofra hazırlan
dı. Çakırcalı yemeği flÖtürecek olan 
adama şu tı;limatı verdi: 

- Yemeği verirken binbaşıya: cE
fe selAm söyledi. Kusura bakmasın, 
acele oldu. diyeceksin! 

(Devamı var) ......... ~ ............................... . 
Nok••n ter• zl kullanır

ken r•k•l•ndı 
K€maliyeli Ali Rııa isminde biri 

Eyüp pazarında domates satmııkta 

iken elindeki terazinin ııılt kıemma 

bir demir parçah ilAvt etm~k si.lnt· 
tile h11el1 allf yapt1ğt (tirt\lmü• ol
dufıında.r. yakal.tnml§tır 
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BESIKTAS ATESSPORU YENDi Yüzme 
Müsabakaları 
İstanbul su sporları ajanlığının 

tertip ettiği ikinci yüzme teşvik 

müsabakaları geçen haftaya naza -
ran kalabalık bir seyirci kitlesi ö -
nünde Şeref havuzunda yapıldı. Be
şiktaş, Galatasaray, Beykoz yüzücü
lerinin iştirak ettiği ve iki katagori 

Ankarada Yapılan Ma_çta F enerbahçe 2 - 1 
Maflup Oldu. Kupa Maçlarına Devam Edildi 

--..- -ı _ üzerinde yapılan dünkü müsabaka· 
ların. küçükler ve büyükler ve mek 
tepliler arasında müsabaka harici 
yapılan yüzmelerde şu teknik de -
receler elde edilmiştir: 

100 metre (küçükler) Bedri Bey· 
koz 1.19, Kemal Galntasaray, Şeca
attin Galatasaray. 

100 metre (büyükler) Sakan Bey
koz 1.08. 

100 metre (müsabaka harici) Mah
mut Galatasaray l.U4, Vedat Beykoz 
1.06 

100 metre sırtüstü (küçükler) Ke 
mal (Beykoz) 1,38, Maruf, Beşiktaş 
Necati Beşiktaş. 

100 metre sırtüstü (büyük!Er) 
Şamil Galatasaray 1.24.6 Fikret Bey 
koz. 

200 metre Kurbağalama (küçük -
ler) Musa Beykoz, 3.29.4 Hikmet Be 
şiktaş, İstavro Beşiktaş. 

200 metre kurbağalama (büyük
ler) İsmail Beykoz 3.21, Harityun 
Beşiktaş. 

Bqiktq • A teppor ıaaçıadu llararetll bir aafha 

400 metre serbest (küçükler) İb

rahim Beykoz, Kemal Galatasaray, 
Gültekin Galatasaray. 

İzmir Ateşspor takımı milli kü· ı 
me deplasman maçlarından ikincisi· 
ni dün Şeref stadında (2000) e ya· 
kın bir seyirci kütlesi önünde Be
şiktaş takımile yaptı. 

Her iki takım biribiri arkasına sa· 
haya çıkıp hakem Şazi Tezcan ida· 
resinde seyircileri selamladıktan 

sonra şu kadrolarla ve saat tam 5,35 
te oyuna başladılar. 
Ateşspor takımı: Seyfi, Sezai, Ce

mal, Avni, Reşat, Melih, İzzet, E· 
tem, Osman, Ömer, Ferit. 
Beşiktaş takımı: Mehmet Ali, Na

ci, İbrahim, Hüseyin, Bedii, Fevzi, 
Hayati, Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. 

Oyuna Ateşl11erin hücumile ba!?
landı. Ateşliler evvelki günkü oyuna 
nazaran dah~ düzgün bir oyun çı

karıyorlar. Daha ziyade soldan in· 
kişaf ettirmek istedikleri hücumla
rını Beşiktaş müdafaası kesmiye 
muvaffak oluyor. Oyunun ilk fırsatı
nı 9 uncu dakikada Beşiktaş merkez 
muhacimi Sabri ıska geçerek kaçı· 
rıyor. Oyunun hav.adan öynanması 
sebebile her iki taraf ta topu kon
trol edemiyor. Devr~nin 15 inci da· 
kikasından itibaren Beşiktaşlılar ha
kimiyeti ele alm1ya başlıyorlar. Fa. 
ket Ateş müdafaasının ve kalecisinin 
atılgan ve canlı oyunu Beş!ktaş mu
hacimlerine fırsat vermiyor. Esasen 
Beşiktaş muhacimleri dün kale ö
nünde acele hareket ettiklerinden 
fırsatlar kaçırıyorlar. Nihayet dev-

81! 88 il 

renin 39 uncu dakikasında Şerefin 
bir ara pasından istifade eden Hak· 
kı sıkı bir şiltle Beşiktaşın ilk golü
nü attı. 

Devre parlıyan Ateşspor hücum
l&rı arasında 1-0 Beşiktaş lehine 
bitti. 

lkinci devre: 
İkinci devrenin 15 inci dakikasına 

kadar olan zaman mütevazin geçti. 
Fakat 17 nci dakikada Hakkı soldan 
gelen bir pası 3 metreden çok sıkı 
bir şiltle ve Ateşspor kalecisinin el
leri arasında ikinci defa Ateş kale
sine soktu. 

Bu golden sonra Ateşspor müda· 
maası bir an geri çekildi. Bu hal Be
şiktaşın hakimiyetinin artmasına 

y.ardım etti. Bu hakimiyetin devam 
ettiği sırada Hakkı, Beşiktaşın 3 ün
cü golünü yaptı. 

Bu golden sonra Ateşsporlular a
çıldılar. Fakat gol yapmıya muvaf· 
fak olamapan maç bitti ve Beşiktaş 
3-0 galip olarak sahadan ayrıldı. 

Kupa Maçları 
Beşiktaş • Ateşspor Milli küme 

maçından evvel muhtelit takımlar 
arasında Beden Terbiyesi kupa maç
larına devam edilmiş, Beşiktaş A· 
teşspor maçı kadar alaka ile takip 
edilen bu karşılaşmalar da müteva
zin bir oyundan sonra Topkapı - Ar
navutköy muhteliti, Kasımpaşa, Ga-
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ATLETiZM 

Gül Kupasını 
F. Bahçe Kazandı 
Birinci katagori Gül kupası atle

tizm müsabakaları, dün 1000 den 
fazla seyirci önünde İstişare Heye
tinden Burhan Felek, eski Atletizm 
heyeti başkanlarından Adil Girayın 
da bulunduğu bir hakem heyeti ta· 
rafından idare edilerek yapılan dün
kü mü~abakalarda Hilmi, Füruzan, 
Müfahham gibi kıymetli atlet arka· 
daşlar tarafından idare edilen ve son 
zamanlarda yeniden kuvvetlenmiye 
başlıyan Fenerbahçe atletizm takımı 
34 sayile 1 inci gelerek Gül kupasını 
kazanmış, 33 sayı ile Galatasaray i
kinci, 31 sayı ile Beşiktaş uçüncü, 15 
sayı ile Haydarpaşa dördüncü ol
muştur. 

Al&ka ile takip edilen dünkü mü· 
sabakalarda şu neticeler elde edil· 
miştir: 

100 M. - Nazmi, G. S., 11,8, Gö
ren, G. S., Neriman, F. B. 

1500 M. - Rıza Maksut, F. B., 
4,69.6, İbrahim, G. S. 

110 M. - VRsfi, H. P .. 16,8, Yav
ru, G. S., 17, Hrieantopulos. 

400 M. - Galip, ~2.8, Ceınal G. 9. 
53.6., Zare K. ?. ~4. 

ıtOOO M. - Hüseyin, D. S ., 16,25,8, 

Artan, B. J. K., 16,57, Remzi, B. J. 
K. 

800 M. - Maksut, F. B., 2,00,3, İb
rahim, G. S., 2.05,8, Eli, K. P. 

200 M. - Muzaffer, H. P., 23,5, 
Gören, G. S., 23,8, Fruzan, F. B. 

4 X 400 - F. B., 3.35.3, G. S., 36.2, 
Kasımpaşa. 

ATMALAR 
Gülle - Arat, B. J. K., 13.05, Şe

rif, B. J. K., 38.75, Yavru, G. S. 36,23. 
Cirit - Şerif, B. J. K., 49.07, İhsan, 

B. q. K. 43,)2. Ali Kuleli, 44.53. 
Yüksek atlama - Süreyya, Bo. İçi 

1.71, Merih, B. J. K., 1.67, Aucuz, 
Kurtuluş, 1.64. 

Uzun - Muzaffer, H. P. 6.62, Ça· 
roghi, Kurtuluş, 6.43, Üç tek, G. B., 
6.27. 

3 Adım - Yavru, G. S., Abdurrah
man, F. B., Fethi, F. B. 18.16. 

Sırık - Şerif. B. J . K., 3.10, Viço
ropulos, Kurtuluş, 3.10, Sudi, F. B., 
8.10. 

Müsabakanın hitamında mükafat. 
lar Burhan Felek ve Adil Giray ta
rafından dağıtılmıştır. Mfüıabııkanın 

galibi Fenerlileri ve diğer galip 1 
atletleri tebrik ederiz. 

lataspor muhtelitini 1-0, İstanbul
spor, Per.a muhteli de Hilal, Kurtu
luş muhtelitini 7-4 mağlup etmiştir. 

Spor ve beden terblr••I 
•lltmen kureu imtihanı 

yarın yaplllyor 
Beden Terbiye Umum Müdürlü-

ğünün Kuleli askeri lisesinde aça
cağı «Spor ve beden terbiyesi eğit-

men> kursu kayıt müddeti bugün 

bitiyor. Talipler arasında yarın Ku

leli askeri lisesi Sporevinde ameli 
bir imtihan yapılacak, kazananlar, 

ayın birinden itibaren derslere baş
lıyacaklardır. 

400 metre (müsabaka harici) ~a
dullah Galatasaray 5.56.1, Vedat 
Beykoz. 

Bölge bayrak yarışı (küçükler): 
(Kemal, Musa, İbrahim) den müte
şekkil Beykoz takımı 3 dakikada bi
rinci Tekin, İstavro, Kemal) takımı 
ikinci. 

Büyükler: Fikret, İsmail Ralll;) -
zan 2.38.1 

AU•I Fethi E vlendl 
Beşiktaş klübünün kıymetli yarı 

mukavemetçilerinden atlet Fethi
nin Leman Tüzerk ile nikahları dün 
akşam Beşiktaş Halkevinde yapıl

mıştır. Gazetemiz bu sporcu eşe sa
adetler diler. 

Güreş Müsabakaları 
Çok Güzel Oldu 

Kara Ali ile Mülayim Haaım
Ettiler larını Mağlup 

. ıl t.·· {J " ,', ---/.~ J. '~ ·, 
" ~ , ~~ ,l , ı " - . !1P'" 
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• 
Kara Ali Habeş flrefçiyi yenerkea 

Güreş meraklıları tarafından kada Edirneli Süleymanı tu§la yen-
günlerdenberi alaka ile beklenen miştir. t' 
profesyonel pehlivan güreşleri dün Beşinci güreş: 

Taksim stadyomunda yapılmıştır. Günün en mühim güre§lerinden 
Bulgar şampiyonunun iştirak etme- biri olan bu karşılaıma 40 dakika 
diği ve Sami Karayel, Suyolcu Meh- devam etmiş, çok ıert ve heyecanlı 
met pehlivan, Cemal pehlivan, Ne- bir güreşten sonra Mülayim, tam bir 
zirin idare ettiği dünkü giireşlerde Amerikan güreşi yaparak, tekme 
şu neticeler elde edilmiştir: ve yumruklarla Polonyalı ıampiyo-

Saat tam 3,5 da Adapazarlı Ser- nu yenmi~tir. 
vet ile Beşiktaşlı Mustafanın yap - Altıncı &üreş: 

tığı müsabaka ile güreşlere başlan- Habeı ıampiyonu olduğu söyle -
mış, Adapazarh, 20 dakika sonunda nen Raa Tafui ne Kara Ali ara -
hükmen galip gelmiştir. sındı yapılan bu giire§ de çok he -

İkinci güreş: yecanh olmuş, çok iyi güre§e.rı Kara 
Bu güreşte arabacı Mehmet, 18 , Ali, oyunun 46 ind dakikaaında Ha. 

dakikada Ça~alçalı Recebi tuşla yen- beşliyi yenik vazty~t• ıetirmiıttr . 

miştir. Bunu göı'erı orta hAktmi Sami Ka 
'tküncü güreş: rayel, Kanı A Uyi ms~lOp ~detmiş, 
K;racabeyli İsmail, Rumanyiılı yan hakttmleri hu hıarı lrabw tt

Abmetlc 20 dakikalık bir güre§ten meyip bershere nymlflır, Kara 
sonra berabere kalmıştır. Ali ort~R g!tlrne<tır. igir. Sami Kıs-

Dördüncü giireş: rayel, kRrarınd~ ısrar edtr•lr Hli · 
İzmirli Yamcıh Hüseyin, 18 daki- beşliyi galip addetnıiftir. 
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Saat .., Guguklu -·-Yazan: Cevad Tevfik Enaon 
- Sana çok teşekkür ederim, de

di.. yarın tam üçe çeyrek kala seni 
bekliy<1rurn. Bir sürprlzm var. Sa -
kın gelmemezlik yapma. Dur saati
ni ayar edeyim.. diyerek saatimi, 
kendi cep saatile ayar etti ve gözlii
ğünün üzerinden bakarak: 

Eve gelir gelmez, saafi · tetkike · 
koyuldum. Cidden nefis bir şeydi. 
Kapağının iç tarafına birkaç keli -
menin kazılmış olduğunu gördüm: 
cSaati vaktinde kurunuz•. 

- Tam üçe çeyrek kala burada 
bulunmalısın .. dedi. ı 
Yarın niçin beni çağırıyordu? 

Yoksa yine sokağa mı çıkacaktı?' 
Ne gibi bir sürpriz yapacaktı? .. ~~
günkü sürprizinden daha buyuk 
sürpriz olur mu idi? J 

Bunları düşüne düşüne eve gel - ı 
dim. Ertesi günü. üçe on yedi kala 
onun kapısını çalıyordum. Kapıyı 

kendisi açtı. Beni görünce sevine 
sevine: 

Bra\·o!.. Tam zamanında gel
din .. diyerek beni odasına sürükle
di. 

Çok geçmeden. dört tarafımızı çer 1 
çeveliyen saatlerden biri üçü çaldı. 
O durdu; öbürü başladı. Sonra öte
ki... Böylece yirmi beş saat birbiri 
arkasından üçü çaldı. Her saatin 
çalışı durunca büyük bir heyecanla 
ötekini bekliyordu. Nihayet görün
miyen bir saatten de üç defa: gu -
guk_ guguk .. sesi işitildi. Saat kon
seri bir çeyrek sürmü~tü. 

Birkaç gün sonra onu ziyarete 
gittim. Kapıyı annesi açtı. Kısık l 
bir sesle: J 

- Dün, saat üçte onu yatağında 
ölü bulduk .. diyerek hüngür hün -
gür ağlamıya başladı. Bu fena ha• 
berin tafsilatını hizmetçiden alabil-f 
elim: I 

- Dün saat tam üçte odasındaki 
saatler sıra ile çalmıya başladı. Sa 
atlerin birbiri arkasından çalması i 
hayretimi mucip ildu. Odaya gir -
elim. Bir de ne göreyim? Yatağına 
upuzun uzanmış .. rengi mosmor ~e
silmişti. Yerinden kımıldanmıyor· 
du. Elinde bir saat vardı. Saati eli
me aldığım zaman: guguk .. guguk .. 
diye bir ses çıktı. Guguklu saati çok 
severdi. Onu nadiren dolaptan çı -
karırdı. 

- Doktorlar ne dediler? 
- Hayatının sırrı gibi.. ölümü de 

anlaşılmadı. 

Sürpriz diye gösterdiği ölüm pro
jesinin tatbikatını gözümün önüne 
getirmeğe ı;alıfilığım zaman, hedi -
ye ettiği saat cebimde üçü çalı~·Clr -
du. -SON-- İşte sürprizim bundan ibaret

ti. Vaktinde geldiğine memnun ol -
dum, dedi ve saatlerin birbiri arka
sından çalması için onları ayar et
tiğini uzun uzun anlattı durdu. Gu
guklu saat nerede? diye sorunca: 

-----·· .. ··-·----·-·--

- Onu dolapta saklıyorum, dedi. 
Oradan sesi daha hoş geliyor değil 

• mi? 
Saatleri birbiri ark:ısından çaldır

mıya muvaffak olduğundan büyük 
bir zevk duyduğu yüzünden okunu
yordu. Ben de onu mes'ut görmekle 
se\•iniyordum. Fakat ilk defa o]a- J 
rak onun aklından şüphelenmeğe ı 

\başlamıştım. Çünkü saat bah.ı;i mu- 1 
taddan fazla uzamıştı. Gideceğimi 

söyledığim zaman yerinden kalka
rak yazıhanesine yaklaştı. Çekmece 
lerden birini çekerek küçük bir sa
ati eline aldı \ 'e yanıma geldi: 

- Bu saati sana veriyorum, dedi. 
En sevdiğim saatlerden biridir. Gü
nü, ayı. saati, mevsimi gösterir. A
man ayarına dokunma .• sonra · tan
zim etmek için üç saat uğraşmak la
zım. Perşembeden perşembeye tam 
öğle zamanında kurarsın. Haftalık

tır. Saat başında da çalar. 
Saati aldım, cebime koydum. Te -

şekkür ederek odasından çıkmıya 

hazırlanırken: 

- Dur. seni kapıya kadar götü -
reyim .. dedi. 

- Rahatsız olmayınız. 

- Hayır, hayır .. rahatsız olmam. 
Kapıya geldiğimiz zaman bir -

kaç defa elimi sıkarak ilave etti: 
- Rica ederim, saati vaktinde 

kur .. 

Ben, alacak çocuk bulamadığım 

için mahzundum. Bu sırada, kar~
ma heybetli ve kibar tavırlı bir zat 
çıktı ve cEmziaecek çocuk almamış 
kadın kaldı mı?_. diye sordu. Etra
fımdakilere, bu zaün kim olduğunu 
sordum. cKureyşin reisi Abdülmüt
taliptir• dediler. Yanına yaklaş -
tım. Hürmetle selam verdim. cSen 
kimsin?• ddi. Beni Saad kabilesin
den oldujumu söyledim. ismimi 
IOl'du, cHalime• diy cevap verdim. 
Abdülmilttalip büyük bir memnu
niyetle c Ya Halime_ sende iki has
let var: Biri Saad, diğeri hilim. Dün 
ya ve ahiretin büyüklüğü bu iki hu 
!ettedir. Benim yetim bir çocuğum 
var. Beni Saad kadınlarına teklif et 
ti.m. babası olmadıiı ve faydasını 
göremiyecekleri için hiç biri kabul 
etmedi. Sen kabul et! Belki fayda
sını görürsün!» dedi Ben de, zev -
cimle istişare etmek için müsaade 
istedim. 

Zevcim: «Sen bUirsin!ı> dedi. 
Kudefimin oJlu ise: cBeni Saad 
kadınlınnın her biri birer zengin 
evlldı aldı. Sen, bir yetim çocuk a
larak bqımıza belA. mı açacaksın!• 
diyerek çocuğu almama itiraz etti. 
Ben düıünüynrduın. Zevcim: cDü-

1 

Kırtasiyecilik cilve
lerinden 

Sapanca, (Hususi) - Sapancanın 

Yeşilyurt Spor klübü gençleri 19 
mayıs 1939 gençlik ve spor bayramt 
münasebetile Sapanc-a halkına blı' 

müsamere vermek için daha nisan 
ayı bidayetinde hazırlanmıya başla· 
mışlar ve tabii \•aziyetten nahi:'l-'e 1 
müdürlüğünü de haberdar etmiş· 

lerdir. 2 Mayıs 1939 tarihinde müsa
ade için nahiye müdürlüğüne res· 
men yazılmış, bugün haziranın 22 sı 
olduğu halde hala bir cevap alına
mamıştır. Buradaki arkadaşlar bam 
sormam icin rica ettiler. Ben de ar
kadaşların hatırını kırmı\'ayım di· 
yerek bir defa sormus bulundure . 
Aldığım cevap -sSizi alakadar et 
mez> kelimelerindPn ibaret kaldı. 

Hükumetimizin g€nçlik hareketL
rine bilhassa halk111 fikrini ı;çacak ı 

\'e milli har€ketlerimi7i halka gös-1 
terecek olan muamelelere verdiği e-1 
hcmmiyet aşikar olduğu bir zaman· 1 
da büyüklerimize düşen vazife genç 
liğe her tüdü y.ardımı esirgememelt 
onunla yakından alakadar olmak, 
gençlikle birlikte çalışmaktır. B:ı 
böyle olduğu bir zamanda 2 mayısta 
giden evrakın hala cevapsız kalışı 

acaba kırtasivecilikten midir, yoks1 
nahiye müdürlüğünün aiakasızL

ğından mıdır, soruyoruz. 
Alakadarlann bu hususta nazarı 

dikkatini celbederim. 
Kamuran Çelikkan 

şünme! git, çocuğu al! belki bunda 
bir hayır vardır. diye beni teşvik 
etti. Öyle ya .. bütün kabile kadınla-, 

1 
n birer çocukla dönmüşlerdi. Elim: 
boş dönmek gücüme gitti. Çocuğun 
babası olmasa da Abdülmüttalip gi
bi bir dedesi vardı. Onun da bize 
faydası dokunabilirdi. 

Abdiilmüttalibe, çocuğu kabul e
deceğimi söyledim. Memnun oldu 
ve beni: cEhlen ve sehlen Halime!• 
diyerek güler yüzle karşıladı. Ço
cuk, beyaz yünden bir beze sarıl -
mış, misk gibi kokuyordu. Çocuğun 
yüzündeki yeşil ipek kumaşı kal -
dırdığım zaman uyuyordu. Yüzü 
çok güzel ve sevimli idi. Onu, bir • 
denbire öyle bir muhabbetle sevdim 
ki, memelerime derahl süt geldi. 
Çocuk uyanınca kucağıma aldım. 

Ona sağ mememi verdim; emmeğe 
başladı. Sol mememi de Hamzaya 
verdim. 

Abdülmüttalip: cMüjde ya Hali
me! Kabilen içinde, hiç kimse senin 
elde ettiğin nimete nail olamadı» 
dedi. Amine de, bana bir sürü tav
ıiyelerde bulundu. Çocuğu alıp evi
me götürdüm. O günden itibaren 
evimize bereket geldi ve havatımız 
bolluk içinde geçti. 
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1 1 - Konuşma tarzınm değiştirin .. , 
diye çıkıştı. Selim Bey, akıllı bir 

1 

delikanlı değildir;-kcndisi, seciye ve' 
mallı.matını fevkalade takdir etti -

1 

ğim kıymetli bir alimdir, bana gös
terdiğiniz hürmetin aynını kendisi

!? ne de göstermenizi isterim. 
Selim: 
«- Buradaki va1Jyetim ta\razzuh 

ediyor. Şimdi bu garip zatın gözde
si olduk .. • diye düşündü. Ve Hik : 
metin dudaklarında: «Ben zaten 
keşfetmiştim• diyen hafif bir tebes-

1 
sümün dolaştığını farketti. 

Feridun Bey, ihtiyarı sıkıştırdı: ı 
- Haydi, fazla nazlanmayın. hi

kayeleri anlatmıya başlayın. Yoksa 
ben anlatacağım .. 

Orduda Delliz Etleacelen.den Bir lntibs Adamcağız, ince bir sesle, gayet 
miitehakkim ve süslü bir kadınla 
geçen evlilik hayatını \'e başından 
geçenleri uzun uzadıya, Ye Selimi 
içinden isyan ettiren bir safiyetle 
anlattı durdu. Genç adam, gayriih- ı 
tiyari böyle bir yabanucıya, hayatı
nın en gizli köşelerin anlatmıya 

mecbur eden Feridun Beye kızmı
yor da değıldi. Fakat adamcağızın 
buna aldırdığı yoktu ki.. Hikmet, 
onun, ezbere söylenen bir hikayeyi 
izah eder vaziyette bulunduğunu 

görerek sesini çıkarmadı. Ali Bey, 
hikayesinin sonlarına geldiği zaman 

Ordu (Hususi) - 18 haziran pa
zar günü saat üç buçukta belediye 

parkını dolduran büyük bir halk 
kitlesi önünde deniz yarışlan oldu. 

Bu yapılan deniz y.arışlarını se
yirciler zevk ve alaka ile çok yakın
dan takip"ettiler. 
Eğer bu gençliğin tezahüratı da 

olmasa bu sene bizim Ordu parkı in
san yüzü göremiyecekli. Geçen se
ne vatandaşlar park eğlence yeri di
ye, bir kapı açarken bu sene açıla
cak bu kapıyı da bulamıyorlar. 

Çünkü parkta istirahat yeri diye 
halkın gelmesi ve istirahat etmesi i
çin hala bir tertibat alı!lmamış ve bu 
husus ta düşünülmemiştir Onun için 
sayın belediyeden halkın jstirahati· 

ni ve kahve köşelerinden kurtarıl
masının çarelerini bekleriz. 
Vatandaşlar istirahat, eğlence yer

leri aradıkları gibi genç millet ÇO· 

cuklarının yaptıkları ve yapacak.la· 
rı işleri yakından takip etmekten de 
çekinmiyorlar. 

Cuma günü açılan Ordu Dikiş yur
du sergisini herkes yakından büyük 
bir alaka ile takip ederlerken ben de 
genç sanatkarların yaptıkları bu iş

leri görmek için gittim. 
Serginin içini gezerek ince mezi· 

yetlerile yapılan el işlerini gördüm, 
bundan dolayı memnun oldum. Çün
kü genç. ç:alışkan yurt kızlarıma 
yapt.kları el işleri şayanı takdirdi.:.; 

İsmııH Bozkurt 

e\· sahibi uyuyakalmıştı. 1 

Bunun üzerine salonda derin bir 
sessizlik hüküm sürdü. Yalnız Ali 
Beyin ağız şapırtısından başka bir 

88 ~ il !il 00 
şey i~itilmiyordu. Hikmet, kollarını 
masaya dayamıştı. Durdu. derin bir 
htizün içerisinde bulunduğunu gös
teriyordu. Heykel gibi kımıldama -Güzel Görelenin 

? 
dan duruşu ve nazarlarının sabitliği 

~ıht• ı N ı d• Selimi titretti. Gözlerini, esraren - ' 
ıyaç arı e er ır . i giz bir ıztırabın gölgelediği genç a-

l lından çeviret ek Ali Beye baktı. O 

1 spor klübünü himayesine almış. di· . 

1 

siplinli calışmaları görülmekte, gen~
lerin sporseverliği övünükceü de· 

1 re~eded.ir_ Bu küçücük kaza meı:kı'-
1 zinin sporcu1arı ci\·ar vilüvet sporcu-

1
1 larile bo'' ölçüşebilecek k.:ıbiliyette 
ve dE'hşetli rakipleri haline gelmi~. 

f Yurtgücü, İdm. n OC3ğı bu sene Gire-
1 sun bölgesinin ikincisi olmuştur. Genç _ 
lcrdeki tesanüt. samimiyet iftiha«· 
edilecek derecededir. 

Görele bC'lediycsinin çalısması il1< 
kasabaya gelen bir yabancı tarafın

dan derhal anlaşılır. Yollar acmıs ve 
. bu açılan yolları süslemek için bele-
~ ı diyece şık \'e zarif binalar vapılmış 

- . . . j ve buı~lar belediyeye~ daimi varidat 
Cörele. (Hususi) - Karadenizin muntazam tesvıye ~ılmış bır park •. kaynagı olmuştur. Diger taraftan ka· ı 

doğu kıyılarında şirin ve yeşilliğile if- çinde bulunduğunu zannediyor. ı sabanın haritası \'e elektrik proiesi ü
tihar ede, sahile beyaz seten ve bu se- Vilayetle münakale karadan otomo- zerinde çalışılmaktadır. Oturulabile· 
tenin içinde yeşil ben<.!kli oymalar. bil ve denizden vapur, motörlerle te- cek bir park ta yapılmıstır. 
gibi serpilen Giresumm şirin kazala- 1 min edilmekte, halkın ekserisi zira- Buranın en büyük ihtiyacı eczane
rıı1dan biri de Göreledir. atla ve diğer bir kısmı da ticaretle i~- dir. Şimdilik doktor bu sıhhi ihtiyacı 

Görele küçüktı.ir. Fakat cana yakır., tigal eder. Buranın da başlıca mah- karşıl&makta ise de halk kooperatif 

1 

sevgili ve her evin önünde meyva sulü fındık ve ihraç iskelesidir. kurarak eczaneyi açmak i.çin çglış-

bahçelerile adeta insan her yeri Halke\·i yeni açılmasına rağmen iki maktadır. 

~~ MW& CM\~I} 
fLE "~!~~! ~f !ltf!!!HZAD 

Yine Halime diyor ki: «Çocuk iki 1 
yaşına girdiği zaman memeden kes
tim. Onu, zevcim zevcim Harisle 
birlikte Amineye götürdüm; fakat 
ondan ayrılmıya dayanamadığım i
çin çocuğu tekrar beraber götürmek 
için bahanelere başvurdum ve Ami
neye: cMekkenin havası sıcaktır, 

veba korkusu da var, beliti hasta -
lanır. Müsaade et de bir müddet 
daha bende kalsın» dedim. O da mu 
vafakat etti. 

-t•-
babası Abdullahtan lcalan Habeş ca
riye Ümmü Eymen hizmet ediyor, 
yiyeceğini de Abdülmüttalip temin 
ediyordu. Çocuk, altı yaşına girdi
ği zaman, anası, cariye ile oğlunu 

aldı; Medine civarındaki dayızade
leri Beni Adip ibni Nettar Hazreci
nin yanına gitti ve bir ay, Medine
ye iki gün mesafede bulunan ve k~ 
cası Abdullahın rnedfun bulunduğu 
Darünnabiğa denilen yerde kaldı. 

detile kendinden geçerdi. Kendine 
geldiği zaman oğlunun yüzüne · ba
kar: cYaşıyan ölür .. her yeni eskir .. 
ben ölürsem gam yemem; çünkü na 
mım bakidir; böyle bir hayrülhalef 
bırakıyorum• mealinde şiirler o -
kurdu. 

Amine, Mekkeye. avdet edeme -
den, orada öldü ve oğlunu Ümmü 
Eymene bıraktı. 

Aminenin vefatından sonra, Üm
mü Eymen Muhammedi Mekkeye 
götürdü ve Abdülmuttalibin evin
de onun tarbiyesi ile iştigal etti. 
Cariye, her zaman çocuğun güzel-

1 
liğini ve zekasını metheder: cBu 
çocukta, Kureyşin ve Mediuenin gü
zelliği birleşmiş... Beni Saadın fe
sahatı da ycrleşmiştir.:r. derdi. 

Muhammed... Ümmü Eymeni a
na tanır .. . ona: cEnti ümmi baade 
ümmi ·- Anamdan sonra benim a-

Nakleden : ORHAN S. 
da Hikmet gibi bir hüzün ..,e keder 
eseri idi. Gnç adamın kalbi sıkıl -
dı. Ne tarafa baksa, hep iç sıkacak, 
kasvet basacak lleylcr görüyordu. 

Brdenbire, Feridun Beyin haki -
katen uyumadığını, bu tavrının, 

mahsus. sofradakilerin, aleyhinde 

bir şey söyleyip söylemiyeceklcrini 
anlamak için kullandığı bir oyun 
olabileceğini düşündü, Hikmetin 
daldığı düşüncelerden uyanıp, ta -

mir edilemez lakırdılar södemesine 
w • 

mani olmak için kendisi de uyur 
bir vaziyet aldı. Nihayet tabağında
ki son lokmasını da bitiren Ali Bey 

bir rahat nefes alınca. Feridun Bey 
silkinerek uyandı ve uşağı çağıra

rak kah\'C getirilmesini emretti. 
Sonra Selimın elini sıkarak, odadan 
çıktı. Hikmetle Ali Bey de arkasın
dan gittiler. 

Selim, odasına gittiği vakit, pen
ceresini açarak, aşağıdaki vadide 
coşkun sulannın akisler çıkardığt 

derenin çağıltısını dinledi. Tam o 
aralık, biraz ileı·ideki kulemsi çı -
kıntllardan rüzgarın getirdiği bir 
ses kendisine: 

- Bugünkü muvaffakıyetleriniz
den dolayı üstadınız şeytana dua e· 
din, bu tavsiyeyi, bugün tecrübesiz
liğini derin ve akılane dersleriniz.le 
aydınlattığınız fakir blr çocuk 
söylüor .. diyordu. 

Selim, bu suretle, Hikmetin, kom 
şusu olduğunu anladı. Ve içinden: 

- Çok şükür ki kanadı yok, yoksa 
geceler halim ne olurdu? Bu sefer, 
gece uykum da kaçardı.. dedi. Ve 
penceresini kaparken de: 

- İ)•i olmuş da dün doktor Ke -
ı-imle karısına mektup yazmışıın. 

Yoksa bugüne kalsaydı, canımın .:>ı

kıldığını, ncş'esizUğimi göstermiş 

olurdum .. diye düşündü. 

Selim, çiftliğe gelişinden altı haf
ta sonra defterine şöyle yazıyordu: 

cBabasına karşı, bir kölenin sa -

hibine gösterdiği hisleri duyan bir 
oğul, oğlu hakkında kine yakın bir 
muhabbetsizlik gösteren bir baba, 
işte buraya tetkik için geldiğim ha· 
zin ara~tırma mevzuları. Bidayette 
Feridun B<'yi karakteri iktizası so-

ğuk. hc.-r şcyd~n zevk almıyan, ince 
hislere kcır~ı duyduğu nefreti açık
ça ilan eden bir adam ~annet -
miştiıo. Halb:ıki iş böyle de -
ğil. O. lıasta hit· dimağ, muztariP 
bir ruh, gizli bir yaranın kanattığı 

\'e ba~k:mnı üzerek, duyduğu ıztırap 
ların intıkamım alan bir kalb! Evet, 
bu münzevi adıun, insanlarcın veva 

bayatın kendisine yapmış olduğu 
herhımgi kanlı bir hareketin intika· 
rnını aramakla mt'~gul: istihzası hid 

det ve kin ile dolu. Bazan sesinde. 
nazarlarında, şiddetli ve keskin ta· 
vırlarında görülen derin bir adavet 
taşıyor. (Tlevamı var) 

dam olan dedesi Abdülmuttalibin hi 
mayesi ve terbiyesi altına girdi. Ab
dülmu ttalip, küçük yetimi çok sever 
\•e bütün evlatlarından aziz tutardı. 
Onun her şeyine kendisi dikkat e
der ve: Kabileleri içinde bu çocu» 
tan daha kıymetli kimse olmadığını 
söyliyerek etrafındakilere ona e
hemmiyet vermelerini telkin eder
di Tor.ununu o kadar severdi ki .. · 

ke:ıdisini, hiç kimse uykud2n uyart· 
dırmıya cesaret edemediği halde ça· 
cuğun uyandırmasından kızmaz." 

yalnız iken ysnına kimse gireme" 
ken, onun girmesine aldırmsz ve ye
rinde oturmasına darılmazdı. 

Çocuk, dört yaşına kadar Hali -
menin yanında kaldı. Fakat o sıra
larda, çocukta bazı garip haller gö
rülmeğe başlayınca kadınla kocası, 

bu halleri cinnet alamti addederek 
korkmıya başladılar. Halime. onu i 
bir kahine gösterdi. Onun da, biri 
mana verememesi üzerine zevci: 
cHalime ! ne olur ne olmaz .. biz, ço
cuğu anasına teslim edelim» deyin
ce süt ana da Muhammedi götürüp 
anasına teslim etti. Muhammed, a
nasına iade edildikten sonra, ona, 

Muhammed, burada suda yüzme
yi öğrendi. Ümmü Eymen dioyr ki: 
cMuhammed bir gün, Medine ço -
cuklarile .beraber Beni Neccar su -
yunda yıkanıyordu. Orada toplanan 
Yahudiler, çocuğun sırtmdaki ya -
rım elma büyüklüğündeki beni bir
birine gösteriyorlar, onun ahır za
man peygamberi olması ihtimalin
den bahsediyorlardı. Bunu Amine
ye de anlattım» Amine, bir ay son
ra Mekkeye avdet için yola çıktı, 

Evbii namındaki yere geldiği zaman 
hastalandı. Bazan hastalığının şid-ı 

. d d' 1 
nam scnsın... er ı. 1 

Abdttlmuttalibin Kureys mecli· 
sinde hususi bir makamı ~~rdı. 'f{~ 
kimse bu yere oturamazdı; diğer bfi· 
tün Kureyş büyükleri o makatr.~ 
etrafında oturur!ardı. Muhamrrı 

dedesinin yerine gidip otururcitt "'
8 

mani olmak ist!yenlere: cOğluma~ ı· 
lişm~yiniz! onun ş::ını büyiikW' (Peygamber... Hatice ile evlen-, 

dikten sonra Ümmil Eymeni azad i 
etti. O da ilk defa AbduUah Habeşi ı 
ile evlendi. Bunun ölümünden sonra 
Muhammed, onu, evlitlığı Zeyd İb
ni Harise iie evlendirdi.) 

Muhammed ... anadan ve bsbadan 
mahrum kalınca çok ihtiyar bir a

l 

Gö ı .: h d t -.l' k. o bil· n um şe a e er_.ıyor ı... · 
yük bir hükt'r.ıdar olal!aktır!:t d~r· 
di. Bir giln dl!. ~u~un maka1nı:ıd~ 
oturdu~unu gördilğ{l zanınn or~ 
ki!ere: .Balmuı! of.umur:. Mlıpud-. ~· 
ne kadar velnr w annwt \"9?' · t , 

miştir. · (°"11111' -' 
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t'ENI NEŞRiYAT: 

ÇOCUK 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (144) sayısı 
çıkmıştır. Yurt yavruhırının sağlık, 

tosynl, kültürel durumlarınm in'kişa· 
fınn hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
'ocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

RADYO PROGRAMI] 
PAZARTESİ 26/6/39 

12,30 - Program, 12,35 Türk mü· 
ziği - Pl., 13,00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15 

14 - Müzik (Karışık program - Pl), 
19,00 - Program, 19,05 - Müzik 
(Bir uvertür - Pl.), 19,15 Tür'k mü· 
ziği (Fasıl heyeti), 20,00 -- Memle· 

Gönlümü bir tıflı dilbaz, 9 - Hi
cazkar saz semaisi. 

21,10 Milli musikilere dair ikinci 
konuşma - Rumen musikisi: Halil 
Bedi, 21.25 - Neşeli plaklar - R. 

21,30 - Müzik (Opera aryalnn-Pl.) 

22,00 Müzik {Küçük orkestra - Şef: 

Hecip Aşkın). 

1 - Rudolf Nützlader - Haydi ha· 

Ankarada ; 

AKBAI 

istanbul Halk Tiyatrosu 
Keaan Güler ·.e ar°i(adaşlan 

ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 20,15 - Konuşma (Dok· 

torun saati), 20,30 - Türk müz.iği 

(Kadın kiime ses ve saz heyeti), 

Kitapevi - Kiatcıbk Türkçe ~ 
ve yabaacı dil ıuete, mec- ft 
mua, kitap ılparişleriıai en ~ 

doğru yapaa bir yt:rdir. ~ 
Erika Ye ideal yazı makineleri ~ 
ıataı yeridir. Telefon: 3377 ~ 

na bir hava daha çal. 2 - Beethoven ~~·'*" 1 ~mtl 
- İskoçya havalan, 3 - Karl Föderl ........................................ . 

Bu akşam Kumkapı Viyana şarkısı, 4 - Fellix Glessmer • ta 

Nişınca Ülkü 
Aile bahçesinde 

(İncili) Tarihi 
t~ Om!diya 3 perde .. 

EGE T"yatr.oıu Temsilleri 

1 - Hicazkar peşrevi, 2 - Sadul
lah ağa . hicazkar şarkı - Hıramet 

Sabah selamı (Fantezi), 5 - J. Stra
uss - Mavi Tuna valsi, 6 - Pcpi 
Miiller - Lapaloma şarkısı üzerine,. 
fantezi, 7 - Itnlo Azzoni - Sabah 
sarkısı. j: 
• 23,00 Son ajans haberleri. Ziraat, 

esham, tahvilat kambiyo - nukut 
borsası (fiyat). 23,20 - Müzik (Caz. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi E 
sabahları 9 -11 hakıki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

.. ,. 
• • .. 
• il 

\urettin Geuçdur 
~e arkadaşlar_ı 

26 haziran 

gülşene, 3 - Hicazkar şarkı • Mani 
oluyor halimi takrire, 4 - Şevki 

bey: hicazkar şal'kı - Gönlümü dü

çar eden bu hale hep, 5 - Keman 
taksimi, 6 - Rahmi bey - Hisar şar

kı - Bir nevcivansın, 7 - Hisar pu· 
selik şarkı . Küçüksuda gördüm se
ni, 8 - LCıtif ağa - hicazkar şarkı -

band - Pl.) 23,55 - 24 - Yarınkı 

program. 
•••c••••••••••••••••••••••••••••••••••~•~• 

Pazartesi 
alcşamı Bakırköy 

Sa1u~ağacı 

Miltiyadi. Tiyatrosunda 

CalUid Karamuatafa 
• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı 

çoğu aıı 

Muhammeıı 
fiatı 

kuruş S. 

çoğu tutarı Muvakkat Eksiltme .İhale 
teminati 

Lira Kuruş Lira kuruş ~ekli s•at D. 

Murad Şamil vıuyetui .. 
Ekmek 

Sade Urfa yağı 

30000 

2500 

25000 Kilo 9 50 

2000 > 105 

2850 

2625 

213 75 

196 88 

Açık 

Açık 

- 10 00 

10 30 

fürk Revü 
Zeytinyağı 1200 1000 , 55 
!Toz şeker 4000 3500 » 26 50 

660 

EFENiN 

Opereti 
AŞKI 

K<?sme şck~r 1400 1200 , 29 50 
106{) 
413 
420 
630 
796 50 

298 46 Açık H O{) 

Yaua ve beıteleyen Muhlis 

Sal)lbattia 40 kişilik heyet 16 

~ıilik - GÖRLS - Ye - BOYS -
S. Atillauın idaresiı:d: pek 
Jıkında yaz tcmıillcrine baş
lıyacaktır. 

..:::::..--==:__~-~ ==:::.::::;.:ı::-=::::::;:==== 

Daima 
Daima 

Gene , 
Güzel 

Sabun 1200 1000 > 35 
Zeytin Duble 1800 1600 > 35 
Pirinç (Viyonola) 2700 2500 > 29 50 
------ --,,L__ ---------- - . 
Un 1800 
Makarna (irmikl;' 1000 
İrmik 350 
Nişasta 

Kuru soğaı. 
P tatcs 
Tu?. (Yemek için) 
Tuz (Sofra İ\in) 

(İnhisarın) 
Reçel 
Kuru kays. 
Kuru iıztim 
Kuru çnh fasuly .. 
Kuru b rbunye fasulye· 
Nohut 

350 
3200 
3800 
1100 
100 

.ı800 

~00 

800 

1400 > 
700 lD 

200 > 

200 > 

3000 » 
3000 > 

80'! > 

60 > 

1600 , 

400 > 
600 > 

17 
26. 
17 
22 
7 50 
8 50 
5 
9 50 

/ 
1 

1 

306 
260 

l 5!1 50 
77 

~40 

323 
55 
9 50 

864 
'350 
216 
308 
96 
64 
48 -Yeşil mercimek 

Konsen e bl'zelye 

140Ö 
800 
400 
300 
300 

1200 > 

600 > 

300 > 
200 > 

250 >. 

48 
70 
27 
22 
12 
16 
16 
40 120 :i60 82 Açık 14 30 

lı giliz Kuıuk E ezan esi 
MllıtabzarA tıadaa 

Konserve salça (i!U lcavna
mış) 

Sırke 

Süt 
Silivri yoğur~ 
Kase yoğurdu 
Kırmızı mercinı&' 

Pirinç unu 
Kuş üziimü 
Çam fıstığı 
Tel şehriye 
Arpa şehriye 

~1)0 

800 
2400 

500 
JOOO 
200 
3!>0 
200 
300 
100 
200 

!>00 > 

500 > 

2000 > 
400 > 

800 ade 
]00 kil< 
200 > 

150 > 

200 > 
50 :t 

100 > 

55 
10 
12 
20 

5 
12 
22 
27 !'O 

115 
~ 22 

22 

330 
80 

288 
100 
50 
24 

\~~ 
t45 

22 
44 

------------- · - -

l<rem Balsamin 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Yumurta 
Limon 

JOOO 
30000 
25000 

500 > 

800 > 

24000' adet 
20000 > 

67 50 
40 

472 50 
400 
540 
625 

152 81 Açık 15 00 
1 80 
2 50 KANZUK 

Çamaşır yıkama 60000 40000 parça 2 50 1500 112 50 Açık 15 00 
ile 

Eksir Balsamin 
KA·NZUK 

İspanak 
Lahana 
Kök kcrevı 
Pırasa 
Semizotu 

l&ir...ı· 2 h . b""t·· d"' Salamura vaprak .. , ı şn eserı, u un unyanın en T ·k 
b};;L - ll'k ··st h 1 1 aze yapra ~emınel guze ı mu a zar arı- E . 
clır ·· • 1 k . . ki"b ngınar 
11 • Otedenben mem e etimız ar 0 t (D 1 1 k) 
'lll!e-· . . . h 1 t oma es o ma ı 

·••tnın takdırıne maz ar o muş ur D t (S 1 t 1 k' ,.__ oma es • a a a ı 
~em Balsamin Kanzuk Patlıcan 

------~-------
1)000 2500 kilo 5 150 
~/\() 700 > 5 40 
500 400 > 8 . 40 

• ısno 1300 , 4 5~ · 67 50 
400 300 > 5 20 
so :rn > 15 1 50 
50 30 :t 16 8 

.?500 1500 > 5 125 
ı 600 400 » 7 42 
1000 800 ~ 5 • 50 
2500 1500 • 16 400 ' 

300 200 :t 11 33 
1000 800 > 13 130 

800 600 > 12 96 
1200 1000 , 7 84 

h ~adın güzelliğinin sihrini terki-
1 lrıde saklıyan en ciddi ve şayanı 
ttlnıat markadır. Genç ve ihtiyar bü-
1urı. kadınlar için zaruri bir ihtiyaç-
lt. Cildin letafet ve taravetini art
tltır. Yağlı, yağsız ve acibadem 

Çalı fasulye 
Ayşekadın fastlye 
Barbunye fasuly• 
Sakız kabağı 

Helvacı kaba.iV 
Salatalık 

800 700 > 5 40 135 39 Açık 16 uo 

~ cinsleri vardır 

~~s_ir Balsamin Kanzuk 
~duı daimi yumuşaklığını temin 
~· ~t. Yüzdeki ç.il ve lekeleri alır. 
...:~lce1eri tamamen izal~ eder. 
-.'itan sonra cilde latif bir serinlik 

verir. 

Ma •dano7 
Dereotu 
Karnebahaı 

Taze bezelye (Araka) 
Taze bamya 
Taze soğan 
Yeşil salata 
Dolmalık biber 
Marul 
Havuç 
Taze bakla· 

2000 1600 adet 2 40 
5000 4000 deınct O 7~ 
2!l00 2000 > . o 75 
300 200 kilo 15 
300 200 > 12 
500 400 > 18 

t500 1000 demet 1 
2500 1500 adet 1 
600 500 kilo 10 

tOOO 600 ~det 2 5! 
ııoo 600 kilo 5 
500 400 :t • 8 

37 ı;o 

]il - 3 
'.45 
36 
90 
15 
25 
60 
25 
40 
40 

İngiliz KANZUK Eczanesi 

"-..__ Beyoğlu İstanbul 

· 1 - Mektebimizln mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarları yazılı erzak ve 

ÇOCUk Hakillll --- saire satın alınmaları için ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 
b 2 - Eksiltme 12/7/939 (çarşamba) günü yukarıda gösterilen saatlerde Yüksek .Deniz Ticareti Mektebinde 

... Ahmed Akkoyunlu toplanacak Satın Alına Komisyonunca yapılacaktır. 
l',k•iaı ·Talimhane Palaı No. 4 3 - Bunlara att şartnameleri almayı ve görmeyi ıarzu edenleı- mektep muhasebesine müracaat etmeli-
~. dirler. 
ıs lartlan •aada her a-la 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünaü maddelerindeki ~artları haiz olmaları ve mu-
... t .. e'!a~ıoiiniirmijaiıııiTieliieiifoiiaiııi: Iİ4iıi0ıilii27İlll ·vakkat teminatlarını İs. Yüksek Mektepler muhasebcciliğine yatırdıklarını gösterir makbuzlarım veya bank 

"' mektuplarını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 14581)' -

·.ı 

DENiZBANK 
26 Hazirandan 3 temmuza kadar muhtelif hat
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadenizhattına- Salı 12 de (Tarı), Pe.rşem~e 12 de (Karadeniz), 

Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Bartın hattı - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sir-
keci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
nh tımından. 

Mudanya. hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Marakaz) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da. Pazar ayrıca 20 de (Trak). Çarşamba postası 
Tophane rıhtunından ve diğer postalar Galata 

rıhtımından. 

B ndırma hattina - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Tnık). Ay· 
rıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 20 de 
(Bursa). (Trak) Galata nhtınund n, diğf'rleri Top
hane rıhtımından. 

Karabig.:ı hattı a - S lı ve Cuma 19 da (Ceyyar). 'iophane rıhtımın
dnn. 

h r h'"'ttına 

Ayv. 1 r: 1 •tına 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhcmmdan. 

Çar•-. mba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de mar
tın). Sirkeci nhtımından. 

İ7mir sür':ıt hat
tın - Pazar 11 de (Egt>}. Galata rıhtımından. 

Mc:rsın ha•tına - Salı 10 da (Etrüsk), Cumn 10 da (Konyc). Sirke-

ci rıhtımından. 

Not: 

Vapur seferleri hakkıncla her türlü mallımat aşağıda telefon nu
maraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

K .. raköy Acenteliği - Kar~köy, Köprü başı 42362 

3 lata Acenteliği Galata, İstanbul Liman 

Mıntaka Reisliği binası 

Sirkccj Acenteliğı Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 (4568) 1 
Altında. 40133 

4568 ----·--------
İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksilt

me komisyonu11~an : 
L<'yli Tıp Talebe Yurdunun 249000 parça çamaşır yıknttırılması ve 

ütlilcnmesi işi tanzim kılınan şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksilt
mcve konulmu~tur. 

1 Eksıltme 7/7/939 cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

\"C Ictimai Mu venct.Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda vanılacak· 
tır. 

2 Muhammen fiyat: 8095 lira 7 4 kuru tur. 

3 - - l\IU\·akkat garanti 607 lira 18 kuruştur. • 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbes~ karşmnda Leyli 

Tıp Talebe Yurdu merkczındcn ala bilirler. 

5 - isteklıler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesik;.lar ve şartnamesinin F fıkrasında yazılı vesaiki Ye bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubunu havi teklif zarf-

' 

]arını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komisyona verme-
leri. .4457> 

Em la K ve Eytam Baakasından : 
Hc!ap Gayrimenkulüa Nevi 

No. mahalli 

215 Beyoğlu Müyük Pangaltı 

mahallesi Osmanbey so

kak eski 6, 8, 10 ve yeni 

11, 13. Apartman 

icFa d091a No. 

34/1229 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü İcra Memurluğunca yuka 

rıdcı numarası yazılı dosya ile 4.7.939 salı günü açık arttırma ile satılacak 

olan gayrımenkulü alanlar arzu ederlerse banka bu ga~Timenkul mukabi· 
linde, meyzua(ı dahilinde para ikraz edebilir. (3688) 

Yüksek 
ğündcn: 

Deniz Ticaret Mektebi Müdürlü-

Ciu 

Dağlıç eti 

Kuzu eti 

Mi~tarı M. Fiati Çoğu tu- Muvakkat Eksiltme güıa 
tan teminata Ye saati 

Çoğu An Lira K. S. Lira K. lira K. 

9000 8000 K. 00 46 4140 

2500 2000 > 00 48. 1200 
15340 

400 50 12/7/939 çarşaınba 

Sa~t 

11 
dakika 

00 

1 - 31 mayıs 940 tarihine kadar mektebimiz iaşcsine mukt.azi cins ve 

miktarı ve fiatı yukarıda yazılı iki kalem (Et) kapalı zarf usulile eksilt

meye konınuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve Ü· 

çüncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları lazımdır. 

. 3 - Bunlara ait şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine mü

ra"Caat edilmelidir. 

4 - Eksiltme yukarıda gösteril en gün ve saatte Yüksek Deniz Tica· 

ret Mektebi Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yüksek Mektepler Mu 

hasebeciliğidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun 32 n 

ci maddesi tarifatı dairesinde zarfla nnı ihzar etmeleri ve bu tekemmü 
etmiş zaır.fları eksı1tme saatinden bir. saat evveline kQdar komisyon riya. 

setine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile yapılacak_ tab-
liflerde ızecikmeler kabul edilıniyecektir. (4582) 
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Ciripin l(utularının 

Kabartma Pullar 
Üzerine 
ilave 

Resimde 
Edilmiştir. 

Gö .. düğünüz Şekilde 

Her 
Ve 

Israrla 
Pulsuz Kutuları 

Yerde Pullu Kutuları • • • 
ısteyınız 

' KUR' oıu 
ENi MEALLİTÜRKÇE TEFSİR 

T. C. Diyanet İşleri Neşriyatı 
Dersii'ımdan Elmalılı M~HME D HAMDİ YAZIR tarafından on, on 

beş senedcnberi yazılmakta olu9 bu kere hitam bulan ve fıhristile 
beraber dokuz büyük cild teşkil eden bu mühim eser Diyanet İşleri Re
isliği tarafından tabı ve neşredilmiştir. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbulda: AHMED HAMDİ TOPBAŞ. 

Kon yada: 
Bursada: 

Sultanhamam, Dik ranyan han 47 numaralı mağaza. 
MANİFATURACI ALİ NACİ ÖZYALVAÇ. 
KIRTASİYECİ AHMED MEFAİL BARAN. ........................................... ~. 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY W AGNER hakiki yaşını itiraf 
we bu derece caıip bir te1:rzda nasıl güzelleŞtiğini İcah ed ·yor 

Şiddetle Reddediniz 

Doktorlaı·, Bankacıhr, Katibler, Mektebliler, M!.ilıen· 
disle:-velhasıl bütün mürekkeb!i kalemle yazı yazan
lar, mürekkebin c .=b lcrine akmuından, kuruma
sı-:dan, •~ucun bozulmuıodan kurtaranyegiııe 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada hsdik olunduğu gi
Li b1tfüı Tür~dyed:de m · re~kebli Her yerde 

KER Traş bıçakları en sert 
· sakalı bile yener ve 

cildi yumuşatır 

trış bıçaklarını 

ısrarla arayınız 
kalemh yazı yazm .ı c mec
buriyetin de obn hltkı 
hakikaten bu eziyet-

,. çık bıra
kı:dığı halde 

h ! r ne şekilde 
durursa dursun m·i 

rekkeb akmu ve 
kurumaz. TIKU <D 

ıaihm ve en kullanışlı 
kalemdir. 

.......... lllİll ............................. ~ 

ten kur~armışhr. 
TIKU ucu a ııa· 
maz, bol m1-
rekkep alır 
kuvvetli 

basılırs:ı 

'/ .Siyl.h - Ye~il - M ıvi ve Kırmızı 
ren\cleri vardır. Her oüyak kırtasiye

cid~ l;u iabilirıioiz. Israrla T 1 K U 
3-4 kor- markasınl iıteyiniz. 
ya çı!n· Markaya dikkat : Kırmızı h~llca üzerine 
nJabıJir. T 1 K U y :ı zılmıı olmıhdır. 
Dikkat: Acentamız bu:unmıdığı memleketlerden bir adet 
sipıriş •den:erin, evvelden 3 lira gönderm~leri me:-cudur. 

1 Deposu : Havuzlu han No. 1, fstanbul 
Saat - Mücevherat ve RAD 't'O Ticarethanui 

Rikardo Levi halefi FILIPPO LEVI 
........................................ 

Haydarpaşa Li!Sesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarp:ı§a lisesi pansiyonu içın satın alınmak iizere azami 1800 ton 

tüvenan maden kömürü 14/Vl/939 tarihinden itibaren on beş gün müd-
detle ve kapalı 7.arf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme 29/Vl/939 perşembe ı;:ünü saat 15 de Beyoğlu İstikliil cad

desi Karlman karşısında L~seler Alım Satım_ Komu;yonu binası içinde 

toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli behel' tonu 11 li r<ı 50 kuruş hesabile mecmuu (20700) 

ve ilk teminat 1553 liradır. 
İstekliler şartnameyı her gün mesai saatleri içinde mektepte görebi

lirler. Eksiltmeye girmek istiyenlerin cari sene Ticaret Odası vesikası ilk 

teminat m~kbuz veya ba~ka mektupl~rile birlikte teklif mektu!)larını ek· ı-

TRHTR
ffUllULllRDRfl 
kurtulunuz; 

~ Urnu"'I dar.osu ı ıı .. spl11 
.• ltta.nlıuı, Gı ılı, Vorwooa Ha'• ı 

misyon Başkanlığına vermeleri. 1 ı· b ı B } d }f } Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olma~ı -1 posta ile gönderilecek SİaD ll C e iyes.i an arJ 
On gün kadar evvel çektirdiğim 

fotoğr.afımı gördükçe gözlerime i· 
nanamıyorum. En aşağı 40 ya~ında 
görünüyordum. Alnımda ve göz
lerle ağzımın etrafında buı:uşuk
tuklarım vardı. Tenim esmer ve 
sert idi. Bugün ise cildim yumuşak 

sıltme saatınden en son b~ saat evvehne kadar makbuz mukabilinde ko· ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Cild unsuru olan Pembe renkte- teklH mektuplarının zamanında gelm~ ~mabrı liumdı~ (4222) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ki T~a~n kreminin kr~binde============================ 
Viyana Oniver~tesindcn meşhur ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~•• 

Tahakkuk ve Tahsil şubelednde mevcut defterlerin tamir ve tcclidi 

açık eksiltmeye konmuştur. Buna ait şartname Zabıt ve Muamelat :Mil' 
düdüğünde görülebilir. Muhammen kbuz veya mektuplarile yevmi ihllıe 
rin 12~ lira 45 kuruşluk teminat, .m:ı kbuz veya mektpla;ile yevmi ihB16 

ve dostlarımın · gıpta nazari le bak
tık lan açık ve buruşuksuzdur. Her
kes benim hakkımda 35 yaşında ol

duğum halde ancak 25 yaşında gö
ründüğümü söylüyor. Yegtıne cild 
unsuru olan Tokalon Kreminin 
gece için Pembe rengini ve günÇiüz 
için bey.az renktekini kullnnaraıc 

güzelleşmiye muvaffak oldum. To
kalon kremini tavsiye ettiğim dost
larımdan bir çokla. ı da benim gibi 

memnuniyctbahş 

hayrette kaldılar. 

semeresinden 

bir Profesörün keşfi ve Biocel tablr 
edilen kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Akşamları yatmazdan ev
vel pembe renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini gös
terir. Cildiniz yumuşayıp güzelle
şir ve buruşukluklarını giderir. 
Gündüz için de beyaz renkteki To· 
kalon kremini kulla nınız. Siyah 
benleri yok eder ve cildinizi beyaz
latıp kadife gibi yumuşatır. Bu ba
sit usulü bilen her kadın, cgünde 
beş dakika> daha genç görünebilir 
ve tene yeni bir güzellik verebilir. 
Tokalan kreminin semeresi garan· 
tilidir. Aksi takdirde paranız iade 
olunur. 

Türkkuşu istanbul ispekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkku§una yazılan üyelere kamp için 

vesika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar ctaşradakilerin mek-

tupla. müracaatları. · 
"'i . 2 - m1.ihanlarmı bitırenler derhal se\•kedilecektir. c4506t 

inhisarlar ll. Müdürlüğünden : 
o;

0 
7

1
5 olan 27J.6/939 salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende hazır bulunınalll' 

Muham. Be. teminat Eksiltmenin rı ilan olunur. (4146) 
Cim:i Mikdarı Lira K. Lira K. Şekli saat ---·- --- ------ ----

Galon mantarı 48 X 26 eb'at 1.000.000A. si! 10.000.- 750.- Kapalı z. 15 
Şarap • 45 X24 ~ 1.Sı00.000 ,. 10.950- 821.25 ,. ,. 16 
Likör > 23 X 35 » 500.000 > 4.750.- 356.25 Açık ek. 16,30 

• 1 
I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı 3 

cins mantar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli. muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa-

, 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evleri i cin alınacak 3750 kilo ikinci nevi dili· 

lıç eti ile 27500 kase yoğurt açık ek ;ilt~eye konulmuştur. Etin muhıı~' 
men bedeli 1537 lira 50 kuı;uş olup muvakkat teminatı 11~ lira 32 }<urııŞ' 
tur. Yoğurdun muhammen bedeli 1l00 lira olup muvakkat teminatı 82 li'" 

atlcrı hizalarındn·gösterilmiştir. 50 kuruştur. 

III - Eksiltme ll/VII/939 salı günü Kabata~ta Levazım ve MUbayaat Etin eksiltmesi 6/7 /939 perşembe günü saat 14 de. 
şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. r-Yoğu_rdun eksiltmesi 8/7 /939 cumartesi saat 12 de Yeni postahane. 

8;ıe 
IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız a- v 

lınabilir. kasında Aşirefendi sokağında 13 numarada Adliye I.ıi!vazım daire
5111 

•• 

l ~ el t · · ·· k · t l t ·ı l · d ]19'1~ V - Kapalı zarf münakasnsınn iştirak edecekler, mühürlü teklif mek- yapı acagın an şar namesını gorıne ıs eyen er atı gQn erın en . · ıitl 
tuplarını kanuni vesaikle % 7

1
5 güvenme parası makbuzu veya banka te- mesai saatleri dahilinde Levaz;m dairesinde her giin görebileceklerı ı 

minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme sıtatlerinden bf. olunur. c4442, ~ 
rer saat evveline kadar komisyon başkan lığına makbuz mu kabilinde ver- '!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!'!l!!!lllll!l.ımı!!!!!IZ~zfi~ 
m~leri. ~çık ttktıiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güvenrne paralarile mez
kur .kooıhıyona e;elmelerl ( 4403). 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOGLU 
Neşriyat mlidUrtt: Ma.cit ÇET1N BMlldığı yer: l\fatbaai Ebiiıfİyıı 


