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90 Kr. 1 aylıiı JSO Kr. 
P .. ta lttllaMhaa .U-••İt ..... KURU' 
lelretler l~ia 21, 14, 7 .I ,.. 4 Ura 

QONLÜK SiYASi HALK QAZETESI 

Fransız 
. Başvekilinin Cümhurre.isi Parti 

Büyük Kurultayıni 

' --~····;-···-as·~ı Türk - ingiliz 
Nutku 
Yazan: HU..71n Cahid y ALÇIN 

.. c .. ıı.mı.ıı. .. . İçtimaa Çağırdı 
Fr Ankara, 16 (A.A.) - Milli Şeftmb Cömhurlyet Halk PartW Genel 

M 
ansız Başvekili M. Dalad~r'nin Başkan Is t tn 

ebusan Meclisinde irad ettiği nu- tebliği~: bu:::~· Genel aekretterlllf vasıiaaUe atajıdald 
~' silih gürültülerine ve tehditle-
.... alışkın kulaklarımızda tatlı bir Cümhwiyet Balk Partislaln betlnci büyük kurultayı yirmi dokm 
~aydret ve memnuniyet husule ge-; :r: 1939 

paza.rtesl gttntt saat 10 da Aııkanda TUrklyeı ı t Bö)1lk 
•Lır i. Devlet adamlarının ağzınci e Meclisi binasında t.op•enecaktır. 
artık d" an ParU nlzamnameslıiln 81 inel maddesine u ..... -1r bDdlrlrlm. 

1 ıel" na. ır duyulan bu sözler hissi ı 3 
... -

ünin ılhamıdır. Fransa mu·· tec... O. B . P. Genel Bqku• 
\riı b' ' ... ır emel beslemediği b-ı·· b ismet lnönö §eri t , uun e- • -.-.._._._._._ ____________________ ::::.:::::.. ...... J 
h

- ye tarafından asırlardanberi 
unnetıe kal'Q 1 . 

kaldı i . · ııı a_?mı.~ ıdeallere sadık 
. ~ çın, bugunku siyasi gu·· ""lt ·· 

ler ıçınde hiss . ru U· 
rağmen k 1 esınb. e, ağır ıorluklara 

Türk Sporunun 
' 0 ay ır rol düşm·· ı·· 

Muhtelif milletle uş ur. 
let adamı re ~nsup dev
ltğı ed. annın hepsi sulh taraftar-

Kalkınış Plinı 
dudakl;or. Zaten•işin garip tarafı 
aüın d ra gayri lh'ttyart bir tebes-

Şen llVet ~en cthet de budur 
.. erin teminatlanna bak ak . ." 

ruyorıız ki . ar go. 
hün ' Almanya ve ltalya sul-
1 in mu haf azasından başka birşey 
~ v uğraşmıyorlar. Kendilerini ha- ,... 
dığı e dessas demokrasilerin tasarı~ 

Beden Terbiyesi Umum Mü. 
dürü Ge~eral Cemil Taner'in 
''Yeni Sabah ,,a Beyanatı 

lann ~:::n~n kurtarmıya ve on. 
çalı rlar Die~ne karşı durmıya 

· ger tarafta İngilt 
ve Fransa'nın Ru ' ' eTe 
letlert d sya yı, vesatr t ev. 

e yanlarına alarak bir -.n.. 
Cephesi vücud .. l&U, 
bir e ıetinnekten başka 

eınelleri olmadığı temin 
Yor ve görül.. ediU. 
b uyor. Bu halde hftut.
u asker! v . ' LWI 

endi 1 e sıyast hazırlıklar bu 
şe er neden' Ki d ' 

Yor' H . . · m en korkulu-

Or
. arp ıstıyen kimdir? · 
tada harb' · rem~intz F ı isteyen hiç kimse gö-

nıtUetıertn. m:~ı harbi yapanlar, 
ler ve daha daha .lerint çiğneyen
nanıar varı t çığnemiye hazırla. 
bundan ueıi ::i Yniyettn IU'llbetl 1.. 
let gerçekten su.:aor· Eler her dev- Ga ıteral C..U T ... 
Birle.ti~ ~vletlet;raf~~ olsa idi, «Yeni Sahah»ı 
RooSev~'· umhurreisi Edi 
kabul e . ın . teklifi memnuniyetle . . me, (Hususi surette gönderdi· 
rana dı~mış ve büyük bir konfe- ğimiz ~kadaşınuı yazıyor) - Kırk· 
du. şimdıye ~adar toplanmış olur. pınar gureşlerini takip, Trakya ~ 
lınt~velt ın mesajı büyük ~bir ~ hakkında tetkiklerde bulunmak 
len teşkil etti. Amerika'da uzere Edirneye gelmiş olan Beden 

t 
sözleri reddedenleri Ih n ge •. Terbiyesi Umum m""d" .. C ıı 

&rlıklan h .. ı.ı.. n su taraf- T ,. . u uru emt 
l'eddütı --andaki teminattan te ~~r ın ışt:irakile Trakya Umumi 
fi de h el karşılandığı halde bu tekli. Mufetıti§liğinde müfettişi umumi 
tu. ..... ~ ~ kabul edenlerin cev la • sa:!ın General Kazım Dirik. Vali 
--. ıle t llkk ap n Nıy · M ' İtte M. e . i olunuyor. ~ı ergen, Edime mebusu esiti 

la1bl Daladıer'nin rolündeki k Eskrım Federasyonu Başkanı Fu-
thıin ~e~ret ~erek Fransız siyas: at .. B~~an, Eskrim Ajanı ve polis 
ntak isti ın ettıği bu itimadı anla;. ~uduru Hadi, Tenis Ajanı İzzet Ar
her türılorduk. Fransız BasvekiU n ~:. A~~aşkan Bahri, Bölge antre-
rın bile hvaaıta ile sulhü yıkanla ik~ru Huseyin Berkan, Altıok klübii 

za ire • ınc · · · A ö ını.ı-._. n sulh taraftarlılh !2 1 ı reısı hmet zgirgin Umumi 
~-~'°&"Ull nıUJetteri . 1;• et- - • 

. 
Müfettişlik.ten Niyazinin iştirakile 
yapılan spor konuşmasında ben de 
bulundum. Çok samimi cereyan e
den toplantıda umumi dertler birer 
birer teşrih edilerek tedavi edilecek 
yaralar meydana çıkanldL Mektep
lilerin ayrılmasile zayıflıyan klüp• 
lerin if görebilecek hale gelmesi i· 

çin birleştirilmesine, 'ileride adedi 
(1000) i geçecek. kapalı, açık sahalı, 

binası kendi malı olan numune klüp 
!erimizin ilkinin Edirnede kurulma· 
sına karar verildi. 
İçtimadan sonra evlerinde ziyaret 

(Sonu '1 Od sayfada) 

ve tenıennnertn n .hakikt hislerint 

~:.~~·:ı:::r..!~~~ Çakırcal Ef Bazı •bziar bet inkAr ed'l 1 e 
dahildeki e~ SUih teminatı ı ;:~~ 
ve celb için ~ umumiyeyi teskin 
ganda tedbirind~:nıbnış bir propa
Yı hatz değildir başka bir mana-

1.f. Daladier . "h 
~f Oldu~ da~a~ anın kaynaşmak

Yor: Tahakkü pek güzel hulasa 
cek, lllzellikl m ile mi iş gö .. ı 

S~ıaelerce Koca Osmanlı lmparatorluiuna karp koymDf 
bır adamdır. Onun harukulide maceralan halk ara;ında 
h~i bir illU&l gibi anlatılır. Bu adam hakikaten müthiı 
Ilı:· eşkıya, bir cani midir? Yoksa onu ba harekete 
teıYik eden imil.... ~bu if te kabahati var mıdır? 

k b e anı ru e-
a U haklara h &şarak -ve müte-

\lle -i üıınet' ... ..1111 k .. , mUnaaeb ~ı me sure-
d l'Ulıakika, dün etler beslenecek? 
ur. Bugnne kalanın meselesi bu

:-"ectenamelert ar ortada bir sulh 
'U:ll?t 9Saıı O k&d Vaziyeti Vardı. 
dev~u llarpterı ar haksız idi ki 

e •rtıı b nıatJQp kın 
la imza lçbirl k çı ış 

•ttirtlen. endflerine zo 
nzalartle kaL.• nıuahede r
hü .,"' ettik nameleri 

d şeklinde fllnıb ler1 bir taah. 
mezlerdi. Mu~aye tatbik ed 
~Wett eııaıne~- e-at erıraıı ın -re riayet 

btr kanun •betıerde 
~ek t in ve düzen tefkn kud
~ala ç Eorla tahmtı edil edebn. 

._Zfy~ ~:p eder. Fakat ::: :1-
ll&nıelert h~tr. Sulh nı ah u 

emen t u ede-
:ı.~::· Ufak tef:amen parçalan. 

hıla lh~l, iyt kolflfut!ırilzler için 
.. ,.aç "ardır a ve doat. 

' ..... ,.. ~1llllıkıı bir 
<a.... 1 '-el YAf..çıN 

8&7facla) 

MURAD SERT<JGLU'nun 
Büy~k bir itina ile hazırladığı ve her sahifası 
hak~kat olan bir roman halinde yazdığı bu 
eşsız ve heyecanlı eseri okuduğunuz zaman 

bu hükmü siz v"receksiniz 

Pek Yakında . Başlıyacağız 

Bir Eski İstanbul Polis 
Müdürünün Habrab 

Eski İstanbul Polis Müdürü Emekli 
Tümbay Halil Aşıroğlunun habralan 

Bugiin Baıladık 
1 

4 ancQde 

1 Anlaşması 
' 

Amerika, Leh ve Yunan 
GazetelerininNeşriyab 

Ja,uts Hariciye Nama 
Lord Halifab 

----=-----
Vaşington, 18 (A.A.) - Anadolu İsmet İnönü memleketinin ehemmi· 

Ajansının husuıt muhabiri bildiri- yetini gösterdiğini, Türkiyenin bü
yor: yük kudreti askeriyesi sayesinde 

Amerikada neşredilen İstanbul İngntere; Mısır, Filistin ve Suriye
telgrafiarı anlaşmanın ehemmiyeti- yi muhafaza edebileceğini, anlaşma 
ni tebarüz et'tirmektedir. Şimdi bu İtalya'nın Akdenizdeki mesnetlerin· 
hususta bir başmakale neşreden den mütevellit tehlikeyi mühim 
Aasociated Baltimores bunun Mü- mikyasta azalttığı gibi Bulgaristan 
nih'tenbert ingntere'nin en mühim ve Yugoslavyanın vaıiyetlerine de 
muvaf f akiyetl ve mihverin ittisaını tesir ve İngilterenin Rusya ile an
menedecek en mühim tedbir oldu- !aşmasını teshil edeceğini, bunun 
ğunu ve İngilterenin kendinin ve yanında Rumanya • İngiltere AD• 

yeni müttefiklerinin vaziyetlerini laşmasının teferrüat kabilınden kal
çok takViye ettiğini ve anlaşma Tür- dığını yazıyor. 
kiyenin o kad,ar değilse de İng~lte- W.aşington Star ise yine anlaşma· 
renin muhtaç olduğu muaveneti te- nın ehemmi.Yetini kayıt ve Türldye-
min t"ttiğini, harjtanın Atatürk ve (Sonu S Unctı sayfamızda) 
,_._...~_...~_...~~'w'V"~_...~..,,..,_,,~_...~_,_,._..._...._~ 

İngiliz - Sovyet Temas/an 
Henüz Netice Vermedi 

Parise Gelerek Bu Lord Halifaks Cumaertesi Günü 
Mesel~ Etrafınd.a Fransız Ricalile Görüşecek 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Halifax 
cumartesi günü Paris'e muvasalat 
edecektir. Nazır, öğleden sonra Da· 

lndier ve Bonnet ile birlikte İngiliz-ı Fransa'nın İngiliz ve Sovyet 'tez· 
Sovyet müzakereleri hakkında gö- leri arasında bir anlaşma teklif ede-
rüşeecktir. 1 3 tincü sayfamızda) 

Almal!-ltalyan 1 Memlekette Kesme 
Askerı Paktı ? 
imzalanıyor Şeker Buhranı mı Var . 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman si· 
yasi mahfillerinde söylendiğine gö· 
re, B. mtler, ttalya . Alman)'a u
keri paktmm imzuı münuebetile 
21 mayıs pazar günü ttalya harici
ye nzın Kont Ciano prefine vere
ceği akfam ziyafetinde bir nutuk 
irat edecektir. 

Romadan öğrenildiğine göre 
Kont Ciano Komadan cumartesi gü
nu hareket edecek ve Berlinde il~ 
gün ka!acaktır. 

Almanyanın Roma bttyt1k elçist, 
limdiden Berline ha,reket etmilti !. 

Pakt 2Z .mayı&ta tmzaJanacwk 
Berlin, 1 6(A.A.) - Kont Cian.:> 

nun 21-22 mayıs g1iDleriD1 Bertindo 
geçireceği öğrenilmiştir. Mili.nda ak
tedilen paktı, 22 mayısta sabahleyin 
imza edilecektir. 

İmzadan sonra verilecek öğle ye
meğinde Hitlerin ve Kont Cianonun 
birer nutuk söyllyecekleri tahmin 
edilmektedir. 

Tren Yolunda 
Ölü Bulunan 
Kadın 

Bun11 bir 1aDkac1111 ıynhlış ıan6 
kansı oııuıu tabıyyün etti 

Geçen ayın 29 uncu günü Samat
ya ile Etyemez pmendüer köprüsü 
altında; treu yolunda iki ayağile 
sol kolu kesilmiş olarak bulunan ka
dın cesedinin hüviyeti anlqılmıftır. 
Zabıta, bunu Fatihte İskenderpaşa 
mahallesinde Tekke sokağında 15 
numaralı evde oturan Hakkının ma
nevt evladı ve tornacı Gabrisin ka
rısı, evvelce kapalı çarşıda cŞık 
şapka• mağazasında çalışmış Ma
dam Margerita isminde 27 yaşında 
bir kadın olduğunu tesbit etmiştir. 

Bu genç kadın; bir müddettenbe
ri dtocasile ayn yaşamakta -~ulun-
muştur. - .,,,., , ·- ·-

• 
Tiiccar Şeker Şirketinden istediği 
Kadar Kesme Şeker Alamıyor 
•Yeni ..... h., bir memleket meeeleeı u~ıll 
bu lfe el koymufbır, Ve Denmlı N.,r1,.aıe 

bUylllderlmlzl teınvlr ellnele arer Y8rmlftlr 

Alpuila ttkeı fabnkaaı r.' Azıaa • ncld•) · 

H E R SABAH 

Avrupa Harbe Mi Gidiyor 1 
Berlin ve Roma'dan gelen telgraf 

haberlerinde Danzig'de bir •mri va· 
ki yapılması ihtimalinden ıık sık 
bahsedilmektedir. 
Şehre seyyah kıyafetinde fU ka

dar bin Alman askeri sokuldujunu, 
Damig'deki Leh millt müessesele~ 
rinin nreçhul ıadmlar tarafından 

camlarının kırıldığını, Alman hü· 
cum kıtalarının Danzig caddelerin· 
de bir geçid resmi yapacaklannı 
gene ajans telgraflarından öğreni· 

yoruz. 
Endişe veren ve içinde yaşadığı· 

mız huzursuzluk havasını biraz da
ha arttıran bütün bu haberlere rağ
men Almanya'nın çıkanın başını 

koparacafını zannetmiyoruz. 
Kanaatimizce, bütün bu meyG..a 

okumalar olaa olsa çok ileri giderek 
çıkmaza girmif bir liyasetin zeva
hiri kurtarmıya matuf elli ihüllç
Jarından bqka biqey delildir. 

lr.giltere icabında harb etmel• 
sureti katiyede karar verdikten son-

ra Avrupa'da harb ihtimali muhak
kak ki yüzde yetmif bet azalm11tır. 

Dimyata pirince liderken evdeki 
bulıuru tehlikeye düşürmiyecek 
kadar mihver devletlerinin liıasiret 

göstereceklerine hlll ihtlınal ve· 
renlerdeniz. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLD 



fJ~J~ NAIPA MEllAIED 
IM'rl•• va lnllA'L~RI 

Tefrika Ne 93 Y•un ı M· SIFIR 

Maceralar Peşinde 
Arkadaılarla 

Da_ğında 
Maltepe ve Kayış 
Dolaşıyorduk 

······ ..... _ 
Boca Bekir, yine birteY yumurtlı
yacalt sırada Yusuf Bey bir i§aretle 
onu susturmuş ve: 

- Kara Mehmet beni dinle. Şim
diden tezi yok. Arkadaglarmı al, son 
vapurla Üsküdar'a geç. Vereceğim 

kiiıdı Altunizade de Ü çköşkler 
mevkiinde oturan ( ...... ) Beye gö-
tür. O sizi gece hem misafir eder, 
hem de ıillhınızı, yoldduğunuzu 

temin eyler. Yalnıız şu sırada Şile ı 
yolu üzerinde dolaşmak tehlikelidir. 
Düşmanın bu havalidc kuvvetli VP

aık süvari devriyeleri gezdirdiğini ı 

biliyoruz. Alemdağında Ermeni kö
yile (Kaymaz) çiftliğinden ileri geç
meyiniz. O civarlarda hem korunur 
lıem de geçinirsiniz. Bir de Çamlı· 
eadan AJemdağma, Muhacirköy ve 
Dudullu yolile 1>akın gitmeyiniz. O
ralarda· da yine Hlntli müfrezeleri 
var. Geee KUçUk Çamlıcadan Uzun
çayıra iner, Büyük ve küçük Bakkal 
köyleri arasında bir, iki gün eğlenir
siniz. O civarlarda sizi meşgul ve 
memnun edecek bir iki çalı kakıcı 
var. ~o gUn Erenköyüne inen Sa 
mandıralılardan iki kl§iyi soymuş
lar. Burada da fazla durmazsınız ve 
Bakkal köylerle Nerdiben köyü ara
sındaki yoldan uzaklatır ve Kayış
dağı ile Maltepe Uzerindcki sırtların 
arasından dolaşaraK', Büyük Baklt.ıl 
köyünün şarkından geçersiniz. Sa
mandır& köyüne de uğramaksızın 

Kaymaza inersiniz. 
Demiş, biraz harçlık ve bol na-I 

sihatle bizi yolcu etmişti. 
O akşam, gece yarısına doğru 

.ılltunizadede ( ... ) beyin köşkilne var 
mış, serilen yataklarda derin bir uy. 
kuya dalmıştık. O gece ile ertesi gü-

. nU de orada kalmıştık. lkinci ak
şam, ortalık iyice karardıktan son· 
ra, ( .... ) beyin verdiği mavzer filin-

davranh111 ve teklf!"JDle dil uzatmış
tı: 

- GöıünU seveyim Kara Meh· 
met, demifti. B·.ı da nereden ak
lına geldi fimdl. Ne kabahati var tu· 
racığın? Hava güzel, su bol ve iyi, 
hem de yakın. Eh dağarcığımızda 
ç,ok şükür yiyinti de eksik değil. Hiç 
olmazsa bu günU ve geceyi de geçi
relim burada. Hem kısmet dediğin 
atamakla bulunmaz ki. Nasip olun
ca Allah getirir o nesneyi adamın a
yağına. 

Nuri de Hoca Bekirden yana ol
muş, gitmemek için binbir özür bul
muştu. Tuhaf değil mi, akıllı uslu 
sandığım Mipavrili de onlara uy
muştu. Tabii oracıkta kalmış, akşa
mı da bulmu§tuk. Ortalık kararır
ken Hemşinli ayaklanmış, erzak da· 
ğarcığı ile au tulumunu omuzlamış
tı. Fakat, ben yol üzerine inmeyi 
muvafık bulmuyordum. Gündüz Sa
mandır& ve Sarı Gazi istikametleri
ne giden dUşman kıtalarının yine bu 
yoldan döneceğini düşünüyor ve a
çıkçası bir hiai kablelvuku ile yola 
sokulmaktan ürktıyor, çekiniyor
dum. Hoca Bekir, tllrlil türlü hok
kabazlıklnr yapıyor, yeşiİliklerin U-ı 
zerinde perende atıyor, bacakları 

havada elleri üzerinde yUrUyor ve 
bütün bu hareketler arasında da: 

- Kuzum Kara Mehmet, diyor
du. Kırma bizi de inelim yol kena
rına. Bu akşam içimden doğdu. Her 1 

halde ganice bir kısmet çıkacak kar
şımıza. 

Fakat, ben muvafakat değil, bi
lakis yerimizde kalmaya ısrar et
miştim. Mipa'\rili, gençleri memnun 
etmek için bir çare bulmuştu. Yeri
mizde kalmayı ve nöbetle yol kena
nnı beklemeyi teklif etmiıtı. fki de
likanlının uygun 

talannı omuzumuza takmış, fişek- (~vamı var) 
Hkleri sarmış yine encam ve akibeti :::;:::====:=========== 
meçhul bir yola atılmışbk. Şimdi e· c 
sizden saklamağa hiçte lUzum gör- ır eset 
müyorum. Hepimiz de memnunduk Bu undu 
bani. Hele Hoca Bekirle Hemşinli 

Nuri. Keklik gibi meldyor, bülbül gt. Bunun çöp motörtlnden 
bi ötüyorlardı. Saba>ıa karşı, KaYJt- 110,en bir amale oldulu 
UiuuJı, Bakkal köyleri arumda U• 
zanan yolu görebilecek bir aırtına •nlaftldı 
ft1'llUI, fundahlrJar içinde gizlenerek Dün Kazlıçeşme ile Zeytinburnu 
nöbetle uykuya dalmıfbk. o günU arasında balıkcı Hakkı taraJından 
oracıkta leçinnİ§. ortahk kararmca denizde bir cesed bulunmUJtur. 
indiğimiz yola yakın bir yerde de 1 Yapılan tahkikatta bunun ayın 
pceJemiftilr. P'alrat teaadtlftın garJp 2 inci gilnü 342 numaralı Rasim kap
'bir cllv.l olacak, değil aradıklan- tanın idaresindeki Namazıih çöp 
mıaı, adam ytıstı bile görmemiftik. motöründen denize düşen 45 yaş
Sabaha kartı yine eski yerimize dön lannda amele Halil ojlu Recep ol-
mtıe ve ıdnmietilr. duğu anlaşılmııtır. 

Şana, ikinci gUnUmUzU de bize 
sindan etmiftl. Tabut tabur ytlrll-

: YUt yapan dtlpwılan aeyrettlrmJt
tl. O ıtlntt de bot geçirmek beni ve 
bOhwa llipavriliyi ı:na halde li· 
nlrlendirmifti. tkin& vakti bulun· 
duPmua 19l"den aynlmak ve Yu
mf lteJln tarif ettllt yoldan laman· 
aa ....... •lrmık aklunı plmlf
tl. l'abt, 1dllm Booa Bekir lıemen 

-·-Diri tlllencl m•hkQm 
oldu 

Diln, Güllü, Nahit, Kamil ve Nu
riye ilminde <& dilenci yakalanmış
tır. 

Sultanahmet birinoi Sulh Ceza 
mahkemMi bunları, 1ekizer .pn 
Beledb'e hizmetinde 9al11mıya mah
k6m •tmiftir. 

----------------------Limanda Balık BOIIup 

TENISABAH. 

ş E H ·i R HABERLE R'i ... 
Yeni Bütçe 
Ankara ya 
Gitti 

~ ........................... --
Soysuzun 
Marifeti 

Pazar günüde Vali ve mu
hasebe müdürü gidiyor 

İstanbul Vilayet ve Belediye büt
çeleri Şehir meclisinden çtkt•tan 
aonra bir memuru mahsuala Anka
raya gönderılmiştir. Pazar günü de 
Vali ve Belediye reisi yanında Be
lediye muhasebecisi Muıntaz oldu
ju.. halde bütçe hakkında izahat ver
mek üzere Ankaraya gidecektir. 

Dövii.f enlerle 
Yaralanan/ar 

•• • .•at içinde ••hrlmlz
de t ukabll e vak'• oldu 

Okuyucularnnız 
Diyor ki ı 

· Ceyhan telefona 
kavuşuyor 

ahabere Ye Mtbıakale Veklleti 
P. T. T. Umum Mlldllrltlğlndea: 

Gazetenizin 24/4/838 tarihli nüs
lıasında intişar eden cCeyhan tele· 
fon istiyor> başlıklı yası münatebe
tile aşağıda yatalı maltlmat ve la· 
hatın verilmesi muvafık g6riilmU,. 
tür. 

Şehirlerarası telefon devrelerile 
şehirler dahili telefon ıebekeleri 
memleketin her bakımdan olan va· 
ziyeti gözönünde tu'tulmak auretlle 
tanzim edilmiş bulunan bir prog
rama tevfikan yapılmaktadır. 

Ceyhan telefon §ebekesi de hü· 
kumetçe musaddak bulunan tıbu 

programın tayin etmiş bulunduiu 
sıra ve bütçe imkanları dahilinde 
vücude gefaileceğinden bir müd
det daha intizar zarurl bulunmak
tadır. 

Soyadı Soyauz olan bir 
bopCI bir ıaraonu 

vurdu 

ı(Aıyonca kollalada Ea•erı 
yaralayan boyacı AH Soyıuz 

l - Fatihte İskenderpaşa mahal
lesinde Öksüzler sokağında 24 nu
marada oturan Nazü oğlu Sami; e-ı 
vine ıu almak üzere gelen komşu
larından Sait kızı Nimeti dövmüş•ı-----------·----· 
ve yakalanmııtır. c 1 t 

2 - Yine Fatihte cTaı han• da o- ınaye 

Dün gece saat yanmda cTarlaba-
11• caddesinden geçmekte olan ve 
Pangaltıda c Vatan• kıraathanesin
de garsonluk yapan İsmail oğlu En
ver Akgül ile Kasımpaşada oturan 
kundura boyacıaı Ahmed oğlu Ali 
Soysuz; bir kadın yüzünden yekdi-

turan seyyar sütcü Adem oğlu Ham-
za Uysal; Ali oğlu İsmail Fodom is
minde biri tarafından dövülmüş ve 
yakalanm11tır. 

3 - Boyacıköyünde oturan Sa
Hm oğlu Seılih Turanı dövdüğü id
dia olunan ayni evde mukim arka
daşı Hasan oğlu Hüseyin tutulmuş
tur. 

4 - Fatihte İbrahimpaşa cadde
sinde temizlik yapan çöpçü Muhid
dini; Avazköyü halkından 16 yaşın
da Ademin dövdüğü iddıa olunmuş 
ve Adem yakalanmıştır. 

5 - Tavukpazarında oturan Sa
lih kızı Şeref aynı yerde ikamet e
den seyyar koltukcu İbrahim oğıu 
İsmail tarafnıdan dövüldüğünü söy
lemiş İsmail tutulmuştur. 

6 - Beşiktaşta Şehit Ali cadde
sinde 99 numaralı evde oturan Ab
dülkadir Fostan ile Üsküdarda mu
kim Melahat Tiinel caddesinde dö
vüşmüşler ve yakalanmışlardır. 

7 - Nişantaşında oturan Osman 
oğlu Mehmed Battal ıle komşusu 

hamurkir Kadri bir alacak mese
lesinden dövüşmüşler ve Kadri Meh
metli demirle başından hafifce ya
raladığından yakalanmıştır. 

8 - Drağman caddesinde oturan 
sabıkalı Mustafa oğlu Salih Çete 
Arhoşlu.Ida Celal Bütün ve Turhan 
Akçağla dövüşmüş ve bıçakla ba
caklarından hafif surette yaralaya
rak tutulmuştur. 

vvvv-~- ·~ 

Belediye hizmetçi mese
les;ni h 'l l \e :livo .. 

lstanblu Belediyesi İktisat Mü
dürlilğü mühim bir mesele üzerinda 
etüdlerde bulunmaktadır. Bu İstan
bulda buluna.n müstahdem mesele· 
sidir. İstanbulda bulunan birçok 
müstahdem ve hizmetçiler hasta va 
ahlaki noksanlarla, malOl olduğun
dan Belediye İktisat Müdürlüğü hu 
husustaki Belediye nizamnamesini 
sıkı bir şekilde tatbike karar ver
miştir. Bu nizamnameye nazaran 
Belediye ve poliste birer sicilleri 
bulunacak ve bu suretle evlere hiz· 
metçi olarak girmek istiyenler Be
lediyeye birer beyanname ile mü
racaat edeceklerdir. 

Bilhassa bu vazifelere girmek is
tiyenlerin ahlAki vaziyetleri polis ta
rafından çok iyi bir surette tesbit 
olunacaktır. 

TAKViM 
17 llayn ttS9 Çarp•ba 

Ha.1:27 ll.Wll••~el 1JSI 
1t .. 1a 4 M A Y 1 S lllS 

Run hızır: 12 

Det• uatl: 4,40 
Ota. a 12,10 - lklatll ı 16,17 
>Jqaa: 19,22 - Yataı ı 21,12 

ı •••• ı2,34 

Fen erde iki arkadaı 
birbirleriai vurdular 
Dün gece saat 22 de Fenerde Hay

dar caddesinde 8 numaralı bakkal 
Salibin kulübesinde bir cinayet ol
muştur: 

319 dotunılu Ali oğlu Mustafa 
Yıldırım ile Aksaray Sofular cad
desinde oturan Halil isminde iki ar
kadaş; birbirlerini bıçakla ağır su-

ğerile kavga etmişlerdir. Bu esna
da Ali Enveri arkasından kundura-

cı bıçalı ile yaralamış ve yaralı 

hastahaneye kaldırılınııtır. Suçlu 
Soysuz yatalanmı9tır! ... 

rette yaralaıuruılardır. İki yaralı da 

haatahaneye kaldınlml§tır. Bu kan

lı hldiseye aarho1luiu11ı sebep ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Şehir Meclisinin Mü
nakaŞalı T oplanhsı 

Prostun Mukavelesi Temdit olun· 
• 

du. Düşkünlerevinin ismi 
DarO.lacezeye Çevrildi 

İstanbul Şehir Meclisi dün saat 
15 de toplanarak ruznamede mev
cut meseleleri münakaşa etmiftir. 

Fakat ruznameden evvel Belediye 
Riyasetinden gelen iki tezkere okun
muştur. Belediye riyaseti bu tezke
relerden birinde "Belediyeye ait ha
rap binaların yıktırılarak ankazının 
ve arsalarının satılmasını ve bazı 
arsaların üzerinde de yeni binaların 
inşasını istemekle ve bunun için de 1 
Belediye bütn sinde ayn bir varidat 
ve mHarif faslının ihdasını istemek
tedir. Diğer tezkere ile de Adaları 
Güzelleştirme cemiyetine bir arsa· 
nın parasız olarak verilmes· isten
mekte idi. Bu tezkereler kabul olu
narak ait olduğu encümenlere ha
vale olunmuştur. 

Bundan sonra ruznamenin mad
delerine geçilmiştir. Tereyağların i
mal ve satışı hakkında zabıtai bele
diye talimatnamesine bazı maddele· 
rin ilavesi uygun görüldüğüne dair 
Sıhhiye ve Mülkiye Encümenleri · 
müşterek mazbatası okunmuştur. 

Azalardan ı.:risi bakkallarda satı
lan tereyağların kağıtlarda sarılı o- . 
larak satılıp satılmıyacağını sormut 
ve buna müsbet bir cevap verilm~ 
tir. Bundan başka tereyağ satan 
dükkanların dükklnlannda frijider 
bulundurulması da kararlaşlırılmı<ş
tır. 

Bundan sonra gazozlaı-ın konul
dukları şişelerin evsaf ve şeraiti 
hakkında zabıtai belediye talimwt

namesinin 453 üncü maddesinin ta
dili hakkında Sıhhiye ve Mülkiye 
encümenleri müşterek mazbatası o
kunarak kabul olunmuıtur. 

Memba sularının satışa çıkarıl

dıkları kapların tAbi olacağı şerait 

hakkında zabıtai belediye talimat
namesinin bazı maddelerinin tadili 
uygun görüldüğüne dair Mülkiye 

ve Sıhhiye Encümenleri milfterek 
mazbatası okunmuş ve bazı müna
kıtalara sebep olmu~tur. 

.. 
Azadan biri riyasetten Taksim, 

Halkalı vt Kırkçeşme sularının ka
bili şürp olup olmadığını sormuş ve 
riyaset namına verilen cevapta. bu 
suların Belediye tarafından kontrol 
edilemediğini, pis olduğunu, bina
enaleyh Belediyenin bunları teke!
fill edemiyeceğini söylemiştir. Bu
nun üzerine mazbata reye konul· 
muı ve kabul olunmuştur. 

Şehircilik mütehassısı Prost ile 
yapılan mukavelenin bir sene müd
detle remdidi hnklnnda Bütce ve 
Kavanin Encümenleri müşterek 

mazb.atası okunmuştur. Belediye ;. 
mar Müdürü Hüsnü, ProstJa yapı
lan mukavele hakkında malfımat 

vermiş ve mukavele mucibince 
Prost'un senede iki defa ikişer ay 
İstanbulda kalacağı ve yeni muka
vele müddetinin iki sene olduğunu 
söylemiştir. Prost, geçen senelerde, 
Beyoğlu, İstanbul nazım planlarını 
ikmal etmiştir. Üsküdar ve Kadık~. 
yün nazım p11nı taslak halindedir. 
Bunların meclisin 'teşrinisani toplan
tısında sevkolunacajı tahmin olu
nuyor Bundan başka Florya, Me
cidiyeköy, Dolmabahçe, Beşik

taş, Şehzadebafı, Halıcıoğlu, Fe
nerbahçe, Üskildn iskele meydanı, 
Bebek · İstlnye yolu tatbik planları 
yapılmıştır. Bunlar Nafıa Vekile
tjndedir. 

Verilen izahat üzerine mazbata 
ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Ruznamenin son maddesini teşkil 
eden Düşkünlerevinin ·DarlllAceze• 
clçtimat yardım yurdu. olarak isim
lendirilmesi hakkında Mülkiye En
cümeni mazbataaı okurunupur. Bu 
mazbata bir çok itirazlara ve müna
kaşalara sebep olm

0

uştur. 
Neticede azanın birçoğu DariilA

ceze iamfnin tekrar verilmesini iste
miş, bu ekseriyetle kabul olunmUf
'tur. 

Şehir Meclisi bundan sonra bu
gün tekrar toplanmak üzere daJıl
mıştır. 

Fransa ve lııgilter 
siyaseti 

Fransa ile İnliltereain A 
daki siyaseti son günltrde M. 
dier'in ve M. Chamberlain'in 
etr.:ıiş oldukları nutuklar ve 
tikleri diplomasi faaliy(ıtlerile 
beyyün etmekte ve hep ayni 
mette yürümelde olduğunu 
mektedlr. Fransızlarla tng· · 
bu siyıu:ette nazarda tuttukları 
ta A vrupada iki liyul yolun 
hap edilebileceii hakkındaki 
atUr. J'illu•ika Avrupada ya 
ki mesai yapılacak ve yahut da 
taraflı bir hlkimiyet tesis 
tir. 

J'ran1ızlarla İnailizler 
ıtatükonun muhafazası ve he 
al iktiaadl ve aiyui muvaze 
lllderi 1Ulh yolile hal yolunu 

tuklanndan, onlar daha zi 
müşterek bir tewriki mesai 

yeti istilzam edecek bir vaziyet 

mak arzuaundadırlar. Ve bu 
takviye ipin de, hadisatın gÖI 

li seyir kar111ında, icabında 
ituvvetlerile, Avrupa kıt'uın~ 

tiklAI ve mülk! tamamiyetleri, 

muvazenenin .idamesi ve uıD 
sulh havasının muhafazası içfıı 
ruri olan devletlerin hlkimiye 
ne halel Jras edecek her türlil 

vüze kartı koymalı da en 
bir unsur olarak tellkki etm 
dirler. 

Son ıeneler zarfında dahill 
vazenesizliğinin harici ıiyue 

menfi tezahürüne şahit olan rı 
sızlar, maruz kaldıktan 
~Jıyarak, dahilf kalkınmalarla 
nun önüne geçmeğe çalı§:mı.,.;.ıaı~ 

Ve bu arada, beyinlerindeki 
ayrı düşünüş tarzlarını bir ta 
bırakarak Paris ile Londra, 
ve açık teşriki mesaiyi hayati 
faatleri bakımından lüzumlu 
müşlerdir. 

Yalnız bu iki devletin bu ta 
birleşmesi, diğer ıiyasi zümre 
fından, aleyhlerine çevrilmiş 

kombinezon mahiyetinde gö ·· 

tedir. Fakat resmi bir mahiyet 

madan da, Alman - İtalyan 

ittifakı için de diğer taraf ayni 1 

alan serdedemez mi? Bunu bey 

Berlin - RomEt mihverinin ne 
dar hakkı olabilirse, mümasil 

alan beyana, Paris • Londra b 
devletlerin de ayni derecede 

ve salahiyetler vardır. Bu 

karşıl.ıJdıdır ve mütekabil faali 
!ere istinat etmektedir. 

İşte bu fikirleri, her iki dev 
mes'ul adamları mütemadiyen 
tuklarında izah ve tafsil et 
dirler. Ve bugün mutad ol 

veçhile, birleşik siyasi kütlel 
başında hareket eden devletl 
diğer alakadarların sözleri ve 

hareketleri hep aşağı yukarı 
mealdedir ki bu keyfiyet te, 
rında sıkı bir tesanüdü ve 
birliğini müşahede ettirir ve 
yinlerindeki temasların daimi 
şekil aldığını gösterir. 

. t~giltere bu vadideki iiy 
ınk~af ettirirken, mütemadiyell 
zerınde durduğu bir nokta de 
ratik devletlerin diğer devle 

karıı herhanai bir tecavüz! 
taşımadığını izahtır. fn,Uid 

Almanyayı tahrik etmek, Ber 
meiJ'U taleplerini örtmek ve 

harp için birleşmek yolunu in 

etmek tarikini asla düıünmediıkl 

İngiliz Başvekili müteaddit ıııı 
larında beyan elmiftir. Fakat 
rağmen Londranın takındıfı ta 
devletlerin yekdilerini teakup 

rek ortadan kalkmasına kartı ~ 
rını kavuıturarak artık aeylrci 
lamıyacajını da, difw' devl 
ptermektedir. 

lıte demokratik 

geni9 ve milnkeşif 
noktadan çıkar. 

lnşlltere, ifte bunu kartı tar 
zihnine yerleıtirmeje 

sulh yolunda müzakerelere 
kapı bıralkmak ve herhan'1 • 
tilAt untutlarını yenmele 91 
la uınumt aiyuette büyük bit 
oynamakta ve Fransa da bu 
tamamile ittiba etmektedir. 

Dr. Retacl SAGJ. 



t't•l~l:f;1:J=fi1~3:1 Fransı~ Memlekette Kesme 
Yugoslav Kral Naibi- Başvekilinin. Şeker Buhranı mı Var? 
nin Roma Se h t• N utku lstaabul, Anadolu ve Karadeniz buhranın bütün elemanlarını büyük 

,--------- ya a 1 (Bqtarafı l ınd Myfamızda l ~~:~ :i~~:~~~: ~~t::~l:~;;:~;~ ~;!:1~~in nazarı ittilalarına arzedi-

Denze Dökülen 
Balıklar 

A~Omada ff i b • A . hüsnüniyetle tamir edilemiyecek da kesme şekeri alamadıklarından Kendisine ilk müracaat ettiği· 

l 
Ç lr n/aRmQ imza. bir haksızlı1' artık kalmamı§tır. müştekidirler. Anadolunun muhtelif miz 1stanbulda, tuzcularda (3-5. nu 

Q J T Fakat muahedeler aleyhhıd• dol- yerlerinden gelen tüccarlar, günler- maralı mağv.ada zahire ve geker 

Bu, eski bir ihikiyedir. Her sene 
muhtelif mevsimlerde tekerrüt· ~

dec. Boğa1.ın ve Marmaranm cömert 
sularından zaman zaman o kadar çok 
balık çıkar ki, nüfusu bir milyonR 
yakla;p.n koca fehir, lezzet itibarile 
dünyada misilsiz olan bu liiferler 

nmauığı Temin Edı·ıı·yor ru bir prensıpten harek~t eden ak- oenberl kesme '6er almak için mü- tüccarlarından Eşref Akatlıya sor· 
sülamel nihayet bi'r tehdid, bir iha- racaat ettikleri ha\de, şirket, ken· duk: 
fe şeklini aldı ve miidafaaları bin- dilerini bu gün yann diye savsakla- - Memlekette bir keı:ıme şekeri -

ş~kilde aşağıdaki iki prcnsi.p 
nne müesses bulunmaktadır. 

ni;:;bc zayıf küçük milletleri esaret- maktadır. Ve bu muamele böylece buhranından ba7iis ve 1:ikayet edili· 
iize· y te tutmak i!tidadlanm gösterdi. temadi etmektedir. yor. Böy'le bir buhran var mıdır? 

. Yugoslavyanın her türlü muhalif 
ı~e.olojrk veya stratejik bloklar h!l· 
rıcınde kalmak hususundaki arztı 
''e azmi ve kendisini dığer Balkaıı 
devletlerine ve bilhassa Rumanyaya 
bağlıyan taahhütlere kayıtsız ve 
şartsız riayeti 
. Z~repte çıkan yarı resmi No\•os· 

h diyor ki: 
Naip ve İtalyan devlet adamları 

sadeec esasen aramızda mevcut ola
nı derinleştrrmeğe ve tamam1amıya 
çalışmışlardır. Yenıden küçük bir
şey yapmak daha tasav,'Ur edilme
miştır.> 

Cihan efkiirı umumiyesi bugün ge- Şirketin nıcm!E>ket ihtiyacını çoJı: - Maatteessüf buhran mevcut-
çirilen siyasi buhrandan on1arm po- iyi bilmesine rağmen günUnde ve za- tur. Gilnlerdenberi istediğimiz mik· 
litikasını mes'ul tutuyor. manınCla lazım gelen istokları bu- tarda şirket keRme şeker veremiyor. 
Eğer mihver devleHeri en salahi- lunduramamasındnn memleketin Gerek mağaza ve gerekse taşra müş 

yelli şefleri a~ından temin ettik- muhtelif yerle.rinde kesme şekeri ye. terilerimizin siparişlerini de bu se
leri sulh ve müsaleınet politikasın· rine toz şekeri kullarulwağa başlan- heple gönderemiyoruz. Taşrada da 
da samimi iseler ortadaki bu yanlış mıştır. Yani bu gün yurdun muhtelif kesme şekeri buhranı başlamıştır. 
anlaşmaya cidden yazıktır. Çünkü mmtakaların<la maatteessüf bir kes- - Taşra tabirile hangi mıntaka. 
mihverin kendisine düşman zannet- me şekeri buhranı \•ardır. ları kasıd ~uyuruyorsunuz? 
tiği ve ona göre tedbir almak lüzu- Bu vaziyet karşısında. İstanbul- - Müşterilerim Marmara lvwza· 
munu ileri sürdüğü devletlerin biri da yUz kilosu normal zamanlarda sile Karadeniz sahilindeki ş~ir ve 
olan Fransa işte ba§vekUi ağzından toptan 28,10-28,20 lira arasında kasabalar tüccarları olduğuna göre 
harbin manasızlı~ı, lüzumsuzluğu sablan kesme şekerleri bu gün 29, bütün bu mıntakalara kesme şekeri 
ve hattA faydasızlığı hakkında bu 29,5 liraya satılmaktrıdır ki bu su- gönderemiyorum. 
kadar kat1 beyanatta bulunuyor. retle husule gelen beher bir vagon· - Bu kesme şekeri buhranı fik· 
'\1. Daladier'r.in ifadeleri arasında da 100 Ha 150 liralık fo.rkı milstehlik rinizce neden ileri geliyor! 

• 
uskumrulan yiyemez ve bu ma~na-
lar dolusu leziz balıklar, İstanbulun 
çöpleri gibi Halicin bulnık sularına 
yeniden hemcinslerine, bu sefer yem 
olmak üzere atılır. 

Denize atılmak yalnız balıkların 
başına gelen bir felaket değildir. 

Çok defalar başta kavun, karpuz ol
mak üzere birçok meyvalar da aynl 
Akibete uğrarlar. İstanbula ihtiyacı 
nısbetinden .fazla gelen bu meyva· 
lar dura dura çürümiye yüz tuttu 
mu bir sabah topyekt1n Halicin ku
cağına aWır. Bu kavun, karpuz yı• 

ğınları, çok defalar Haliçte mavna
larııı teşkil ettikleri ada gibi ada· 
cıklnr bile vücude getirir. 

Türk - İngiliz 
Anlaşması 

harbin hkbir meseleyi halletmiye- ödemektedir. - Memleket dahilindeki dört şe 
ceği hakkındaki kanaati herkesi bu Daha bir kaç gün kesme şekeri ker fabrikamız bu sene ancak 43000 
fikir etrafında toplamağa kifayet gelmiyecek olursa bu fiyathtnn da- ton şeker istihsal edebilmiştir. Mem 
edecek kadar bedlhi ve doğrudur. ha. ziyade artması muhtemeldir. Bu leketin ihtiyacı ise 100 ili 110 bin 
İngiltere.nin de mihver devletleri giin memleketimizde şP.ker işleri bir ton arasında ol~Euna göre fabrika
aleyhinde bir emel beslemesi aklın 1 elden idare edildiğine göre, şeker larımızıu istihsalatı ihtiyacın ancak 
alacağı bir is değildir. Hatta lngil- tüccarları hs.riçtcıı şeker ithal ede- yüzde kırkını karşılıyabilmi~tir. 1h· 
tere başvckninin icap ederse Al- memekte ve tnbiatile yersiz buhra- tiyacımızn mütebakisi olan yüzde 
manyaya teminat verebileceği ya- nın mes 'uliyeti şeker şirketine te- altmışı ise hariçten tedarik etmek 

Ben bu gibi hAdiselerle karşılaş
tığım zamanlıır, aklıma derhal fakir 
halk tabakaları gelir. Knnbilir, mav
nacıların kan ter içinde kürek kürele 
denize döktükleri bu uskumrular 
kaç zavallının, kaç açın midesini do: 
yurabilir, kııç yoksulun kuru ekme
ğine emsalsiz bir katık olabilir, di
ye düşünürüm. 

• ('Baş tarafı 1 inci sayfada l 
nın rolü h b . 
Yec-'· k darp alınde hesap edilmi

't:.11. a ar mühhn ld -e mekted· 0 ugunu izah 
ır. 

Ar 
h ına, 16 (A.A.) - Türk . . . 

tnuşterek d kl~ • lngılız 
tefsirat'ta b le rasyonu hakkında 

u unan Messager d'A h 
nes gaıetes· a· t e-ı ıyor ki: 

tLondra ve Ankara hüku . 
llın müşterek d-'·l" metlerı-,_. =- arasyonu il Tü 
ro.ıye baş•,.,:ı..·ı· . e r-

, .:l\ı ın1n bu d kl. t Şrih d e arasvonu 
e en nutku ik" d ~ da pek ' 1 ı evlet arasın. 
yakında mı edi anlaşmanın . z.a lecek olan 

dınlat:mıştır g:esını 'tamamen ay. 
bildiri} · aUe muhtaç olduğu 

en teferrüat, 
bir vuzuh : anlaşmanın tam 
b ve ıcazla ta ·r ed" arış ve ivt ni et n ılmiş olan 
Yecekti.r. ~ y esasını değistirmi-

Türk - İngil'z 
lbu lsiikaınet'te anla.şması banşa, 
~ke frn._.· hic hır müvaıi ha-
L.. _ ıuı. mı ber't f 
ft.U\'Vetli bir hizmet:f ara etrniyen 
fı Doğu Akd • . ır. Yeg~ne hede-
da nizam ve e=e ve Balkanlar
tnennisi de b~ • ve büyük te-
bü.:: nızam ve sükıln 
~n Avn.ıpada un 

at olan Yunan muhafaza edilmft-
çizı anı efkarı umumiyesi i 

aşznanın b ... ı.. • • 
Yoktur Bu t a'lAa hır manası 
t · emenni .. 
ernennt değil . ' mucer~e't bir 

?nilletl ı dır. Avrupa'da büt .. 
er n ve bütün .. un 

l.eıneıınileri. b hukılmetlerin 
cihti arıp doğru m"' te. r.:t u vec-

Elefteron Vi 
cİngiliz • ~~ gaz:tesi yazıyor: 

rasyonu barı . Inll§lerek dekla
takVivesin şı~ mılletler istiklalinin 
B e muessir b" u bak md ır hizmettir 
tarstni lan gayretlerini barı . 
d · Y0 unda §ın 

ünya -ııı sarfeden b""t·· 
"U ener· . u un 

nu gent. uı.ın bu deklar 
nı ~ nefes 'Ve se • asyo. 

ış olnıaJ.an ,..,._L vtncle karşıla-
p '1~ tab""d· rofya gaze . ıı ır .• 
c'l'ürk - İ -ı~sı Yazıyor: 

ngı ız mü 
tonu Doğu Akd niz tel'clt deklaras-
~~i için fevkalMe e~de barışın tar-

t 
dsedir. Yunan '"-"' ernmtyet}i bir 

n...tı· Cııuırı u 
l'i• ız - Tfirk 1 .. ~ munıfyesf 

tnuhafa an~ınas 
rete zası hakkındaki ::ıı barı~ın 

ltırnıelli b mumı gay. 
rnernnuntyetle k~r lardım olarak 

Kattrnerlni ş anıaktadır.:t 
'L c'rürlı: - tn!~zetesı yazıyor: 
~tıns-ı c:.• t anla~ . 
1 

~n aleyhin .!•uası hıç bir 
lldtr. Alna e nıuteveccih d 1 

lhlleı barı §?na ınnnııasıran b e-
•vl •nı !'lluh f eyne} • . 
• ernektedtr A. a azasını istihd f 

qJAhlyettar . Yn1 gtln1erd . a 
rafta b ıahafJ'etJeriıı e dığer 
ka d l!'ıfuı nıu~ de he- ta 
9 Y etmeleri rnesut ilfizuınun~ 

u sur~tle İngiliz - "'-~tr tesadUftü 
llın nıetnJ 1 ~ur1r ~ r. 
l'lrnertedtr. ~~u veÇtıne te;;'!~ "e bu d ·"'1 arzusu -ı.uı:; 
lrtrı a vaziyetin norrn lUtrıurntaır 

""YegAJle Prant·dl a ist'ibale!f 
uığer ı r.:t 

letsırı gazeteler de b 
er n una ben 

\T ~et:rnektedi 1 zer 
ljans~reova, 16 (A.A.)r er. 
>-orı ıı:ı. husust ınu.b b:- Anadolu 

. a ırt bildiıi-
:0 Blltüıı 

r. l'tefik ~~· Ba,vekilinıuı 
~rk • tngw. 

~nla§lllası hakkındoki nutkunu nak· 

1~~lemekte ve bu nutkun B. M. Mec 
ısınce müttefikan tasvip edildiğini 

memnuniyetle kaydetmektedir. 

hut mütekabil 1eminat teati oluna- Yeccüh etmektedir. irtiran hasıl olmuştur. 
bileceği hakkındaki sözleri k!ıfi de- Diğer taraftan öğrendiğimize Şeker iŞleri memleketimir;de bir 

İstanbul'un ihtiyacı muayyendir. 

reoede sarihtır. göre cihnn şeker piyasası son birkaç elden idare edildiğine göre ithaline ı 
Demokrasi devletlerinin sulh le- ay zarfında yü--..de 60, 70 derecesin- mecbur olduğumuz affi'nış bin ton 

hinde bu kadar açık ve kat'i suret- de yükselmiştir. Eğer şeker şirketi şekeri de şeker şirketinin getirtmesi 1 
t'e mevki almaları, Bcrlin - Roma hariçten getirmek iztirannda kaldı- lazııngelirdL Anla.ş:Jdığrna göre, şir
mihverini onları bir imtihandan ge- ğı şeker miktarını vaktile tedarik ket bu ihtiyacı gözönünde tutarak 
<;irmeğe ve samimiyetlerini anla- etmemiş ise bu gün alacağı şeker- tedarikli dan·anamamış, vaktile şe
mak için bir konuşma tecrübPsine lere yüzde 60, 70 dcreceı;inde bir fi. k.er alıp memlekete ithal edememiş
giri~e sevkedemiyecek kadar ·yat farkı ödemek ve böylelikle ayni tır. Bu gtinkü buhran 11a bunda•ı 

Fazla balık cıktiğı zaman bunun bir 
kısmının istihlAk edilell'(~erek atı
lacağı evvelden anlaşılır. Bu miktar, 
Balıkhanede ayrılsa da parasız vev 
çok ucuz bir fiatla İstanbulun kenar 
işçi, fakir halk tabakalarının istifade 
Jetine arzedHse ne kadar büyük bir 
iyilik yauılmış olur. Ayni şekilde 
kavun, karpuı ve diğer meyvalardan 
da pekala bu ~ekilde istifade müm
kündür. 

G~zeteler, bilhassa, bu anlaşma 
il~ alakadar ola ı·ak ltalyarun Akde
nızd?ki vaziyetinin müşkülıitını da 
tasrıh eylemektedir. 

Gazeta Polska Tu""k 1 ·1· la • .. • ngı ız an-
a:~as~nın Avrupa merkezlerindeki I 

ı erı hakkında Paris Be lin 
Rom h . , r vej 

a ususı muhabirlerinin tel-
graflarını da neşreylcmektedir. Bu 
telgraflara göre, Pariste hudutsuz 

d: kıy~elsiz m~dir? Berlin · Roma 1 nisbet dahilinde harice döviz çıkar- doğmuştur. 
eger dunya efkarı umumiyesine bi-

1 
mak mecburiyetinde knlacaktlt' ki - Şeker fabrikalanmızın senevi 

memnuniyet , . b meı. cuttur. Parıs mat-

raz kıymet veriyorlarsa kendi hak- bu da milli iktisat bakımından he; nornıa.I randımanı nedir? ı 
larında ihtimal ki haksız olan bir halde memleketin nef'ine bir net· - İyi çalışılmak ve pancar 7.ere-
.. '- ıce d şupııeyi silmek için bu tecriibeye ''ermiyecektir. en köylüler memnun edılmek şar-

Birkaç kabzımalın veva tüccarın 
yt-rsiz ve hasis endfşele;ine kapılıp 
AHahın bize gönderdiği nimetleri 
tepmivelim, denize dökmiyelim. Gü
nahtır! 

uatı, bazı fedakarlıklar muk bilin" 
de F a • 
faka rans~zlarm da yakında bu itti-

teş•bbfi! mecburiyetindedirler. Bu vazivct karşısı d b. tile bu günkü vasıtalaiile senevi 
ım.e,iD OaJı1d YM..cıN • n 8 ır mem- dört f b "k 100 =:-.==========·:::-:==== leket meselesi sayabileceiYimiz bu a n a ili 120 bi.n ton §e· dahil olar.11a-.n1 ma. ... -~4'.:1. ı 

giliz F ~--· a..&lMUuı n-
til : ı:ansız dostluğu münasebd-
kı e §ımdiden İngiliz - Ti.irk ittifa-

ndan istifade edeceğini 
tadır. Berlinde efk" ~azmak
kuı a.numumıye şaş-

ltaİy::tbuat. kı~11§ bir haldedir. 
mahfıllerı ise, bu "ttif 1 fevkaı· d · • 

1 8 :ı a e hır hadise olarak -
mekte ve ıtaı gor-
suretind .. Ynnın çcmberlenmesi 

e mutaı~a eylemekted" 

Fon Papen Gitti 
Alman büyük elçisi Fon Papcn 

di1 ıı sabah Ankar.aJ .... ·ı şenrim i;.~ 

gc1m ştir. 
Memleketine gitmek üzere me

zuniyet alan büyük elçi, dün geceki 1 
ekspresle şehrimızden Berline hare· 1 
ket etmiştir. 

su11'i şeker buhranının han~ sebep· ker istihsal edebilir ki bu da memle-
lerden doğduğunu inoclem~ krırar ket ihtiyacım karşılar. Nitekim Al- MURAD SERT~W 
verdik ve salıilıiyettar şeker tüccar- pullu şeker fabrikasının, hususi ser ============== 
ları ile mUteaddit mülakatlar yap· mayeterle çalıştığı senelerde, birse- Parti Meclis 
tık. ne içinde kırk bln ton şeker istihsal 1 

B - etmi§ bulunması da yukarda ki idöi- Grup unda 
u muHikatlardan edindiğimiz i 

kanaat şeker işlerinin maatteessüf :~ sbat edebilecek en bariz delil-

pclc üstünkörü ve görgüsiizce idare 1 Yarınki nüsh . ~ . edildiği merkezindedir M'" ·nı .. amızda dıger bır şe 
mek istidadını g"' t . uzm!. ; ~· tuccarı ile yaptlğımız mülakatı 

os eren sun ı cşrcdcccğiz. 

Ankara, 16 (A.A.) - C. H. Parusı 
Medis Crupu (16-5-1939) saat 15 dl! 
reis \•ekili Hilını Uran'ın başkatm
ğında toplandı 

Go 
. ır. 

nıec Warsza ki 
Belgrad h ws gazetesinin 
tifaJnn mu abiri, Türle - 1ngilız it- ikramiye kaz~nan Mısır 

TahvlUerl 

~~· 

İngiliz.&;;y~l-km~~ 
Söz alan Hariciye Vekilimiz Şük

rü Saracoğlu, geçen haftaki beya
nattan sonra siyasetimizin takip et· 
tiği seyri izah etmiş ''e bazı hatip
lerin suallerine cevaplar vermiştir. 

zuna bU: Balkanlarda İtalyan nüfu-
ır mania te.~ d ~ 

Yugosıavyada m e ecegi için Kahire, 16 (A.A.) - YUzde 3 
dığını, 1talya ile ie;ITe~le k~rşılan- faizli ve ikramiyeli Mısır kredi Fon· 
bur bulunan hUku!eç~mege mec- siye tahvilTerinin dünkU çekilişinde: 
karşı b"ta etın mihvere l 903 senesi tahvillerinden 661054 
bildirnı~~ kalınnğa çalışacağım numara 50,000. 

Henüz Netice Vermedi Umumi heyetçe tasvip edilen bu 
beyanatı müteakip ruuıamede mü
zakere edilecek başka madde kalma
dığından celseye nihayet verilmiş
tir. 

ır. 
Ayni gazete T" k 1911 senesi tahvıllcıüıacn 257730 

l"f ' ur - 1ngili T a ı sayesinde 
1 

. . z 1 ı- numara 50,000 !ranlf ikramiye ka-
yaya ı.•erdi W• ' n~Itercnm Ruman- zanmışlardır. 
maktan k gı temınatın nazari kal- p 
ettirnıe.ktcudirtuıduğunu da tebaruz olonya milli müdafaa 

r. Nazırı Parlata 
fak~u~r Czerwany gazetesi, itti- Paris: 16. (A.A.) - Polonya mil-
lf.ıb" nıa~ya için muhim bir rnağ- li müdafaa nıı.zın yanında iki Kolo-

Zi 
ıyet teşkıl ettiğini söylcmekted· nel olduğu halde gayri resmi bir zi-

ra bo ~azı ır. . 
dir 

g ar son derece ınu-h· yarct ıçin dün sabah Parise gelmiş 
. 'l'ilrk . . . ım-kanı • lngıJız ıttifakının Bal- ve garda Gnmelin ile Polonyanın Pa. 

Buıg:~:taa: rn~~!;m t~Iri olacağı, ::ı~~k elçisi tarafından karşılan ı 
geçece.k Yunanı· re gırmekten vaz 
kuvvetı~necek dstaıı v~ Yugoslavya Havai adalarında zelzele 

W emektir. Hilo, (Hawai) 16 (A.A.) _ Bil- , 

1 
fl.rzawaki Nar00n . tün Hawa.i adalarıiiaa dün liddetll 

lllifın mU§ter k . y guetesı, bir z.elzele olmuştur. Hilonun evleri 
ehelllnıiyetıi b~ emnıyet zincirinde hafif surette hasara •• ;ı;.am•rıtır. 
ltalyanın halka. Almanya ve '"6• -v 

istilala cenubu ıarkl Avrupadaki Sarsıntı, 20 saniye .Urmil§tür. Bir 
nna mühim i kaç dakika sonra dana nafif geçen 

deceğinı Al man a teşkil e- bi zelzele -ı-L· 
kapadı~ manyaya Asya yolunu r uaua olmU§tur. 
m..iyet;i ~· on iki adalar için ehem- Eksperlere nazaran selzelenin 
~uğu~u, lngiJiz _ Sovyet merkeZUstü faaliyette bulunan dün-

na yolu ile ~ı teshil edeceğini, Tu- yanın mı fiUyük volbnı olan Kila

aet, ınu~ek Alman emellerine ==ben 20 kilometrelik bir 
8etine eS&llı klU'll durmak aiya- · 
ııt Yazmakta mesnet teekll eylediği- Suriye bGkQmet buhntnı 

............ dır. Şam, 16 (A.A.) - Reisicümhur 
••••••••••• . t• l • Daatlilgde .............. ... ıs ~are ere baılamıştır. Mumaileyh 

Dan . Bitle.rcDeri rMRdgeçldl meclil rew Faree Khuriyl kabul • l 
zigd ki~· 18 (A.A.J - Dün Dant- derek Bulchari kabinesinin verdiji 
~ ı:itlerci .te~e~killlerlıı geçit istifanameyi tevdi etmi§tlr. • 

bir mahiy:n edıldıği kadar mUhim lstifaııamede hükumet progra
hUcum ve ~rzetmemi§tir. Geçide DWllll tatbiki ve bilh&SBa 1936 u-
!kili lltirak 8~~taıa~dan 809 ~ ~a.n.sıı: • Suriye istiklll muahe
bir •llkönet hUkttm eerurde tam dardnm tudiki imklnı görülmediWo 

aUrtlmllftür. kaydedllm8ktedlr. --~~. gı ... 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) · 
ğ 1 

In~ıliz gazetelerı, İngıliz • So\T\!et 
ce i öğrenildiınişfü. Bu anl:ışınada k 1 ·· ~ 
derpiş edilen noktalar şunlardır; ı 1?'.u~a ere erinin ~lü noktaya geldi-

1 guıı, SO\')'etlerin lngHtereye verdik- italyan gazetelerinin mütalea.lan 
1 - Sovyetler esasen Fransa ve lerı cevşpıa Rus . Fransız • tngT İngilteer tarafından garanti edılınış· ·t 'f k ı ız Romu, 16 (A.A.) - Popolo di Ro-

ı tı a ı yapılması ve bu garanti sis- tcs" D ' 
olan komştılannı garanti edecekler- t · b ma gaze 

1
• uçe nin, nutku hak-d" emme altık devletlerinin de ithal kında tefskatta bulunarak ezcümle 

ır. e. dilmesi hakkındaki ılk tekliflerinde d" k' 
2 - Sovye ler Birlig~i Fransa ve ıyor ı: 

1 
ısrnr ettiklerini ve bundan bac:k::ı Vaz t1 k t'i ı k 

ngiltcre tarafından garanti edilme-! d h '$ c ye er a o ara tesbit e-er al genel kurmay temasları ya- d"l . r ş· .:ı· h 
rnic: olan memleketlere karc:ı girı~ti-: l ı mış ır. ımuı arp olursa, bunun 

'$ :r :r pı masını da jsteclıklerini yazıvor- · 1- b"" ··k ii taahhütler yüzünden bir harbe lar. - mes u u uyu demokrasiler ola-
giriştiği takdirde Londra ile Paris caktır. Dantzig meselesile Alınan 
Sovyetler Birliğine yardım etme- Daily Te1egraph gazetesi., bir çık- müstemlekeleri, Tunus, Cibuti veya 
yi taahhüt edeceklerdir. maza girılmiş olduğunu kaydetmek- Süveyş meseleleri Avrupa vaziye-

le beraber Fransız tavassutundan tini vahım· le t• • d ~·ıd· Me\~U bahsolan garanti edilme- · ş ırmış esı ır. Bu va-
mi devletlerin Baltı.k memleketleri :!i;.etice çıkmasını ümit eylemek- ziyet, yalnız yıkılan Versay siste-
olduğu öğrenilmış· lir. minin yerine konulmak üzere Al-

Times diyor ki: ma l l 1 h lngiUere cevap hıı.rırlıyor n ve ta yan :a ey lan yeni bir 
Lon~a. 16 (A.A.) - Resmi mah- .:~vy~t hükümetl pek mıınınun blok tesisi hakkındaki teşebbüsler

feller, son İngiliz tekliflerine, Sov- gozukmu~or. Moskovı, Avrupa slll- le vahimleşmiştir. Duçe, mihverin 
yet1er tarafından verilen cevabı tet- hunun müdafaası :için yeni taahhüt- b:U-ış :u-zusunu sarih surette göster
klke de\•am etmektedirler. Öğı'enil- lere girişmeden evvel hansız - Rus- dı. Mıhver şimdi intizar halindedir 
diğine göre, İngiltere bfikQmeti pek İngiliz üçler ittlfalnnm akdini iste- \'e harp olup olmıyacağı hakkında 
yakında ve büyilk bir ihtimalle Ce- mektedir.. karar vemıek, Parls ve Londra'ya 
nevre içtimaından evvel cevabını News Chronicle, üçler paktının ait kalmaktadır .• 
bildirecektir. yapılması hakkında Fransa'nm fn- Messajero gazetesinden: 

Lol'd Halifax, bu sagah Chamber- gfltere ve Rusyaya bazı tekliflerde cİtalya, her ih'timale ltal'fl \ertl-
lain ile göıiipnüştür. İyi haber all.n bulunmuş olduğunu yazmaktadır bat almıştır ve arlık hiç bir pyden 
mahfelterde söylendiğine göre, hü- 1 Daily Mail, İngflterenin Rusya fle korkusu yoktur. De.mokrasileriq 
kftmet, İngtlli • Sovyet milukere- füifak yapamıyacağını, çünkii bu- çemberleme politikası hırbe bu del 
terinin bir an evvel intaç edilmesi- nun Japonya, İspanya ve Portekt mokrasilerln sebebiyet vermek iı;t~ 
ne gayret edecektir. üzerinde fena tesirler yapacağm~ diğini göstermektedir. Bu demokrPj 
Söylendiğine göre hükOmet, Mos- kaydeylemekteciir. siler çemberleme siyasetinden vn' 

kova'nın cevabını müzakerelerde i· Daily Herald İngiliz teklifl . geçsinler, mükemmel anlAa:ı: 
Ieri doğru atılmış bir adım addeyle- le Rus cevabını~ iki memleketearrı:: imklnlan rnevcul olacaktır. AVPU•• 

kted 
.. ve Avrupa harict rnec:elel•m • lı 

me ~- sında hendz çok clddt görüş farkları t tkiki baş "' t.& lng~iz gazeulerinin göf"Üri bulundujunıı tebarüs ettirmekte :arış yolfl~a~: tır. Bu :m•~.e1elıııı, 
Londıa, 16 (A.A.) - Bu sabahki old·eunu yazıyor. , -- '1..Caktır. .• olsa, t~rıı~.Jal 'Dıı.l•ı 



Sütunlard@ 
Geziler 
Avrupa'nın siyasi durumu arap 

.saçına döndü döneli ben Tilki köle
nizin papucu da dama atılıverdi. 

Daha buhranın ilk sarsıntılannda 
tahrir müdürü iri gözlükleri arka
sından müstehzi gözlerini süze süze: 

- Haydi- bakalım Tilki kardeş, 
demişti, tası tarağı topla, Ajans tel
graf!annı, iç ve dış haberlerini, tef
tikalan koyacak yer bulamıyorum. 
Dünyada gene buram buram kan 
kokusu başladı. Alevler saçan, bom
balar yağdıran nutuklar nam ve 
hesabına senin köşeni siyaset ve ha
berler kısmına ilhak ediyorum. 

Bu karakuşi ilhak kararına ne 
diyebilirdim? Milletler meclisine, 
Lahey adalet divanına başvurmak
ta ne mana vardı? Çekoslovakya ile 
Arnavutluğun akıbetlerini düşü

nünce halime bin kere şükretmek 
Jazım geliyordu. Çünkü hiç olmazsa 
benim postum elden gitmemişti. 
Ben de boynumu büktüm, kuyru
ğumu yanıma kıvırdım, olanı biteni 
tetkike koyuldum. 

Vekayü ibret aynasından seyret
mek bana insanların Tilkilikte beni 
gölgede bırakacak kadar ileri git
miş olduklarını öğretti. Hatta Kurt 
biraderin dediğine göre hunharlık
.ta da öyle imişler ve papağana inan
mak lazım gelirse onu bile taklid 
eden insanlar varmış. 
Lafın kısası bu inziva ve uzlet sa

atlerini boş geçirmedim, insanları 
tetkik ettim, siyaseti inceledim ~ 
pek çok şeyler öğrendim. Binaena
leyh tahrir müdürü: 

- Tilki kardeş, siyaset nam Ye 
hesabına politikaya ilhak ettiğim 
köşeni sana iade ediyorum; Tilki
liklerine başlıyabilirsin, Vazifen 
gündelik gazetelerin tetkiki olacak
tır!... dediği zaman Tilki kalbi ol
makla beraber insanlarınkinden 
biraz daha gilliıgışsız olan kalbim
de tac ve tahtına tekrar kavuşan 
mahlıl bir imparatorun sevincini 
duyarak .kö~eme geçiyorum: 

Tan - Sevincimizi izhar etmek 
hakkımız değil midir? 

Tilki - Amenna hakkındır; hak
kındır amma sevincini pek acayip 
bir tarzda izhar ediyorsun da arka
daşlar ondan gocunuyorlar. 

Akşam - Suyun metre mikabı 
16 kuruşa çıkarıldı. , 

Tilki - Cenabıhakka bin şükret, 
gene insaf etmişler. Ya 26 kuruşa 
çıkarsalardı! .. 

· Son Posta - Bir Alman - Leh 
harbi patlarsa Lehistan'ın va~eti 
ne olur? 

Tilki - Şu ıilihlanma hızma ba
kılırsa yalnız Lehistan'la Alman
ya'nın değil bütün dünyanın vazi. 
yeti berbad olur. 

Akşam - Ademi tecavüz paktı. 
Tilki - İşit te inanma azizim. 
Son Telgraf - Bu iti anhyama-

dık, anlıyan varsa parmak kaldır
ım!. 

TENISA8AH 

Benli Hatun Dağda Gayet 
Mahfuz Bir Mağra Bulmuştu 
Bu Mağranın Ağzı Ancak Tek eir 

• 
insanın Sığa· 

bileceği Kadar Dar 
- co 

Bo karannı derhal tatbik mevkiJne koydu. He
men adamlarını uyandırdı. Sili.hlanrnalan, atlannı 
hazırlamaları yanm saat bile sürmedL Köroğlu: 

- Herkes ikişer at alacak. Birine kendisi bine
cek, öbUrUnli de yedekt.e götürecek. Yolda atlar yo
nılduk(!a değiştirilecek ve bu sayede gece gündüz 
durmadan yol alınacak! 

Herkes bu emirlere tam bir itaat gösteriyordu. 
Bir saat sonra çelik pazılı ve ~llk bakışb' yüzlerce 
adam en önde bir su gibi akan Köroğlunua kır atı

nın peşine takılmış, Çamlıbelden uzaklaşıyorlardı. 

Etrafı gündüz gibi aydınlatan ay ışığı onlara 
rehber oluyor ve iyi be81enml§ atlar, binicilerinin iri 

yan olmalarana rağmen bir kut hafifliğl ile ~
leri aşıyorlardı. 

Köroğlu Erzunımun yolunu tutmuştu. 

* Sabaha karşı Hasan kendisini bUsblıtUn İena 

hisaetti. Bunu Benll Hatuna belli etmemeğe ~ma-
8111& rağmen o, her şeyi aniamıttı. Yaralana yapt.ığl 

hararet kendisini okadar halsiz dtişürmüştU ki -. 
şanı bile kaldıramıyordu. 

Benll Hatun bu vaziyet karşısmda ae yapacağını 

düşlinmeğe başladı. Vaziyet ook ciddi idi. Eğer ba
basının eline geçerlerse ölecekleri, hem de mütbJş 

işkenceler altında can verecekleri muhakkaktı. Çün
kü babasının tablatini ~k iyi biliyordu. 

Bu esnada yavaş y&\'aş etraf aydmlanuağa baş. 

ladı. Şimdi ovadan askerlerin sesleri ilaha kuvvetli 
çıkıyordu. Benll Hatun ateşler içinde kendisinden ge-

çen Basanın yanından kalktı. Etrafı araştınnağa 

başladı. Belkl beraberce kaçabilecekleri ve izlerini 
kaybettirebilecekleri bir yol, bir patika bulabilirdi. 

Bu araştırma yanm saat kadar sürdükten son
ra böyle bir yol olmacbğuu anladı, Fakat bu llll'ada 

bir mağara ~f etti. Mağaranın ağzı ancak bir insa

nın ıığabUeceğl kadar danb. önünde de derla bir u
çurum vardı. Benli Hatun bu mağarayı keşfettlkt.en 
sonra Basanın yanına döndü. Bu sırada Hasan uyan
mış, kendisini arıyordu. Güneş t.e çıkmağa batlamıt 
ve ovadaki askerler kıhçlannı, mızraklarını sallaya-

rak bulundukları yere doğru gelmeğe başlamıllardı. 

Hasa bötttn llmldinl kaybetmltU. 

- Hiç halim yok ! diye mınldandL Biraz kuvve
tlın 018&, yalnıs atıma blnebUsem, belki değlflrlm. 

Bana biraz yardım et t.e atıma bhaeyim, onlar bura
ya varmadan ~rlerine hücum edeyim. 

- Hayır Ruu! Deyimde 7eıe blldbd lr.mel 
Çok h•hheln ! Bu vulyette ldmleye kup kılıç OY.• 
utamanın! 

- Kim demlı! , 
- Bayır, hayır! Nida kelldbd ateşe atmak 19-

tlyonua. Ba halinle, bu. caaavarlara karp koyablle
oetme laaaıyor musaa 1 

- Fakat ya....,ak balka teY olmadılma ıöre .. 
- Nloln ohma..-f 

.. 
Ve Onii Ucurumdu • 

Basanın bnlaaık gözleri birdenhlre parladL 

Benli Hatun acaba ne demek istiyordu 't 
Benli Hatun Hasanan gözlerinueu sormak ist.edi

ğl suali anladı : 

- Bir mağara keşfettim. Oraya sığınalım. Ma. 

ğaranın ağzı ancak· bir insanan sığabileceği kadar 
•.ıa • hr \ 'e altında derin bir uçurum \'&r. Burada bir 

IDaan bir orduya karşı koyabWr. 

- Mağara uzakta mı 't 
- Hayır yakında. 

- O halde oraya gidelim. Belll' bu 8uretle biru 

vakit kazanınz. Babam da bu müddet zarfında ordu

alle yeti!jir ve bizi kurtarır. 

Doğrusunu söylemek lizungelil'8e, bu ihtimale 

Basan kendisi de inumıyordu. Fakat De de olsa 

Benli Hatunun kuvwl manevlye8lnl takviye etmek 

lazım diye düşünüyordu. 
Kaybedecek vakit yoktu. Çünkü Kara Vezirin 

adanuan bulunduklan yere gittik~ yaklqıyorlardL 
Hasa• BenU Hatunun yarduidle güçbeJi ayağa kalk

tı ve Benli Hatuna dayana dayana mağaraya kadar 

yilriidü. Mağara hakikaten Benll Hatunun aalattağı 

gibi idi. t~ri girdiler. Fakat yaptığl bu ufak hareket 

Basanı büsbütün yormuş ve kendisinden geçirmişti. 
Baygın bir halde mağaranın içindeki otlann üzerine 
serildi. 

Benli Hatun o zaman Hasemn belinden 1IZUll 

kılıcını sıyırdı ve mağarama ağzma giderek bekle
meğe başladı. 

Kara V ezlrin adamlan her tarafı aradıklan hal

de H88Bnla Benli Hatunu bulamayınca hayret etti

ler. Bazılan bir yolunu bulup dağdan kaçmış olabile

ceklerini ileri sürdüler. Fakat her taraf gözden geçi
rlllace dalda lraçabllecek afaeak bir ı-Uka bile olma

dığım gördüler. Bundan başka at ta orada donıyor

du ve en mühim olank yerde, bir ağacın altmda taze 
kan izleri de boldular. Bunu görünce içlerinden biri: 

- ilaha yaralanmış! diye bağırdı. 

Onun yaraJaımnı olması lhttmall askerlerin şev

kini büsbütün arttırdı. Tablatile yanlı bir adamı ele 

ceçlrmek 90k kolay olacaktı. Diler bir asker sordu : 

- Peki amma, !Jlmdl bunlan nasıl bulmalı! 

tldnciai cevap verdi: 

- Kolay! Kaa izlerini takip edelim. Böylellkle 

kendilerini buluruz. Her halde bir yere glzlendller. 

Ba anmalan derhal nedcte verdi. Asbrlerba en 

önünde ytirllyen birdenbire· 

- Buldum! 
Diye llaykırdı. Diğerle .. 

- Nerede! dl)'IB sordu-
- Ku blerl bu kayahklarda kayboluyor. Her 

halde buralarda bir mağara lllia olacak. Oraya glz

lenmlşlerdlr. 

(Devamı var) 

Tilki - Bu kadar basit şeyleri' an- :ı:::::::====================::::;;:================ 
lama.zam, sonra bir de kendini dün-
ranın en açıkgözü sayarsın. Bunda 
anlaşılmıyacak ne var? Amerika'da· 
ki Türkiye paviyonwida difi Yeni
çeri kıyafeti nftmunelerldir 0 ıör
dilğiln kızlar. 

Son Posta - MaldneU liqerat 

Tilki - Desenize ili haşera ~ ta 
motlSrlze bir halde ... 

Son Telgraf - cTan. ve •Cüm· 
huriyet. gazeteleri makul ve salim 
yola lirdiler. 

Tilki - Bu ffl de tabi! sana borç
ludurlar delil mi? Eksflr olma. 

TILXJ 

BırrandeYiicü kadıa 
yakalandı 

Şifllde flalf randevuculuk ve fu
~Uf 7apan Cemile ilminda im Jra. ~ 
jm yakalanarak dün Adliyeye tes- ' 
Um olunmuştur. -·-H•I meeeleel 

Muallim ihsan Şerif Gömüldü 

..... ş.ifia CeMR meraalwlwtiea dd labba 

Evvelki gtın GWhane hastahane- nues1 öğleden IOnr& 01Uhane has
alnde tutuldufu bir hastalıktan kur- tahanesinden kaldınlmıt ve namazı 

gönderilen bir heyet, bir çok lise 
müdür ve muallimleri, kalabalık bir 
talebe kitlesi bulunm\lftur. 

Yt..nm asır kadar bir müddet 
muallim olarak ç&Jıean ve memleke
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Müdürünün Hatıra 
- t - y AZAN: Emekll TUmbay Halll A ıro 

Aptullah Paşa Hergiln Kendiai 
Harbiye Nezaretinde Z iyaret 

Etmemi Emretmifti 
Sadırazam İzzet paşanın istilası Ü· 

zerine (11 Teşrinısani 1334-1918) ta
rıhinde Tevfik paşa kabinesi teşek· 
kül etmişti. Yeni kabinede Harbi
ye nazırlığına ferik Abdullah paşa 
getirilmişti. Trablusgarp harbi sın· 
sında İtalyanın Anadolu sahillerine 
yapması melhuz ihraç harekatına 
karşı İzmir havalisinde toplanan 
garp ordusu ve Balkan harbinde de 
şark ordusu kumandanı iken, birinci 
kolordu, birınci nişancı alayının, bi· 
rinci Plevne nişancı taburu kuman· 
danhğile paşanın maiyetinde çalı,_ 
mıştım. Kahraman taburumuzun her 
iki harekatta gösterdiği fedakarlık 

ve her husustaki üstünlüğü hasebile 
Abdullah paş•nın teveccühünü ka
zanmıştım. 

Harbiye Nazırlığını tebrik için pa
şanın Kadıköyündeki köşküne git
tim. Liıtfen beni kabul ederek ge
ceyi yanında geçirmek üzere misa
fir: ettiler. Tanımadığı genç ve muk 
tedir kumandanlarımızın şahsiyetle
rile Çanakkale ve Kafkas cephele
rinde cereyan eden muharebeler ve 
hadiseler hakkında istedikleri ma
lfımatı arzettim. Ordumuzun son va
ziyet.inden ve acilen alınması icap 
eyliyen tedbırlerle vatan ve milleti
mizin istikbal ve istiklalini kurtar
mak için ordumuzun yeniden Ana
doluda harekata geçmesi lazımgel
diğini harplerdeki tecrübelerime 
müsteniden anlatarak nazarı dikkat
lerini celbettim. 

Paşa gece yansına kadar benimle 
ehemmiyetli surette meşgul oldu
lar, maruzatımdan memnun olarak 
iltifatta bulundular. Sabahleyin git
mek üzere müsaadelerini istediğim 
zaman şu emri 'Verdiler: cHer gün 
Harbiye Ne2aretinde paşanın nez
dinde isbatı vücut etmek ve verile
cek emre göre hareket eylemek .• O 
günden itibaren yeni vazif_eme de
vama başladım. 

Aldığım ilk emir feshane fabrika
sındaki bir milyon liralık ihtilas 
hakkında tahkikat yapılarak müseb 
biplerinin meydana cıkanlması idi. 
Bu işle meşgul oldum. Tahkikatımı 
bitirerek aldığım neticeyi bir rapor. 
la paşaya bildirdim. 

Paşa çok ehemmiyet atfettiği bu 
meselenin müsebbiplerini tecziye 
değil, takipleri için bile bir icraatta 
b tlunmadı ve mesele yüzüstü kaldı. 

Tekrar telakki eylediğim bir e
mirle harbiye nazın namına fstan
bukla mevcut kıtaatın teftişine me
mur edildim. Efrat, zabitan ve üme
ranın hal ve vaziyetlerini bildirdim. 
Bu maruzatım üzerine İstanbul mu
hafızlığı kumandan muavinliğine •a
yinimi teklif ettiler. (0 zaman İs
tanbul muhafızı Ahmet Fevzi paıa 
idij. . 

Böyle mühim anda büroda çalış

.. ~. Halilin ou maaki r 

ruzatta b\ılunacaklarını söyl 
Ayni zamanda Tevfik paşanın 
hürdarı Yusuf Ziya bey (İstaJI 
valiliğinde bulunmuştur.) Beşik 
lı idi. Ben de senelerdenberi B 
taşta ikamet etmekte oldu y 

tanışıyorduk. Bir taraftan Har 
Nazırının, diğer taraftan da Y 
Ziya beyin Sadırazam nezdin 
tavassut ve tavsiyeleri üzerine 
f ik paşa Ayaspaşadaki konağına 
ğırdılar ve Polis müdürlüğünil 
bulüm için teklifte bulundular. 
leğimle alakası olmıyan polis · 
hakkında tetkikat yapmak ve 
göre bu müşkül vazifeyi deruhde 
mek için bir haf ta rr .. s~ade is 
Halbuki dört gün sonra Harbiye 
zınndan aldığım kat'i emir üz 
Polis müdürlüğünü kabule meC 
kaldım ve yirmi dört saat içinde 
desi çıkarılarak (6 Kanunue 
1334-1918) tarihinde polis müdiit 
ğüne tayin olundum. 
• Vazifeme başlamak ve talimat 

mak üzere Dahiliye Nazırı M 
fa Arif beyi makamında ziyaret 
tim. Düveli itilB.fiye kuvvetle 
İstanbula girdikleri gündenberi 
muhtel olan asayişin bir an e 
hali tabiiye ircaı için icap eden 
dabir ve Acil icraatın icrasını k 

laştırdık. Asayiş öyle ihlAl e · 
ki bilhassa Beyoğlu sokakla 
maskeli üşeranın yapmakta old 

n müessif hadisat ve vukuattan 
kın, heyecan ve endişeleri yüzün 
geceleri sokağa bile çıkamadı 
şayi olmuştu. 

Çok dürüst ve kanunun tam 
tatbiki taraftan olan muhterem 
biliye N~zın Mustafa Arif BeY 
vil elbise ile müdüriyette icrayi 
zife etmemi tensip ettiler. 

Halbuki, o zamanlar zabitanın 
vil elbise giymeleri kanunen 
olmadığından hemen sivil elbiSe 

marlamak mecburiyetinde k 
tım. Vazifeme başlıyacağım gün 
ziye giderken Gala tadaki Mayer 
ğazasına uğradım. Gömlek, 
kravat aldım. (Devamı var) 

mamın aradığı faydanın husul bul- vvvvvvwww-----~ 
mıyacağını esbabı mucibesile arze
derek affımı diledim. Kabul buyur
dular. 

O sıralarda Harbiye nazırına teh
dit mektupları gönderiliyor ve neza
retten çekilmesi talep ediliyordu. Bu 
sebeple Polis Müdiri Umumiliğine 
tayinim için sadrazam paşaya. ma-

r··----··-···-· i GUzel Kamelyayı 
; Neden Vurdular? 
i • ıncı ••Jf•nuzd• 
\. ........... __ , ...................... p 

Denlzclllk T•rlhJnln En P•rl•k GDn ..... . 
Deniz Z.ferlerlnln En Ef81zl .. . 

TDRKÇE SÖZLÜ 

DENİZ AL Ti D-1 
Marmara Film Stüdyosunun Türkçeye çevirdi 

ve ıimdiye kadar yapılanlann en ıüzeH 
Yann .Akt•mdan ltluren İstanbul Belediyeei hal vaziye. 

4ile daha Yakından m91gul olmak
tadır. Bu arada ayni otns mal satan 
esnafın birer fl'UP halinde toplan. 

rılması kabul obmmutıW\ 

tulamıyarak vefat eden kıymetli mu· 
alllmlerden fatanbul Erkek Lisesi 

tarih mualllml Bay tlısan Şerittıı 

Sultanahmet camiinde kılındıktan 

sonra Beyazıda kadar eller üstünde 

taeınmıştır •. 

aenue merasimi dün yapılmı§tır. Cenaze merasiminde Maarif m:i-

Kıymetli ldlltür adamımızın ce- dUrU, Maarif Vekiletl tarafından 

te bir çok kıymetli evlltıar yetişti· 
ren Bay 1haan Şerifin kederli alle- 1 LA L E Sinemasında 
sine taziyetlerimlzi aunanz. 11-••••--•• Telefon: •aa•• -



Tarihte Büyiik Haksızlıklara Uğrıyan 
-
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POLONYA 

Poloaya kurtwımap ~ıyor 
1793 tenbert Lehliler Fransad hlirri • a 

2ı11..ı .. ~ için Yapılan harekata na· 
~-nıu ve faaliyetlerini ~ 
::· Partate 1830 ihtillli koptuğu 
iini an, bekledikleri zamanın geldi-

kat ~ 0 nlarda ayaklandı. Fa
liğe ır kere dalı~ muvaffakiyetsiz. 
llDı Uiradııar ve 1844 te Vatanları. 
ı..... ~en talrshrıine §ah{[ oldu~ 
Bialiğe et~~. adamJan Umit
kiıeri ~ ıçın, Carlık başta. 
topra1rıan Yı dtıeundu: Firarilerin 

ee §ilpheli ~.edildi, yüz)er-
837 ınilyon fran ıdam edildi ve 
ilk ve &razil k b"aar tutan em. 
alındı. ert de Car tarafından 

Son bir defa dah . 
lediıtıert bo a, Lehliler, in-

YUnduru~ 
inak~ gu sarsmak, at. 
kan.... · 1862 senesinde 15-18 

-.uuaanı~v 
heıı:. renç ad .. _, __ &r§ovada, cŞUp. 
Z&btta tara6n~ hemen lıeptd 
nuııuaanıde ~ toplandı. 22 kl
~ bir lhtUaı Vahtf ve daha kuv. 
bnPalatorluiu P&tJUı. O vakit RWI 
ilkede '-ıh-~'_ nıtı~ surette teh. 
Yadan ~u anlınra1c, Prua 
ihtililctıert ~ ve '6u devletle, 
kavelen&nıeeiııl hn~ _s IUba.t nıu. 
fena harek~ ~_Bu_ k&aar 
kan Avrupa, dH-tn~ ba
IU!ıdan 1r .. 1ı;._-=-'"UCU •taıet uyq.: 
tnru -.uumJ' gfbi OJdu. 11'-.. -~ 
Go tere, A~a itiraz - ·.""111&, 

liııi l'techakott bu devletleıfıı ettiler. 
bhakaret del'eceainde redde~ 
&l.\18Yanın h t.. tti. 

Oldufun &re.dtında Berbea 
kulak b~e ve devletlerin ifirazJaruı! 
lçtn ihtlllı aaıJınadıiuu i&'tennek 
luıdu. ııuc!1:7kltı kan içinde bo
DlalııYetbıi al~. ~iit bir katlilJn 
rek lldu; l500 ;.,"!' bın Leh harbede-

... ,,aaı lef mAnı edildi. 

Ez 

SPOR 

lstanbul Muhtelifl 
Mektepliler Muhtell
tila Karşılaşıyor .. . 

Beden Terbiyesi İstanbul Bolgesı 
Futbol Ajanlığından: 

1 - Spor ve Gençlik Bayramı o
lan 19/5/1935 cuma günü saat 17,30 

da Kadıköyünde Fenerbahç~ .s~adın· 
da İstanbul klüpleri muhtelıtı ıle İB· 
tanbul okulları mtihtelit takımı ara
sında bir futbol müsabakası yapıla-

- -sa,, ••• -

"Yeni Sabah,,ın 
Ziyafeti 

·vazan: Oaman C•m•I Kaygllı 

Bizim Yenı Sabah, bir yaşını biti
rip ikiye bastığı için, evvelsi gü~, 
hem kendi tahrir, idare ve· tertip 
heyetlerine, hem matbuattan diğer 
bazı arkadaşlarına (Maltepe) d~ 
enfes bir ziy&.fet çekti. Hem, hangı 
Maltepede biliyor musunuz? İstan
bulun, güzellikte eşsiz yerlerinden 
sayılacak kadar güzel olan Topkapı 
Mal tepesinde .. · 

Biliyorum, şimdi baz~ arkadaşlar, 
Osman Cemal yine mahut Topkapı
dan bahsediyor! diye belki biraz 
dudak bükecekler. Fakat, o gün o
raya, o dediğim yere yani T?.pk.~pı 
Maltepesine gelenler orasını ~orduk: 
leri zaman hiç tc dudak bukmedı, 
bilakis, bu eşsiz, tabii güzelli'k kar-
şısında dudaklarını ısırdılar. . • 

Hatta, oradaki (Şerif Beyın Na
dide bağı) na girip te bağın üst ba
şındaki top incirlerin altın? kuru -
lan gazete 3ahibi Cemalcttın Sara
çoğlunun ilk sözü şu oldu: 

_ Yahu, çocuklar, çoğumuz İs -
1 

tanbulluyuz, 1stanbulda yaşıy.or.uz •

1 
amma, İstanbulun burnunun dıbın
deki bu güzel yerlerden, bu canım 1 
sayfiyeciklerden maatteessüf habe-
rimiz yok! Şuraya b~kın, y~hu, .b~ 1 
ne manzaradır ki bunun bır eşını, 

bulsak bulsak, anca~ Çamlıcada 

bulabiliriz. Hatta manzaranın vüs
ati, açıklığı ve aydınlığının bolluğu 

yorsun uz? ._ 
- Ben tam yedi senedi( 'az, .ıuş 

buradayım! Üzerinize şifalar, yedi 
yıl önce İatanbulda bir hastalığa 
yakalanmıştım. Bütün doktorlar 
hava tebdili ve istirahat tavsiye e
diyor.lardı. Fakat benim ailem ile 
birlikte uzak ve pahalı yerlere ha
va tebdiline gitmeğe vakit ve hallın 
müsait değildi. Bunun üzerine en 
m~hur doktorlarımızdan biri bana 
burasını tavsiye etti: 

- Topkapı Maltepesine git dedi, 
orası hem ucuz, hem işine gücüne 
yakın, hem de hava, manzara ve 
istirahat cihetinden fevkalade bir 
yerdir. İşte o meşhur doktorun tav
siy,esi üzerine yedi yıl önce, bura~a 
bir yazlı'k olarak geldim; fakat ha
la buradan bir türlü ayrılamadım. 
Nasıl ayrılabilirim ki, burada ne 
hastalığım kaldı, ne yorgunluğum? 
Hele şimdi, işte görüyorsunuz ki 
bir aslan gibiyim! 

Murad Sertoğlu sordu: 
- O zaman hastalığınız ne .idi? 
- Uzun yorgunluklar neticesi biı 

nezif ile bir paralizi idi! 
• •• 

cihetinden burası, bir bakıma Çam- 1 
Mustafa lıcayı bile bastırır: .. 

Yemekten ve kahvelerden sonra 
bazı arkadaşlar yemyeşil kirazların, 
vişnelerin, incirler.in altında birer 
§ekerleme yaptılar ve daha gençleri 
de orada Maltepe lisesi sahasında 
bir futbol ekzersizi ile eğlendiler 

ve akşama doğru da, ertesi günü 
gazeteyi hazırlamak üzere bütün 
davetliler tekrar yola düzüldüler. 

Gazete sahibinin bu sözleri üzeri
ne bağ sahibi Bay Şerif dedi ki: 

_ Daha durun bakalım, siz henüz 
ne gördünüz ki? Hele biraz gecik
sin, hele güller, karanfiller, yase -
minler hanımelleri tamamile açıl -
sın ;hele şu kirazlar, vişneler, kayı
sılar, şeftaliler olsun; hele bilhassa 
buraların kaç yıldır dillerde destan 
olan üzüm zamanı yaklaşsın; siz 
bir de o vakitler gelip buralarını 

Dönil§te arkadaşlardan biri, et · 
raftaki meyva bahçelerile o, gözün 
alabildiği kadar geniş ve yemyeşil 
kırları, bağları ve ta uzaklardaki 
Marmarayı, Adaları, Çamlıca ve 
Boğaz tepelerini, Bakırköy sahH • 
]erini göstererek: 

- Ne y~zık, diyordu, ııe sazık! .. 
Biz bu mevsimde Tanrının günü, 
gazetelerde, sayfiyelerde fazla ki · 

bir görün! ralardan, oralara gidip gelme zah · Manzarası h&vasından, hav•ı 
met ve masraflarından boyuna · · manzarasından güzel olan İstanbu-
kayet edip dururuz. Halbakl bura· lun bu en yaCkın ve en şirin sayfiye-
dan iyi sayfiye ve mesire mi olu •. 

sinde daha saat on bire gelmeden İstanbul halkı hemen burnum n 
bütün hizırunun karınları açlıktan ~· 

1 bindeki bu kadar güzel bir 
zil çalmıya başlamıştı. Çünkü bir nasıl olup ta göremiyor? 
yandan o yürekler tazeliyen Keçe Ve sonra şunları ilave etti: 
suyu, bir yandan gönüller yelpaze- _ Pek az bir zahmet, acaba 
liyen Maltepe havası herkesi deh - raları ne yapmaz, daha nasıl g · 
şetli acıktırmıştı. Onun için gazete- leştirmez, nasıl cennete döm 
nin idare şefi Kbım, daha yemek 

mez? Ben, kendisine cevap ver 
vakti gelmeden ikide bir, aşçıb3şı buraların, büyük harpten ör. 
Kirnil ustanın yanına koşuyor ve daha parlak zamanlarını anlatı 
henüz kapakları bile açılmamış o- oraya hava tebdiline gelmiş .._, 
lan kuzu dolmalarından gizlice bi- kitapçı Bay Raü, Maltepenin : 
rer parça koparıp habire lüpletiyor- on yıldır üzüm mevsimindeki al 

du. olduğu manzaraları ve o zaman 
Saat yarımda masalar 'kurulup tanbulun dörtte üçünün buralaı . 

herkes sofraya yerleştiği zaman, nasıl akın ettiğini anlatmıya başla· 
görülüyordu ki, her gün Nuruosma- dı ve böylelikle söyleşe, güle, cüm· 
niyenin, Ankara yokuşunun kapa- hur cemaat Topkapı tramvayına 
nık, havasız yerlerınde iki dilim gelindi. Gelindi amma, o günlkil 
ekmekle ikı porsiyon yemeği güç zevk ve oranın o günkü güzellikle. 
yiyenler burada sanki perhizden rinin tadı, oraya o gün ilk defa gel· 
yeni çıkmış insanlar gibi Jcuzu, pi· miş olanların damaklarında kaldı 
liv, salata, yoğurt, helva tabaklarına Halbuki onlar, bir günün içinde, 
dalıp çıkıyorlardL oralarda neler görebilmi§lerdi san· 
·• Y~ni Sabah• ın o günkü ziyafeti- ki? Topkapı dl§ının bütün güzellik· 

ne iştirak etmiş mini mini yavruların Jeri öyle bir sabahla ikindi araaında 
bile öyle iştahları açılmıftı ki dör~ tamamile görülemezdi ki! 
aşçı yamağı ile üç bağ had~m.e~ı Ne ise, o gün oraya ilk defa gel· 
sofralara güçlükle yemek yetıştın- miş olan arkadaşlar, iflahlarını 
yorlardı. (Yeni Sabah) ın ikinci bir ziyafeti-

Bu fevkalade yemek iştahı karşı- ne ve belki de önümüzdeki üzüm 
sında Maltepenin yerlilerinden bir mevsimine saklasınlar! 
zat dedi ki: --·••• .............. ·-·---.... 

_ İşte görüyorsunuz ya, köyümü- Mı. k D ğ • f •. 
zün kerametlerinden bir tanesi... ınta a e ış ı 
Ejer ki sizler böyle yılda bir değil, ren Sınorcular 
bütün bir yaz gelip te burada kala- I" 
cak olursanız, IJufU1 İstaıibula hep 
birer Çobın Mehmet halinde dö -

• nersiniz. Bizimki1er adam!l sordu -
lar: 

- Siz ne zamandır burada oturu-

Tekti, . Belim, K. &sim, A. Bea
ıjm, H. Feri~un, Haıopyan, Ekrem, 
Garbil, A. Rıza, lhaan Belor, Cemil 
UzunoflU; Yaaumi, D. Sakalak, A· 
fif, Bilek, Fethi, Halit Süer, HayrL 

Yu•• ... v,•nın Yetllnetve 
t.luma gellyor 

Yugoslavyanın Yedinsvo takımı ü9 
maç yapmak üzere şehrimize gel· 
melt'tedir. İlk maçını cumarteli gü
nü Pera, ikinci maçını pazar günü 
Şişli, üçüncü maçını salı günü Gala· 
tasarayla yapacak olan takımda Yu
goslv milli takımına dahil Uç oyun. 
cu bulunduğu söylenmektedir, 

--..·--
...... Terbiyesi Genel 
DlreldlrlUIU bir t.mlm 

göntlenll 
Ankara, J.i (Telefonla) - Beden 

Terbiyesi Gen&l Direkltör lttfil, bir 
bölgede her hangi bir klüpte oynı· 
yan sporcunun, eskiden bulundutu 
bölgeye avdeti halinde yapılacak 

muamele hakkında fU kararı vermlı 
ve tefkilltma t'amim etmiftir: 

cEski bölge ve klO.bünden alika· 
smı keaerek bölgesini deli§ti~n 

müseccel bir sporcu intisap etltiğl 
klüpten ve bölgeden eski klüp ve 
bölgesine avdet etıtiği takdirde hı· 
men nakli yapılır. 

O bölgede eski kulübUnün baş](• 
bir klübe intisap etmek istediği hal· 
C!e bir seııe müddetle bekler. 



Güzel Kamelyayı 
Neden Vurdular? 

,.~······· 

Dinarlı Mehmet Erdekte Şiddetli 
Sultan ·Aziz Devri 

Başpehlivanları 

'' Evet Senin 
Kamelyanda 
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Pehlivan Alman- Yağmur ve 1 

Gii.zel yadan Döndü Y ıldınm · -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir· 
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KaragözlfJ 
Buraya Gelecek 

- Bıdırelleız gün'1 ldl, aşağıda 
arabayı temlzllyorök. Derhal sul
tandan 1dr fermşn geldi. Arabayı 
çahuk bamiasmlar, Sultan hanım 
Clıpn çıkacak. !Uz derhal arabayı 
hazırldık, lten de hazırlandım. Sul
tan bu ıtın her ıünden fazla stlslen
mil Ye sttzellepniştl. Ben yine ara
bada mutad vaziyetimi aldım. Sul
tan haıum arabanın kapısından ba

'' ti• lauıet kaldatuu k•Y11f•e& vuran J1ldınm1n tealrlle K k 8 k• K k 
birini yiyecek gibi nazarlarla stıztı- -:::ı~=u!.~juu !~!!'=eh- Erdek (Husu~l~~ Kasabamızda azı çı e ır ır p ı-
~:~=~ ~~=~= :;:.·;:;:~~:EnarGüreşlerinegı·diyo 
kat ağzından tek bl9 kellıne bile çı- rimiztie hayır cemiyetlerinin ter'tfp de AJleKüı mahalle.tııde Hasan 
karmıyordu. Sandal Çallı.yan sara- edecekleri lilretlere atrmeje hazır ~ evinin bahçesine, '1jeri k• 
ymın önünde durdu. Sultan çıktı. bulundujunu bildirmektedir. ubaya Oç aaat mesafede l:dincik 
Harem apeuıı içeri gönderdi. Bir Dinarli Hyahat intibaları hak- Jcırlanna olmak Ozere Od yıldırım 
kaç saniye sonra harem ağasile be- kıncia fWllan anlatftUftır: diifmiiftflr. 
raller bir tn!ekçi geldi, Sultan heye- - cAlmanyada kaldıjım iki· ay Bu emada eti '" bir çocufu n. 
canla: zarfına ancak ild kilo kadar ek- tarlada ça1ıfan Edincllfn Hamldiye 

- tei ne yaptınız? dedi. mek yiyeltilciim. Memlekettmia mahallesinden Abdullah ollu y~ 
lllll uzattı: 

- Kafıthaneye! .. 
Emrini verdi. AraN hareket et· 

1. Ara'Knın etrafuıia da at U7.erinde 
bir harem afası celiyordu. Acaba 
Sultan neden ltu ıUn bu kadar me
rasimle çıktı? diye düşünüyordum. 
Arabamız KAğıthane yokuşundan i
nerken yeşil çimenler üatünde çift 
çift geçenlerin nazarlan tecessüsle 

- Evet Sultanım, efendimizin mis kokulu nefis ekmekleri g{Jzüm- kendisini bir t •• lt 
fermanı bu akp.m icra edilecektir, de tütüyordu. Almanya'da yedijim nua etmıf, tfl ile armı':m -.;:ı a ı· 
dedi. ekmek patatestenclL Yemeli pata- · na çocu u yanı

bize dönüyor. 
- Sultan hanım geçiyor, Suttan 

hanım geçiyor. 
Diy.ı birbirlerine işaret ediyor

lardı. Klğıthane renk renk süslU 
kadınlar, beyler ve çocuklarla dol
mU§tu. Kim arabalar içinde memle. 
ketin DütUn kibarları, halk, herkes 
aaııki bu Hidirellez gününde Kiğıt
haneye dökülmüşlerdi. Sultan cama 
elile vurdu, araba derhal durdu, in
dim. Kapıyı açbm. 

- Aleko içeri gel, dedi. 
Bu ilk defa vukubulmuş bir eey-

di. İçeri girdim, beni yanına oturt
tu: 

- Şimdi göster bakayım, İstan· 

Tllfekçt Sultanı sellmladı. Ha· 
rem ağası Sultandan aldığı bir zarfı 
ttlfekçiye venll. Bu oldukça kabarık 
oiı' zarftı. Arabaya bindik, aaraya 
avdet ettik. · ; 

O gece yatağımda bir ttırlU ra
hat uyuyamıyor, arasıra uyanıyor
dum. Pencereden bir harem ağaaının 
takip ettiğini ıördUkoe korkudan 
bir kat daha uykum kaçıyor, acaba 
niçin beni tecessüs ediyorlar, diye 
titriyordum. Nihayet salWı oldu. 
Harem af ası tUf ekçinin gc · diğini 
Sultana haber vermek üzere beni ı: 

ı: [ nrlcrdi. Sultan alelacele maş
' h1>:ı. hotozunu getirtti, giyindi. 
Ben de gidip tüfekçiye haber ver
dim. Tüfekçiyi içeri soktuktan son
ra ayaklanın ileri gitmedi. Acaba 

ler anlatacaktı? KapmDI 
önünde durdum. Tüfekçinin kalın 
sesle anlattıklannı dinledim. 

bul güzeli hangi arabada?.. - Fermanınıa Bün akf&Dl icra 
- Kamelya buraya gelecek mı ·m. !çeri girdiğim za. 

Sultanım?.. man uşai mutfakta btilaşıklan yı-
- Evet, senin kara gözlü gür.el kıyoriiu. 11.könce onun itini bitirdim. 

. Kamelyan da bu gün buraya gele- Köpeğin bağırmasını men Jçfn onu 
cek. ca temizledikten eonra, evveli bdı-

Sultan kıskançlığından adeta ne nm annesinin odasına girdim. Hm
aöylediğini bilmiyordu. Araba yavaş zır givur okadar muüvemet etti ki 
yilrtlyor, ben gözlerim)e her araba- ben bu kadar kUatah inaan görme
da Kamelyayı arıyordum. Yoku§un elim. Onun da~ bitirdikten sonn 
yukar.ısından tiddetle inen bir ara- Kamelya öenen kalipenin odasına 
ba yanım17.da yavaşladı. Bu açık bir girdim. Yatağmda habersiz llYU)'Ol'o 

araba idi. Batımı çevirdim, içinde du. Bet dakikada onun da işini bi
~amelya ıiy&h bir tül elbise.giymiş, tirdim. Bafka bir emriniz var mı 
myah dantelli bir temsiye altında Sultanım? 
bir meliike kadar güzel, arabasına - ölilrken ne dedi? .. 
yaslanmıt etrafı seyrediyordu. Ya- - .Masum, habersiz uylfüsundan 
vaşça Sultanın elini tuttum: uyandı. Elimdeii bıçakla beni :tar-

- 1tte Sultanım Kamelya de- flSınaa görilnce: 
dim ' - Bana niçin iıjaın? dedi. .. 

Sultan büyük bir merakla başını - Suıtaııunımn intikamım al-
ı>encereden çıkardı. Kamelyaya bak- dun, derum. 
b. Kamelya dünya umurunda olrnı- Boğazmdan tqan kan bafka bfr 
~an hqmetli bir Sultan gibi, güzel- eey söylemesine meydan lnraJmıach. 
1it sultam gibi, arabasında kunıl- ., ~vtan gözlari cftln· 
mll§, etrafa hakir nazarlar fırlatı- yaya ebediyen kapandı ... 
Yordu. Herke• arabası etrafında ir- Artık Sultan içenle ne aedi, ne 
Jdlip duruyor, kulaktan kulağa a- yaptı, bilmiyorum. Ben deli gibi ken. 
ğızdan ağıza: ' dimi fçeri attım. Ne duyduklanmı 

- Kamelya, Kamelya... söyliyebiliyor, ne teessUrUmden ağ-
1smi dolaşıp duruyordu. SuJ. lıyablliyonium. ftt.e KameJyanm ka

tan bu manzarayı hasut nazarlarile tili sizin zannettiğiniz gibi ne uşak 
seyrediyor, asabiyetten tftriyen diz ne de Patadır, Kamelyaıwı .katllf 
le~ ':'f~ta dizlerime çarpıyordu. 7.ekiye S'urtandır •.. 
Gözleruu Kamelyadan ay;ırmıyordu. ~ 8 O N -
Kamelyanın arabası ilerledi. Sultan ==::=========== 
da arabacıya takip etmesini emret· ld c 
ti. Kiğıthane deresi sflslü kayıklar- am ezası 
la dolmuş, gençlerin Ştn, şuh kahka-

t'esten, aala'tası patatesten ••• Hulha na çatıl'llUf, Yunus'un efl bu dave
patatet yemekten canım çıktı bu- te icabet etmemif, çocutu U. laera
raya gelir gelmez hasret kaldıjım ber bafka bir alq altına gizlenmit
Tilrk ekmeğine öyle sarılmıpm ki, tir. Bira• IODl"A armut aıac:n- lsa· 
bir oturuşta bir buçuk kiloyu bir· bet eden bir yıldırım Yunus un ölü
den yedim ... Almanya'da kırk kadar müne sebebiyet vermiştir. Yıldırım
güreş yaptım. Bunlardan birinde dan etil• çocuju kurtulmUf ve bu 
yenildim. tl'çünde berabere kaldım. faciaya phit olan karw bayılmıt
Diğerlerinde galilZ geldim. Fakat tır. Kasaba dahiline diifen yıldırım· 
umuml tamlfte ikinci oldum. Birin- da insan ve hayvanca zayiat yoktut. 

~ili~i Trablusgarp'Iı Ali bin Abdil Çorluda hava ıehitleri 
ısmınde bir Arap kazandı. O be- .h .f 

1
• 

nimle müslüman olduğum için gü- 1 ti a 1 
reşmedi... ~urada güreş yapılırsa Çorlu (Hususi) - 15 Mayıs hava 
Alrnanya'da yeni öğrendiğim oyun- phltlerimtz ihtifaline kolordu hl· 
lan tatbik ederek herhalde daha nası önünde askeri ve sivil erkin, 
zevkli güreşeceğim.• memurlar, talebe ve büyük bir halk 

Bir köy kahveıini kütlesi iştirak eitt ... 
soydular Merasimden sonra ordu namıM 

Bartın (Hususi) - Kemerköprll 
mahallesinden olup Kutlubey Da. 
bağlar köyünde kahvecili' ve til
tiin bayiliği yapan Ali Tabağın kah· 
vesi, 1-2 Mayıs gecesi soyulmuş, 25 
lira ile 5 liralık tntün ve bir çift ye
meni aşınlmıştır. Yapılan takib ne
ticesinde, hırsızıııın. aYJ11 k<'ydeın 
Ali Hotozla kansı Zeyneb ve ojul
lan Yapr ve Halil tarafından ya
pıldılı anlatılmııtır. Hırsızlar yaka
lanmış, çaldıkları şeyler geri alına
rak sahibine verilmiştir. 

Samsunda devlet kinini 
yokmu? 

A§Clğıdcıld haberi Scımıun'da çı

bzn cAhali. refikimiıde okuduk: 
cAylardanberidir ki Samsun'da 

bir dirhem devlet kinini yoktur.~ 
ram Bankası tarafından keyfiyet 
ait olduğu mak.ama müteaddit de
falar bildirildiji halde cevap bile 
alamadığını öğrendik. Malaryanın 

icrayı hükmetmesine en müsaiı 

olan bu mevsimde kinin gönderil· 
meyip te yediden yetmişe kadar 
halkın sıtmadan daha elim bir ha-
le düşmesi mi lazımdır? 

YENi SABAH - Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekdletimizin bu 
mmeleyf Myık oldu~ ehemmiyeti 
vererek Samsuna ıüratle devlet kf. 
mni yollamak rnretile halkın sıh

hatini tehlikeden koruyaca~nı ku'!'
vetle ilmid ederiz. 

Asri hoca ~nı tarklf adildi 

bir subay, Hava Kurumu adına pos
ta telgraf memurlanndan Azmi Se-

llt, halk adına Taceddin ve bir t'a
lebenin verdllf söylevlerle ıehid· 
lerimlz anıldı. 

S. Azmi 

Dinarda yeni bir labo
ratuvar kuruldu 

Dinar (Hususi) - Memleketimi· 
~ mütetebbia ve çalışkan ecza
cılarından B. Yakub Dinar'da yeni 

bir tıbbt müıtahzarat liboratuvan 
kurarak birçok kimaelere it vermiş 
ve ilk defa Şalazini çıkartmıştır. Bu 

hidiseyi gün geçtikçe endüstrileşen 
Dinar'da tıbbi sanayi yolunda ha
yırlı bir muvaffakıyet sayar allka-
darları tebrik ederiz. M. A. A. 

Kırldarellnde yeni 
hUkOmet konalı 

Kırklareli (Hususi) - 'İstasyon 
yolunda yeniden inşası kararlaşan 

Hüldlınet Konağının temeli tören
le atıll1ll§tır. Şehrin ve vilayetin bü
yük bir ihtiyacına cevap verecek 
olan bu yapı bir yıl içinde ikmal 
edilecektir. 

lnegllld• Elektrlk fabri
ka•• cereyan vermiyor 
İnegöl (Hususi) - · Kazamızda 

birçok kereste, araba ve sandalya 
fabrikaları mevcut olmasına ve şeh
rin kahve ve gazinolarında ve her 
mahallenin muhtelif evlerinde yü-

zü mütecaviz makineler bulunma
sına rağmen 12 bin nüfuslu kaza. 

Bursa (Hususi) - Asrt hoca adi· mızda pazar günleri öğleden sonra 
le anılan Hilmi; evinde yapılan bir elektrik fabrikası cereyanı kesmek
arama neticesinde bazı muskalar ve tedir. Halbuki kasabamızda tl'stiş 
büyü vesaiti bulunduğundan ve şirketinin kurmuş olduğu elektrik halan bizim arabadan bile duyulu

yoniu. Bir ara Kamelya araba
dan lndf. Kenarda boş duran bir ia 
dala ilerleyip atladı. Sandalı suı::. 
berinde kayınca sandaldakilerin 

Katil Bafralı Lôtfi ayrıca kendisinin okuduğu 20 kadar fabrikası yedek olarak bir motör i-

Samsunda asıldı muhtelif şahıs keyfiyeti zabıtaya live etmiştir. Pazar günleri öğleden 

gözleri hep ona çevrilmiftt: 
- Kamelya, Kamelya ... 
Sultan da ini bir hareketle kalk

tı, arabadan fnd1. arabacıya bir feY· 
ler llBy)edf~ Arabacı Çağhyan sara

[IDa dofru yollandı. On dakika '10nra 

:-biq bl'll bir )'elde altı aan-
CIJUll idare ettifi bir çifte saray 

~ab durdu. Sultan benimle bera
uar aandıla lirdi. 8lndal sulan ya. 
np geçerken, bu defa ~er bize dö
Dllyor, ajısdan atıu: 

- &ki.Ye Sultan, ~kiye Sultan 
Teranem dola§ıp duruyordu. Bf~ 

sim andal ötekilerin hepefııj geçti. 
Bir ll&Diye Kamelyanın sandalile yan 
f&Da pldfk. Kamelya &andaJcı}'R e
ifllp bir ,.yler sordu, undaJcının 1 

- 7'eldye Sultan. 

Dediğini biz oldufumua yenim 
... ~ lfmdl bu lld rakip bir-

ihbar ettiğinden, yakalanarak adli- d 
Samsun, (Hususi) _ Katillikten sonra a cereyanın temini için yapı. 

yeye verilmiştir. lan müracaatlar neticesiz kalmııtır. 
suçlu olup idama mahkdm olan ve Müddeiumumilikçe Asrı hoca tev- İnegöllüler bu l§ln halli için allka· 
idam l!ükmü yüksek tasdike iktiran kifhaneye gönderilmiştir. d ı d 
eden Bafralı LAtfinin hA'-L·-dALı· lf. ar ann yar unını rica ediyorlar. 

" aAAUl -. "" KUtah,.11• .. vvare s ~~-•ı ~ 
lüm cezası bu0 sabah banda infaz• '

1 
por ''"" flll:'n lhtll•ll İdmanyurdu ile Yenidojan klüp-

dilmiştir. lbrahim Cerri" Kütahya (Hususi) - BugQn ha- leri arasında 3 haftadanberl c:tevam 

Mersiade alaylara san- va ,ehitlerlnin aziz ruhlan, tehri· eden kupa maçı ikiye bir Yenldo-
cak verme merası·mı· mizde bir kere daha saygı ile anı). fanlılann maflQblyetJyle neticelen

dı. Öğleden önce, vali, mevki komu- mlştir. 
Menin, {Hususi) - Alayımıza tanı, bütün subay ve memurlar, as- • Dan•nın Cln•yetl 

sancak verme töreni {20,000) den kerl kıtalar mektepler ve hallt, Tay. 
fazla tehirU ft köyfll ha1Jamızm it- yare alayının şehitlilf yanındaki Ödemiş (Husud) - Ödemi§in Ka
tirak ettiil .a bir meraalmle ~- sahada toplandılar. Tazim duru§Un· raku~ köyü civarında kiremit o
~ -:ıner ba bOyli gllnde dan ve Şehitliğe çelenklerin kon- cakları mevkiindeld otlakta hayvan 
6:e.ı ~la dohı bayram masından sonra ordu adına bir tay- güden Süleyman oflu Ahmet, otlat
n geçirdiler. urlu 181lcak ala- · yare subayı, Partt, okullar ve Hava tığı hayvanlar arasında bir ineğin 
)'Ullıza Orgeneral 1zzettin Çallılar !turumu adına da birer hatip söz arkasına takılan danayı ayırmak is-
tarafından meruimle verilince btt 1 L • tUn hallmı - a arall azi~ amterln ölmez hatırala- tediği sırada dana, Ahmedin kası-

heyecandan akan IÖZYal rmı bir kere daha gönllllerde yaşat· ğına boynuzu ile vurarak ağır su= ::u gelmiyen alkıf,lar içinde tılar. Bütün birliklerin Şehitlik rette yaralamıştu. Yaralı Süleyman 
luluut hutd ve sevgi içinde kut- &dlnde yaptıkları bir saygı geçi- oğlu Ahmet, hastaneye nakledildiji 

ıu. diyle ınerutme 10n verildi. sırada aldıiı yaranın tesiriyle öl-
~ MO:UZ. ~ •. Turgut milftilr. 

Bekir Ali Beyin 
Adamalıallı 

Çiftliğintle 

Geliımiftı 
•••••••••••• 

Puaarhiar &yam Ali bey pehli· ı 
ftD merakhm iclf. Maiyetinde birçok 
bqpehlivan1ar beeliyerdu. 

Hattl; ı.tanbuldan bir kaç ha· 
rem atu0e blrUkte Sultan Amin 
bqpehllvanlarni8in meohur Kava41-
oflu Koca ltirl1i1inle, -ylne-Sulfan 
Azizin bqpehlivanlanndan Arna· 
vutoğlu Kırkpınar gtlreelerine ifti
rak etmek üzere Pınarhisar &yanı 
Ali beyin çiftliğine gelmiglerdi. 

Ali bey, Sultan Aziz tarafından 
teveccühe mazhar olmut bir iyandı. 

Bu sebeple; saraya mensup ha
rem ağalan ve bqpehlivanlar Ali 
beyin çiftliğinde kon~. 

Ka vasoğlu Koca tbrahimle, Ar
navutoğlunu bir ay kadar Ali be
yin çiftliğinde idman yaparak beali
yeceklerdi. 

Ali beyin de bir kaç acar pehli
vanı vardı. Tabii Sıvaalı Bekir ba 
meselelenien ve misafirlenien biha
berdi. 

7.vallı B60r; AD beyin çiftliği
ni çok rU&'t ve güzel bulduğundım 
burada liiç olmazsa bir kaç gUn mi· 
aaftr kalmak istiyordu. 

F.sasen ; o devirde bir konağa 
misafir olan Dir yabancı istediği ka
dar oldufu yerde kalabilirdi. Hiç bir 
kimse misafire kalk git demezdi. 
Bilakis memnun olurlardı. 

Bekiıin geçen maceradan 
ri olmadıtı için ne e6yliy~ 
fll'Dll§tı. Boynunu bükerek austa. 

A!J bey 8Uallni tekrarlamlfb: 
- Oğlum; ayıp değil. s::fle 

livan .IDl8Ul? 
Bekir; yalan söylemiyen bir 

damdı. ır.Dlerek, blldllerek 
8'>yliyebildi: 

- Ell:.. Bir parçacık peJili 
beyim. .. 

Desteye mi, küçük ortaya 
güreşiyorsun! 

- Eh! .•• Güreeiyoruz beyim.. 
Diyerek lif.ı kısa iestf. AH 

Bekirin haline acımıştı. l>•11ıM..

meraklısı bir ayan olcluğu için 
ama hitaben: 

- Bana bak af:r; bu adamı 
katıı ız. Bir kat elbise verhds. 
yakkabı ve çamqır' donatınız. 
ra; bqpeblivanlara ne yemek 
yol'Ba o yemekten bolca ve do 
veriniz, olmaz mı? aeaı. 

Kavasoğlu Koca tbrahimle. 
navutoğlu da Beklre acımışlar 
,efaat etmiflenii. 

HattA Kavasoğlu sordu: 

- Kırkpmara mı gidiyôrsun 
llt? 

- Evet ağam. •• 

(l>namı nr) Ali bey ve harem ağalan pehli
ftlllan soyup çiftlikte idman yap- ===========~ 

tınyorlardı. Misafir olanlar da bu eı·r Yayla~ ,~htı·ıaıı gilrefleri yakından ve uzaktan sey. 
rediyorlardı. 

Bekir; Kavaaoğlu Koca tbrahim. ----
le, Arnavutoğlunun Sultan Azizin Isparta ile Uluborlu 
başpehlivanları olduğunu orada işit- arasında sürüp gı· diyor 
mi§ti. İdmanlannı da görmüştü. 

Fakat; zavallı Bekirin yüzüne Uluborlu (Yeni Sabah) - 1s 
bakan olmadığı için ortaya çıkıp ne tanın Gönen köyünün c Yuv 
diyebilirdi? isminde vasi bir yaylası vardır. 

Çiftliğe geldiğinin OçtiMU günU rada Uluborlu ve Senirkent 
idi. Bir gün Ali bey kihyuile miss- hiyesinin c50,000. ; Gönen köyün 
fir odalarını geziyordu. Maksadı ml· de cl,500. koyunu otlamakta 
safir odalannın ve yataklarının te- faydalanmaktadır. 
mizliğini kontroldü. Yuvaçça yaylası jeolojik t 

Beliir; kasabaya gezmeğe çiJc- külıitı ve lktısacU koridor ou;uıu~.., 
Dllfb. Fakat; kisbeti yattığı odanın dan Uluborlu'ya tabi ve m ·· 
duvarında asılı idi. bir manzara çizer. Lakin iyi bir 

Ali bey, Bekirin misafir olduğu ridat kaynağı olan bu yaylayı 
odaya girdi. Etrafa göyle bir göz parla Uluborlu'ya veremiyor. 50 
gezdirdi. Duvarda asılı duran zen. koyun da aç ve peri.şan dolaşı 
bile baktı ve nazan dikkatini cel- Senelerdenberi Yuvaçça yayla 
bettiğinden ağasına sordu: iki taraf sfirücüleri arasında n 

- Ağam; bu zenbil kimin?• hadiseler vukubulmakta~r. Takri 
Ağa; Bekiri köyden köye gezen ben be§ sene evvel teşekkül 

nalbant zannetml§tf. Beyinin sordu· iki taraflı bir komisyon da da\'911 
ğu suale 111 yolda cevap verdi: halledemem!Jtir. 

- Bir fıkara nalbandın efendim. 
- Yok canım! O, nalbant ıeıı- Uluborlu'nun en mühim g 

biline benzemiyor.. İndir Dikalun yollanndan biri de canlı hayvan 
1 caretidir. Bu mıntakada doğan 

ıunu ... 
Kahya, zenbili d'u\·ardan in<liroJ, yeni kaza merkezi olan Yeıilovı 

açtt tçlnde Jdsbet vardı. Ali bey •· Sütç{ller de buna bir misal t 
ğasına döne l eder. Arzumuz her karış top 

- Gördün mü? .. Nalbant zenbili J§letmek vı faydalanmaktır. 
değil bu... Pehlivan bu adam p.U- leyi alakadarların dikkat ve 
ba ?.. retlerine sererken şu müzmin 

- Yok beyim, ne pehlivanı~.. kapanmıyan yaraya tarafeynin 
Upuzun •ınk gibi bir adam. .. Hırtı, haklarına halel gelmeden 1yl bir 

pırtı, zavallı aesslz miskinin birisi... Iİftllez neticeye bailayıp miln 
- Sen, o geldiği zaman baruq ve milnakqalara artık 10D v-mıe..-.! 

gönder olmaz mı? rini iatiyoruz. 

- Bq(lstttne efendim.. dedi. • • • 
Bekir, biraz sonra h1abadan Bursada dolu ve ....... ~ 

dönmUfttl Hemen klhya, yaıwıa 
lidiP beyin iendJsfni g8rme1t iste- Bursa (Hususi) - Günlenım:...., 
diifni eöyledi ve ahp Ali beyin hu- Y~lmur ııkınt111n1 ıösteren 
zuruna götürdü. dun nihayet yatmura ce.ım.ııJll•~ 

Ali beyin yanında, harem aiaıarı F.akat akpımı kadar kısmen 
ve Kavasoğlu Koca tbra&lmle Ama- kıamen kapadıktan sonra, bir 
vutoğlu da bulunuyordu. defa dolu ile kantık dilfen y;an~ 

Kihya, Beiiri parmafile göste- daha sonra müthlf bir ıalnak 
reret: ni almıştır. 

- İşte beyim, görmek arzu et- Gök ...ıı..nıtnlert ile b .... 1.yan 
tiğiniz adam bu.. a .... '" ~ 

Ali bey, Bakire aoıdu: nak da, birkaç dakika içjnde 
_Oğlum sen pehlivan-·-? lan 1ellerle doldurmuttur. Bu 

- da dolu da da,müftür. 
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·!Jr Cezada Mühim 

a laÖ r en 
Adam, Sonra Den·ze 

Mi Atı mış? 
Silivride ce d h" . . rcyan e en şayanı dikkat bir 
adısenın dünkü m h k . d u a cmesın e şahitler 

mühim şehadette bulundular 

Kazana Düşüp 
H 

Olen Amele 
Feshane fabrıka•ında 

cereyan ad n bir facianın 
muhakemesine baklldı 

Dün, Asliye birinci ceza mah'ke
mesinde •sabun kazanına gece bek
çisini kasden atmak suretile öldür
mek• hfıdisesine benzer, fakat bun
da kasd olmıyan bir davaya bakıl
mıştır. 

Bu vak'a, Fesbane kumaş fabrika
sında cereyan etmiştir. 
İddiaya göre mezkltr fabrika a -..... .....,. ...... ..._ 

S'ilivride Rıfat isminde bir d r . melelerinden Rızanın takunyalarını 
kanlıyı jandarma karak 

1 
e 1 

- senın kemiklerini kırarım!• diye ameleden arkadaşı Ömer, kumaş 
yaktan öldürmekten ve 0 unda da- beni tehdit etti! demiştir. kazanına atmış, Rıza bunları ka -
d . · sonra cese- ,., d · d 1 k · t k k' · ını denıze atmakta . n a anı Vıda ne diyor? zan an a ma ıs er en ma ınerun 
1. . . . n maznun Sı- B·ı·h · · k ı · k 1 k · · ıvrı eskı Jandarma kuma d ' ı a ara, kasap Vıtalınin karısı uvve ıne apı ıp ·azanının ıçme 
sım çavuşla muavini M ~ ';111 Ka- şahit Vida da şunları söylemiştir: düşmüştür. Bu suretle zavallı ame-
başının ve Rıfatın elini ~la a on - - •Kocamı, bir tabanca çaldığı lenin bir kolu ve bacağı kesilmiş 
:rn k ' 0 unu tut- iddı·.,s ·ı k ·· ·· ·· bı·r m··aa t d h t h ed a suretıle hadiseye t d u ı ı e arakola goturmuşler. u e sonra a as a an e 
:rnekten suçlu bekçı Yus ~r .:mHet .- Kendisinin dövüldüğünü işitince, ölmüştür. 
:rnin muhakemelerine d . u Ağı _e alı- yanıma arabacı İzakı alarak kara- Ömer; tedbirsizlik ve ölüme sebe-
da d un ırceza- kola tt · o b" evam olunmu ..ırd . gı ım. rada Vıtahyi bitmiş ıyet vermek suçile tevkif edilmiş 
Kasım çavuşla M a-ta!. bır halde gördüm. Mustafa çavuş, ve 455 inci maddeye göre ceza ve -

ay . 1US a onbaşı h · ı· d .. ·· nı zamanda şoför S . • a a ovuyordu. Kcndısıne yalvar- rilmek üzere birinci Asliye cezaya 
Vitaliyi diğer bir aıt ıle kasap dım ve: tevdi olunmuştur. 
dovmekten suçlu b~~ eleden dolayı - •Onu bırakın, masumdur. İs - Dünkü muhakemede Ömer, Rıza 

Dünkü muhak C'dunma'ktadırlar. terseniz kavbolan tabanca yerine ile şaka etmediğini ve bilfıkis vak'a 
livride rençber eKmaraeAhev,·ela, Si- yenisini alayım ' 'eya mukabı'lı'ndn " esnasında başka bir arkadaşı ile 
olarak dinlenmıştır' . met şahit sahibine yirmi ıı·ra vereyı·mı.,, de- d' Y b. f 1 ıger ır tara ta ça ışmakta olduğu-

Kara Ahmet ez ·· dım. Bütun ricalarım para etmedi. nu söylemiştir. 
dikkat so··zıer· .. lcunı.le . şu şayam Niha t t ı soy emıştır: ye apu memuru tavassut etti Dinlenen şnhitlcrden Mehmet ve 

- «Ben bi l ve kocamın namuslu bir adam oldu- Recep te kazanın yanına giden bir 
dem ahnmakr .~ese eden dolayı ifa- ğunu söyledi. Bfüıb bir halde bırak-
:müştu- R ıçın karakola götürül- t 1 adam, eğer içeriye eğilirse, kendili-

m. amazan· orada - _ . ı ar. Fakat yüriıyemiyordu. Biz 
rarmış, ayrı.klan ; m . yuzu mo- lzakla beraber kollarına girerek sü- ğinden dibine kadar makine kuvv~-
1e yatıyordu. Ve şh;fif ışh b~ vaz_iyet- rükliye sürükJiye eve götürebildik!• tile çekileceğim beyan etmişlerdir. 
du. Salih ve S . a ınlıyor-ı Bir .:iklct meselesi Muhakeme, şahit celbi için talik 
de bı· aıt ısmınde iki kişı' B olunmuştur. 

n RADYO_, 

alkınış 1 
ÇARŞA!IBA: 17/5/ 939 • .-·- -

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği 
1 - Udi Eşrefin Hüzzam peş· 

revi. 

(Battarafı 1 inci aayfamızda} ı 
el'tiğim sayın Genel Direktör Yeni 
Sabaha Trakya ve bütün Türkiyeyi 
alA.kadar eder şu mühim beyanatta 
bulundular: 

General Cemil Tanerin 

Sah• ve mualllm 2 - Ahmet !rsoyun Hüzzam 

Edirnede de dığer yerlerde olduğ.ı §arkı: (Hntırmda kalsın) 
gibi saha ve muallim meselsi önem- 3 - Rakımın Hü7JZam şarkı .. 
le göze çnrpmaktadır. Her klübün (Aşkın bana bir gizli elem) . 
bütün malzemeyi havi idman terti- 4 - Faiz Kapancının Hüzzam 
batını ha.i2 btr .şahnsı ve bunların §arkı: (Seni gördü o §nfa.k saçlara) 
yetişmiş öğretmİye muktedir bir 5 - Şükrü Şenozanm Mahur 
idman muafümi bulun esası ü- şarkı: (Bu sevda ne tatlı) 

6 - Hicaz türkU: (Bağa girdim 
cEdirnede klüp idarecilerile gö- zerinde yürümektey:i2. Vilayetlerin üzüme) 

mali'. ellerine geçir leri para ile iöir 

beyanah 

rüştüm. Vaziyetleri hakkında u.~ 7 - Halle türküsü: (Şu dağlan 
old ğu taraftan açık saha. ve ~ jumras· 

maıt aldım. Başka yerlerde u delmeli, gönlü eğlemeli) 
zal tik salonlarım muntazam bir prog-

gibi buranın klüpleri de a arını 13,00 Memleket saat ayan, a-
u. ,_ ram talı tında meyd getierceğt-

mektep talebeleri arasından &J.lUA· jans ve meteoroloji haberleri 
ları için kanun mucibince ta1ebele- miz gıbi her jimru.stikhaneye ve sa- 13\15-14 ~zik ( Riyaseti Cüm. 
rin ayrılmasile zayıflamış olduklan baya daimi ve muktedir bir muallim hu:r bandosu_ Şef: thsan Künçer} 

koymak hedefimiz&. 
anlaşılıyor. Klüplerin bu vaziyeti l - J. Boue1ıeı - .!\'~~ 

Bu muallimlen a caığım1z yük• 
mektepler haricindeki spor hareket- 2 - J. Lavrovici - Tuna ~alga-

sek Beden Terbiyesi Enstitüsünde:ı 
lerinin wyıf olduğunu gösteriyor. lnn. 

11 m:leri 
1 

ç1k11inp her sene birer parça artır-
Talebe esasen kendi mua i ne· 3 -Rossini - Guiilaume Tell U· 

mak et le kzdrolannuzı dbld:n-a-
~aret inde spor yapabilecekleri d· , rtü:rü. 

_:ı cağız. Bu zamana kadar da altışar 
hetle asıl mektep haricinde kaıan 4 - E. Grieg • Peer Günt L cı 

a5 lık ursb:Ia tülahara ikmal cdil-
büyük kütlenin harekete ve faaliye- lliml ~:- ği süit:isinden No. 1, 2, 3, 4: -

mek üzere mu er ye~~ece z. 
te getirilmesi yurt için ayrı.ca fay- İlk kursu bu sene haziranda Kuleli l 30 Program. 
dalı olacağı süphesizdir. 135 Müzik (Virtözler - Pl .. 

ul 
me.k e nde aç~yı düsünüyorum. 

Şimdi klüpler yeni elemanlar b - 1 ,00 J{o:rfu§Jlla. , 
~letin m li veziyeti :müsait o-makta ve bun1an yetiştirmekte ol- 19,15 Tür:K müziği (Fasıl beye-

' 

lunca bize 'erec kleri fazla yardh"ll 
malan ve talebelerin de bir taraf- ti) 
tan kendi sporlarına devam etnıele- para i e de vil.aye !erin dar bütçe- ~00 Memleket saat ayarı, n-

lerinin noksanını tamamlıyarak 
ıi hasebile daha şimdiden spor faa- jans ve meteoroloji haberleri. 

müll".kün mertebe kısa ~aman zar-
livetinin artmış olduğu görülmekte- 2();,15 Türk müziği. 

· fında ihtiyaçlarını karşılamıya çalı-
dir. Şimdi asıl mesele bu faaliyeta I l - Uşşak pe~rcvi 

~ şacağız. Hayale kapıb:myoruz. Za- 2 ..:> • - -saha bulmak meselesi vardır ki, uu 1 - A. J. tieyın uşşak şarkı 'I 
mand&n Ye mekandan azami istifa-da uımanla telafi edilecektir. 

1 

(Meyhane mi bu bezmi) 
de ederek ihtiyaçlarımızı tamaınlı-Spor ayni zamanda yurt müdafa- 3 - Rakımın Ufşak şarkı: (Ba. 

asına hazırlanmak bakımından bir yacağız. na hiç yakışmıyor böyle) 
vasıta olduğu teemmül edilirse huT 1 Y&ptlğım bir hesapla Türkiye id- 4 - Rakımın Uşşak şarkı: (Sil-

man ve beden terbiyesi tesisatının 
r meselC'dcn d 1 urada maznunların vekıli B. E- ================= 

l'lede bulunu l o ayı nezaretha-ı tem Ruhi: 
_ yor ardı. Onlara: 

Bu ne hal? diye sordum B - Şahidin ifadesi ylndır. Çünkü 

dut boyundaki Trakya gençliğinin mem bir gün hayalimden) 
tamamlanması için 163 milyon lira- 5 c d mTIS&T tŞU!aU ı bu faaliyete ve bu faaliyet vesilesi- - ev et Çağla: Keman tak, 

• - le teşkilittlanmıya ne kadar çalısına- ya ihtiyacı vnrd ır. Bu tesisatın ta- simi. 
- E er bız de b · ana: ksap V:atali geçen celsede gelmişti. 

lırsak sab h u gece burada ka- Gördünüz, 120 kilo sikletinde bir 
Türk . lngiliz ticarf münasebafı sı ve bu gençlerin kendi isteklcrilc mam olduktrın sonra işletme masra- 6 - l:di Zekinin Uş.'jak §arkı: 

fı senevi 13 milyon liradır. Bu bü- ... 
Dediler a '~ sag çıkmayız!.. d 

bu h e Ramazanın daya'ktan ° amdır. Kadın ve İzak is~ ancak 
· k' f d' başına geçen kltip idarecilerinin bu Bir gun geJoeceksin diye} 
ın IŞ8 e ıyor mühim noktayi gözönünde bulundu- yük rakamdan ürkmüyoruz. Bunu 7 - Halk türküsi.i: {Karom) 

Son Türk - İngiliz siyasi anlaşma- rarak Üzerlerine aldıkları manevi yenmek Türk gençliğinin ilk başa- 8 - Mahur şarkı: (Hala kana-R ale geldıgını soyledı .!er I otuz beşer kilo gelirler. İkisi, nasıl-
ara Ahmedın bu ·r . "' olup ta ) üruyemiycn bir adamı ta-

lulnr itiraz ctmıslc r ı ad~ıne suç-1 şırlar?• demiştir. 
sından sonra İngiltere ile olan ticari mesuliyetin büyüklüğünü düşüne- racağı işt ir. l yan kalbimin aşk nteşi) 

<lövrnedıkl"rı·n . . ve amazanı M d v· l 
k " ı bılak k 1 a am ıta i, kocasının ancak 

arakoldnn f ' ıs endisinin 7 

m~nasebatımız günden güne inkişaf rek gayretlerine hız vermeleri la- Atletizm 9 - mikımın Hicazkfı.r şarkı ! 

etmiye başlamışLır. ingilterenin zımgeleccği meydana çıkar. Spor temaslarmda atletizme çok (Bekledim tfı fecre kadar) 

1.. ırıır edıp d · 5 - 80 kilo gelebilec0ğini ve vak-
u~~~~ ıddia etmi lerdir. enıze düş-ı a.nın bir hakikat oldugunu söylemiş-

muhte1if firmalarına mensup mü- Çok şayanı şükrandır ki, bu klüp ehemmıyet veriyorum. Bütün spor 21,00 Konuşma (Haftalık posta 
messiller şehrimizde tiftik, nebati idarecisi arkadaşiarımız faaliyetle- faaliyetlerinin esasını, ilerlemesini kutusu) · 

t bu ıfade uz . tır. 
veııniştir: rıne şu cevabı B. Etem Ruhi, Vitalinin 150 kilo 

yağlar satın almak için tetkikler rinde kendılerine ilbay gibi sporla sporcuların ferden atletizm faaliye- 21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

ce~ b~amazan ciyle kendi k kolduğunu zannettiğini söylemiş, 
ır vazıyctt d açaıble- adın kocas b d ld 

cak dort ki t c cgil, bllU.kis an- , ının ura a o uğunu 

yapmaktadı r. Bundan başka dün in- fiilen meşgul ve şahsen alakadar bir tine verecekleri ehemmiyette bulu: nukut \'C ziraat borsası (fiyat) 
gilterenin tanınmış birkaç rnüesse- b'üyüğün müzaheretine mazhardır- yorum. İleride tesbit edilecek olan 21,25 Neşeli Plaklar - R. 
sesinden iki mümessil daha gelerek lar. muayven atletizm evsafını kazanmı- 21,30 Müzik (Küçük orkestra • 

l Şı arafınd k ve mah'keme heyeti isterse görebi-
ecek perışan bir hal~n aldırılnbi- lcceğıni söylemış, hakim bu talebi 

külliyetli miktarda tütün almak için Yine şayanı şükrandır ki, bütün yan sporcuların futbol müsabakala- Şef: Necip Aşkın) 
tetkikat yapmıyaı başlamışlardır. tn. Trakyada gençliğin her bakımdan rına iştirak etmelerine müsaade et- 1 - Heinz Reinfeld - Eve gel d~ N~sıl f~ edebıl:? bulunuyor- kabul. edince, samiin arasından çı-

eıs, ş. hıdin ilk kan şışman bir zat: giltereye satılan bu partilerden teşkHüUanmasını alaka ile tasvip miyeccğim.~ yavrum. 
sonra bazı anlaşmalarla her sene bu · ve takip edr "l Umumi Müfettişin Tekirdağ yolile İstanbula hareket 2 - Mainzer - DüğUn töreni sındaki ifad ı . tahkıkat sıra -d c erıni ok t - Ben Vitaliyim \'e 100 kilo sik-

nki b" .. ı m··b u muş ve ara- letı'nd b'l "" u a~ en t e ı e yokum' dem· t' 
memlekete olan tütün ihracatımızın maddi ve manevi yardımına maz- eden umum Müdür bir müddet An- 3 - Kützladcr - Haydi bana biz 

tir. Şahit b .J e e işaret etrniş- . ış ır. 
_ K una karşı da: . Ma~keme; bunu takiben bazı şa-

artacağı alakadarlar tarafından söy- hardırlar. Bu müsait vaziyetin kısa karada kaldıktan sonra 25 haziran- hava dnha çal. 
lenmektedir. bir zamanda Edirne ve Trakya genç- da yeni seyahate çıkacak, Karadeniz j 4. - J. Strauss - Polka 

d orktum Hatta s· · hıtler.ı daha dinlemiştir. BWhara, 
eiumurnt . · . ılıvri Müd _ el " 

anlattım sAıne gıderek bu kor.1·umu g mıyen bazı şahitlerin celbi için 
Fransızlar tUtUn arıyorlar liğinin her bakırndan bariz faaliye- havzasında tetkiklerde bulunacak- 5 - J. Strauss - BiMe vals. 

n k ~ dava başka b' ·· · teşvik · ca oradan gördüg~ .. ' ır gune talik olunmuş-
B' .. dd tt b . h • . d b tine müşahit olacağımıza emniyeti- tır. 6 - Bareuer - ıtalyan §arklm 

ır mu e en erı şe rımız e u- miz kuvvetlidir. ATLET 7 - Leopold _ Çigan oyunlan 
ve cesnret u·· . urn tur. 

ı Usunu .. l zerınedir ki doğ ===:======================== ~nmak~o~nfianınz Raj~m~=~============================= ~OOMüzik™cl~~-~) 
soy em ğ b -

lniştir. e aşladım.. de • P0L18'11!: ı messilleri şehrimizdeki tetkiklerini lnglllzlar Bulgarlara 190 ncı alayın kurulu' 23,00 Son ajans haberleri ve ya-
bitirmişler ve memleketimizden kredi eçıyorlar ylldönUmU nnki program. 

Suçlular· K 
hırsızlığından ::a Ahnıedin tuğla 
duğunu ve b ır sabıkası bulun -
d~ u sebe t uşman bulu d y P en kendilerine 
§eh d n ugunu ·· ı · a etini k b soy ıyerek 

Kara .Ah a ul etmemişlerdir. 
heyecanla: met; burada büyük bir 

- Yalon v 
ve hiç bır ... allahi yalan.. demi 
hında bu sabıkası olmadığını . ş nun . , ıca-
urnumilıği d' şımdt Sılivri Müdde' 
l-'an etrn· ~ en sorulabileceğnı·· b ı-

lŞtır ı e-
4'"lıkatı . . 

n bir t ı h" . 
b' e ı ' diğe 

S ıtlerin hndeti r . 
Uçluı a 

de, iCara ~h avukatı B. Etem Ruh' 
kold medın Ra ı 

a gördüğ ·· - mazanı kara-
:dığının anı~~~ h~~at olup ol-

ve num ası ıçın hangi ta 
Çağırudığını~r~\,;G~ıt ile karakol~ 

neis, bu t ı e ıhni istemi~tir 
lllür a ebe karş • :.- · 
h ncaat edil ı, malumatına 
angı b. mek için 

\'ata d ır sebeple k veya her 
il n a lnrın ara'kola giden 

e Çağır l muhakkak 
llliştfr ı rnıyacakı . numara 

. anna ışaret 
Dinlenen d'ı; et -

ilıiy · 1aer 1 h· eaı bekçne ,_ a ıt, Alib 
lCrkzn r-ulıı ey na .. 

R
en Bekir d&, \,~ar~ tahslldarı 

- amazanın gun: 
Şevki götann M cesediıu 
Eünı di Ufl •. Son de . b&Jtçi 
.tıün Ye bekçi Osınanıa löl'!l\üı
li\rr·d konu~tukJarını ve btı- köylü-
d ı e NUıat Be cesedin Si 
~n denb:e Y mağazası .. 

~•ni sö •l .atıım~ olduğ Yanın. 
:P. ) enııştir. unu 1tttti-

c~:azanıu karde§i B 
• esi.Jıı a. ez, 

-A 
~f•ııtı " Yhnin cesedi . 
l ruJ t, Kasını aenızden 

"-· çavuı benı 
~....., ga-

b~simci~ ,~~ 

D 'kk küliyetli miktarda .tütün satın al- Lor1ra, 16 (A.A.) - Financial Tekirdag-: 16. (A.A.) - Tekir- 23,15-24 Müzik (Cazband - Pl.) 
ı atsiz bir işçinin mışlardır. Fransızlar önümüzdeki News gazetesinin aldığı bir habere dağdaki 190 ıncı alayın kurulusu 1 

sebep oldug"' u yangın sene içinde de müsait şartlarla mem- :.ı nun 'EN NE "RIYAT 
leketimizden alacaktır. göre Bulgaristana 500,000 liralık yirminci yıldönümU münasebetile 1 • ~ • • 

Dün saat yarımda Yeniköyde !s- bir kred iaçılmasına dair bir itilaf kışlada merasim yapılmı tır. Bu 1 f Skf y8bremınr 
kele caddesinde 12 numaralı barsak I -· - nktedilmiştir. Bulgaristan bu para. merasimde Tümgeneral Kemal Ba- Camii l'opuzlunur 
tüccarı B. Şişmanyana ait binada &tanbula motöflU tayyare ile bilhassa demiryolu malzemesi hkesir, davetliler, aıaydaki sübay 11.ıt. 
yapılan tamirat esnnsında, tahta bu- gönderllecak ve yol inşası için lazım olan makine- ve erler bulunmuştur. Törene istik- oaŞından geçenler 
daklannı gaz lam basile kaybetmiye İstanbul'da Türklruşu 1alebesine leri alacaktır. lal marşı ile başlanmış, albay Sıtkı ı Eski Şehremini profesör doktor 
çalışım işçi Bermazın dikkatsizliği tahsis olunmak iizere Ankaradan 30 Ayni gazetenin bildirdiğine gö- Yurtcanh, istiklfll savaşında rzafer- Cemıl Topuzlunun anlatıp gazeteci 
net· . d planör gönderileceğini yazmıştık. re elyevm Atinadn bulunan Sir Lli- ler kazanan bu alayımızın yirmi iki arkadaşlarımızdan Sabih Alaçam ta-

ıc~ın e budaklar ateş almış ve thoross, İngiliz eşyasının ithaline yıllık mazisi · h nJ bl hi raf ndn e l b" ··sı • l k l kaplamalara sirayet ederek 
2 

metre Haber aldığımıza göre Türkkuşu nı eyeca ı r tabe ı • n s yya ır u up a a eme 
kadar bir yer yandıkta 'tf merkezi kafi miktarda motörlü mek- mukabil Yunanistandan tütün alın- ile anlatmıştır. Müteakiben alay, Tü alınan bu cnzip ve meraklı bioğraü 
. n sonra ı a- . . ması için milzakereler yapmaktadır. men komutanının huzurunda bir her sınıf okuyucunun lezzet \'e is-
lye tarafından söndürülmüştür. ı :ep tayyl areT~ kdke gönderecektir. Bu Ancak Yunan tülünleri külliyetli merasim gecidi yapmışbr. tifade ile okuyaca~ı bir mevzudur. 

Dikktsı'z . . B ayyare er ur uşundan turizm pi- 'ktard ed k Ö ışçı ermaz yangına se- 1 t ah d . mı a Alınanyaya sevk ilme ·te Amaayada flddetll dolu zlü ve istifadeli esersevenlere 
bebiyet verm k ·1 o ş a etanrnesı alını~ olan tayya- ld .. . - il k 1 d b k 1 k :tır. e suçı e yakalanmıf- recilerin taebikatlanna ~ahsis olu- o ugu ıçın m za ere er esnasın a Amasya, 16 (A.A.) _ Evvelki u ıymet i i hı tnvsıye ederiz. 

nacaktır. bazı mUşkUlfıta tesadüf edilmekte- gece şiddetli yağan dolu neticesi 0 _ Dağılma yeri Ahmet Halit kitap e-

-----
Maarif Müdürlüğü gaz maskesi 

satm ıhyor 
Talebeye tatbikat yapmak ve ta· 

!imlere alııtırmak üzere Maarif Mü
dürlü~" . gu bırçok gaz maıkesi satııı al-
mıştır. 

-+-
8Ut komlayonu toplanıyor 

Yarın sabah Süt komisyonu top
lanacak ve bu komiıyona Belediye 
İktisat Müdürü iştirak edecektir. 

lstanbul ikim( !crt1 Memurluğun· 
Cfan.: 

Dairemizin 939/927 numaralı dos-
19 Meyıa taUI )'asile mahcuz olup bu kere paraya 

Mekteplerde 19 mayu tatili resmt çevrilmesine kırar \•erilen Beyot
bayrarn t-Ulltri arasına ithal olwı· lun.da Tepebaşı Küçtık Mezarhk ıo
mugtur. Bwıa nazaran 19 may~ bay. kak 5 numarah evin üıt katında bir 
ramının iaabet ıttiJi cuma günü ve · odada piyano ve tıri hah bir secca

farun aün olduJu iQin de curnarteai , denin birinci açık atttuması 15/IS 
ati~ü mektepler "" resmı dairelu 939 tarihinde perşembe günü ıaat 
taıtil edilnıif olacaktır. 18 dan 18 e kadar ifa edilecektir. Bu 
Ünıveraltede imtihanlar arttır~~da mahcuz eşya muhammen 
İstanbul tlniverıitcs.iıı.d ili C!eğerının 9' fö ini bulmadıfı tak· 

fJllta derel kesileooktk 'aa ma. ~irde ikinci açık a~tırması 30/5/939 
!ta Üniversttenin muhteli, f f m~ . na salı günü e.ynt saatte ifa edil.e-
l · aküıta- kt' Al l eruıd~ inıt'h 1 ce ır. ıcı o an muayyen gün ve 

ı an ar bn§lıyacak ve 
haziranda bite kt ' ı saatta mahallinde hazır bulunacak 

cc ır Talebe kam l temmuzda b '1 P- memuruna müracaat ıderek a1ma-
aş ıyacaktır. ları iUin olunur ... 

dir. vidir. Eser iyi tertip edilmiş ve nefis 
laı-ak 14 köyün ekinlerinin harap bir şekilde basılmıştır. Bütün bunla
olduğu anlaşılmışlır. Vilayetin di-Sovyetlerln yeni 

Amerika elçl•I 
Vaşington, 16 (A. A.) - Yeni 

Sovyet sefiri Urınanski, hariciye na 
11rı Hull tarafından kabul edilmiş
tir. 

Urınwıski'nin sefirliğe tayinin
den.beri yaptığı ilk ziyaret budur. 
Sefire henliz itimatnamesi gönderil
memiştir. ltimatname geldikten son 
ra Roosevelt tarafindan kabul edi
leceği tarih, tesbit edilecektir. 

Yunan Bulgar hududun-
da hldlse olmamıf 

Atina, 16 (A.A.) - Yunan - Bul
gar hududunda gCıya bir hadise ol
duluna dair çıkan haberler resmen 
ka'ttt olarak tekzib edilmekte 've bü
tün Yunan hudutları boyunca mut
lak bir süktinet mevcut olduğu bil
tlirilmektedir. 

Hl ler S r'da 
1reves, 16 (A.A.) - Hitler, garp 

hudutları istihkamlarında yaptığı 

teftişlere devam ederE>k bugün de 
Sarre mın'takasını teftiş etmiştir. ~ .. 

ğer mahallerinde tnhribat derecesi ra rağmen :fiyatı (50) kuruştur. 
henüz anf!ŞlTamamıştJr. Üsküdar Asliye Hukuk H&kimli-
lnglllz Kral ve Krallçeal ği11den: 

Kanad•y• yaklaftll r Asaniğa 'vekili avukat Kfımi Na-
Londra: 16. (A.A.} - İngiltere zım Dilman tarafından Ynni Arigu

Kral ve Kraliçesini l{anadaya götür- ridis aleyhine açılan boşanma dava
mekte olan (Empress of Australin) sından dolayı müddaaleyhe teblil 
Vapuru, Kanada sularına girmiştir. edilmek üzere gönderilen dava isti
tngiliz hUkilmdarlarını istikbale ge- dası sureU müddaaleyhin Kndıkö

yünde Bahariye caddesinde 67 No. 
len Kanad donanmasına mensup lu hane}!'! 'terkedip gittiği ve nerede 

iki torpito ile Uç deniz tayyaresi ge-
miye refakat eylemektedir. olduğu malfun olmadığı şe.rhile mü

başir tarafından bil§ t bliğ fade c-
Almapyada nUfustahrlrl dilmiş ve mahkemece de müddaa

Berlin 16: (A.A.) Bohemya ve leyhin ikametgahı meçhul olduğa 
Moravya müstesna olmak üzere ya- anlaşıldığından i15ncn tebligat icra
nn bütün Almanyada nilfus, meslek sına karar verilerek dava istidası 

ve fabrika tahriri yapılacaktır. suretile 26/6/939 pazartesi ~12 (10) 

ZA Yl - Eminönü Belediye Mu
hasebesine ait 24.12.938 tarih ve 
166023 numaralı depozit makbuzu
nu za i ettim. Hilkmü olmadığını 
ilan ederim. 

Ali Kalfa 

a daveti mutazammın <lavetive va
raksısı mahkeme divanhanesine tıı
ltk edilmiş olduğundan müdde alevh 
Yani'nln (20) giln zarfında dava is
t1dasına cevap vermek ve yevmi 
meıkOrda :mahkemeye gelmen üzere 
keyfiyet ilan olunur. (17817) 



~··· 

Türk Gibi Kuvvetli. 
SOzü Boş Değildir_ 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT} 
Bu sözU teyld ........ n gUzel vurd topraklarının biricik imal kaynaöıDl.f ı 

Arpa unu 
Bakla unu. 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
Pirine unu 
Kornflau 
Bezelya unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 

Pirinç nişast•sı 

Salep 
Tarcın 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Ka~abiber 
Yenibahar 
Beyaz hibe. 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Paketlerl) 

Memlekette bu maksatla kurulmuş Ye her şeye rağmen (24) se'l.• neslia gürbüz yetişmesine 
tevakkufşuz hizmet etmiş yeghe Türk san'at eYidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertip •Ye 

tavıiyesile vereceğiniz hu 2ıdalar mutlak huzurvnuıu temin edecektir. 

... 

SOLUCAM 
BiSKUiTi 

AGARAN 
SAÇLARA 

-·Dünyada bay~almllel ftihratl haiz &flarlla kat'lyyan omuz omuzadır. Kumral ve Siyah J 
renkte ııhhi saç boyalarıdır. 

Dah~ iistününQn bulunması mümkOn değildir. ekmıl müıtahzaratımı% muhayyerdir. Her ytrde 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: B&flklaf-Kıhcall M. Nuri ÇAPA Tel. 40337 

lNGİLİZ KANZUK ECZANES 

1 Beyol)lu - lstanbul 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Mezat Müdürlüğü Eşya şubesine bırakılan bir kanape ile ilç parça ta· 

bağın sahlpleri on beş güne kadar gemediği takdirde satılacaktır. (3351) 

• 
Silahtarağa Kemerburgaz yolu için lüzumu olan ve beher metre mika· 

bına 3 Iih 69 kuruş bedel tahmin edilen 217 metre mikap ham taş pazar

lığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler en az 800 liralık işe benzer iş yaptığına dair vila
yetten alacaları fen ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikasile 60 lira 

5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/5/939 çarşam 

ba günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3354). 

* Muhammen bedeli 4000 lira olan Tepebaşı bahçesindeki Gardenbar 

binasının ankazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1 stekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesika ve 300 liralık ille teminal makbuz veya mektubile birlikte 25/5/ 

939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlaı:. 
(B) (3246) 

KOLINOS'U 
KULLANMAKLA GÜLC->ONOZON PARLAK· 
LiGiNi TEZYID EDiNiZ .. Gnzellik ve cazibe, 
•ağlam ve revnak diılerle kaimdir. KOLİNOS, 
K.ENDINıZE cazip ve rüzel olduğunuzu ftissettl· 
ren KOLİNOS'u TECRÜBE EDİNiZ. 

Taze bir ağzın ve •ehhar bir rülüşün ıa· 
adetini hiaıedecetlnize mutmain olabilirsiniz. 

Macun tebif 
eaildiğinden 

ihtiyacınızı 

uzu;. müd
det tatmia 

eder. 

r Devlet Demiryolları ilanları 

Adapazarı - Sapanca Gezinti 
Trenleri 

Haydarpaşa • Adapazarı • Haydarpa§a gezinti trenleri 

Pazar gününden itibaren işleııreğe başlıyacaktır. Kalkış ve varıe saatleri 

aşağıda gösterilmiştir. !atasyonlardan fazla tafslllJ.t alınabilir. (3331) 

Baydarp:ışada.n 

hareket: 
I inci tren il 6.55 
2 nci tren 

7.30 

Adapazaruıdan 

hareket: 

l inci tren 
18,00 

2 nci tren 
18~56 

. Çünk-lJ4'ASPIRfN-senefe~ 
denberi her türlü soğuka 

. ;ınlıklarına ve a~rılara kar 
,tesiri şaşmaz bir"ilAç olduOunQ 

~lsbat etmiştir. 

A S P l A 1 N in tesirindeı 
emin olmak içil\! lü)fen 

~ına dikkaLadiniz. 

'~ .co~ -
marka~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide~ 11- Haziran -93~ dadır. 

? • 

BUyUk ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mii
kaf at vardır .•• • 

Yani tertipten bir bllat alarak lftlrak etmeyi 
!hm~• etmeyiniz. Siz da piyangonun mee'ud 
ve bil .. iy.u·;.. ı . •:.in.l rılrmlf olur•unuz ••• 
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Diş Doktoru Diyor ki: 
K11a bir müddet "RADYOLIN,, 
kullandıktan ıonra dişleriniz inci 
gibi parladıktaa başka mikrop
ların kimilen mahvolduğuDu, za· 
rarlı ıalya Ye ifrazatın kesildi· 
iini, diı etlerindeki iltihabların 
durduğunu ve nihayet ağ:ıınızda 
litif bir rayiha · baıladıiuu 

duyacaksınız. 

Gayet Temıi 

Gayet Sıhhi 

Gayet Ucuz 
Her glln. sabah, ~ğ e ve akşam 

yemeklerinden sonra giiade 
3 defa dişlerinizi 

aayoıın e tırcaıavın11 --
Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Kargı kazası merkezinde projesi mucibince yeniden in§a ediJ· 

mekte :0lan hükCımet binasının 939 yılı içinde ikmal edilecek (17223) Uta 

(83) kuruş keşif bedelli kısmının ev rakı keşfiyesine göre inşaatı kap~ 1 

zarf usulile ve bir ay müddetle evvelce münakasaya çıkarılmış ve yapt' 

lan ilan neticesinde talip çıkm11.dığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı ınaıt· 
desine tevfikan komisyonu tarafından mezklır inşaat bir ay m.ti.ddetl• 

eksiltmesi pazarlıkla yapılmasına karar verilıni§tir. 
2 - ihalesi 29 mayıs 939 pazartesi günü saat 115 te Kastan10P11 

Nafıa dairesinde toplanacak komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - İstenilen bu iş~ ait evarkı keşfiye ve fenniyelerin suretıeriııl 

Ankara, İstanbul ve Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

4 _. Talip olanlar ihale günü ıden bir hafta evvel bulundukları Vl' 

18.yete resmen müracaat ederek bu işi yapabileceklerine dair vilayet rxı•· 
kamından bir ehliyet vesikası almaları ve % 7,5 muvakkat teminatı olııD 
(la14) lira (88) kuruşluk muvakkat teminatının bulundukları vilaY6t 

Ziraat bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Nafıa müdürlUğt\ 
adresine gönderilmesi ve 939 Ticaret Odasınca tescil edilmi§ vesikalaril' 

teklif mektuplarının ihale zamanına kadar komisyona posta ile geııni' 
bulunması şarttır. 

5 - Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmiyen tel<Uf 
mektuplan ve evrakı müsbiteler nazarı itibara almmıyarak sa.hipleriıı' 
reddolunur. 

6 - Bu inşaata dair fazla tafsilat istiyenler bir mektupla KastanıO' 

nu Nafıa MüdilrlUğilnden .sorabilecekleri ilA.n olunur. (3337) 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince 160.000 Kg. ağlr diıel 

yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı 840 liradır . 
ID - Eksiltme 25/5/939 perşenbe günü saat 14 te Kabataşta Le~· 

zım şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - . Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilit· 
V - İsteklilerin kanuni vesaik.le % 7,5 güvenme parası makbu' 

. veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa•· 
tinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbtl' 

mukabilinde vermeleri lizımdır. (3203) 

Türkiye İş Bankası A. Ş. den: 
19 Mayıs Bayramı müııase

bctile Bankamızın lstanbul, 
Galata, Beyoğlu Şubeleri ve 
Beyaztt, · Kadıköy, Üsküdar 
Aja:.ıları 19 ve 20 Mayıs 
günleri kapalı bulunacaktır. 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakimli

ğinden: 

Aksaray Millet caddesi 31 numa

rada oturmakla iken halen ikamet

gahı meçhul bulunduğu mübaşir 

meşruhatından anlaşılan Mustafa 

Çağlar aleyhine mahkememizde açı

lan sulh teşebbüsü davasında muha-

keme 5/6/939 saat 10 olarak tayin 
edilmiş olduğundan mezkur gün ve 

saatte ismi geçen Mustafa mahke-

meye gelmediği takdirde gıyaben 

karar verileceği tebligat makamın

aa olmak üzere ilim olunur. 

-----------
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Fatih 1. Sulh Hukuk !Iakimliğifl' 
den: 

Hazine Aksaraydaı Kemaıpsşl 
caddesinde Yenikapı caddesi sağ ill' 
rafında altında bisiklet dükkanı er 
lan 23 No. lu Apt. da mukim ölil 
emekli subay oğlu Tevfik aleybiıı' 
açtığı alacak davası için gönderilefl 
zaptı davaya mumadleyhiiı ikaJllet• 
gahı malum olmadığı mübaşiri tıır" 
f ından verilen meşruhat üzerine oıt 
beş gün müddetle iltınen yapıl8ıı 
tebligata rağmen mahkemenin rııtl' 
ayyen bulunduğu günde gelrneJ11İf 
olduğundan gıyaben mahkeme fct'' • 

sına ve 1-2-933 tarih ve 933 nurıı'~ 
ralı avans ilmühaberi ile 12 lirll 1 

kuruş harcirah evrakının di\"Btıl ,.,. 
Muhasebattan celbolunarak mu1• 

keme 29/5/939 saat 10,30 talil<1JJ.~ 
karar verilmiştir. Yevmi ve s;B4lt 

mczkurda mahkemeye gelmediği ~· 
müddeti kanuniyesi zarfında Htrı• 
etmediği takdirde vakıayı kabul ~6 

ikrar etmiş addile aleyhine hiitcilıtl 
verileceği tebliğ makamına kaiJll 01' 
mak üzere işbu gıyap kararı usuleQ 

141 maddesine tevfikan ilan oıunıır· 
' (939-131) • 
~~~~~~~$~~ 
Sahibi: A. Cemnlcddin &ra90ğlıl 
Neşriyat müdürü: Macid Ç~ 
Basıldığı yer: llatbaaJ Ebuzıi1' 


