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KURUŞ 

GÜNLÜK SiYASi HALK <3AZETESI 

19 Mayıs Bayramı Bütün Yurtta Kut-landı-
''Atılay,, Dünf- ~"-~ 
denize indirildi 

den iki intaba . Amiral ş··k - Ok k v v • • f;=ii:!::::::ı:::::==:=:::::::::. ===: u ru an nut unu s6ylüyor ve Atalay agır -gır denıı;e ıncı:ken 

Grübüz ve Kudretli Gençliğin Beden 
Hareketleri T akJirle Seyredildi 

, DBn Fe::erbahçe stadında muntazam bed'a hareketleri iftiharla seyredilen genç kızlarıma 

ı 

eticey~ 
Doğru · 

!Türk İşçilel-inin 
Büyük 

· . Şehrimizdeki 
Eseri Merasi~-

Atıeıızm. blslklat fu.tbol 
mUsabakaları çok 

1 Ankaradaki Merasim 

Gençler; Atatürkün Kabrine Göz 
Yaşları ile Süslü Çelenkler koydular 

Yazan: Hü.eyin Cahid YALÇIN Y 1 • k h Jd K f b (Yazısı 5 ve 7 inci sayfamızda) · 
heyecanlı oldu apı . an merasını ço mu teşem o u rupp a -

Ortalıkta goze çarpa k b. k' ı·k •• · ı· • • ••h• b l'k ca ır sa ın- r ası mumessı ının gazetemıze mu ım eyanatı ~,.. ,...AA.~V'V'.AA.fV'V'V'A./V"J'VV°V°'.A,~"/Y'~r'L'i.~';(";Ôô('X)6C)('X)~)CCOO:XX>CCOO<:XX)('I000<:XX)(IOOO<XX:ro::xx>cero:x 
1 var. Son senede bu gibi durgun

luk f~sılalarına İıirkaç defa şahit ol- Trakyadaki Büyük 
Kalkınma Faaliyeti 

1 duk. işlerin normal suretl ·· .. _ ce·· • e yuruye 
gı.ne ıhtımal verirken, arkasından 

Y~ru .. bir buhran safhası açıldığını 
gorduk. Onun için, bugünkü süku
nun daimi olacağına inanamamakla 
b~raber istikbali daha emniyetli bir 
gozle mülahaza edebilmek kabil 0 • 

luyor. • 
Zaten, bu gibi buhranlı zamanlar-

da, her geçen g{\n sulh ve uzlaşma 
hesabına kaydedlftniş bir kar teşkil 
eder. Şimdi de ~ledir. Mes'ul dev
let adaml:ttı m~'um ve feci bir mü
cadeleden içlil)Jlba muvaffak olduk
~ ilerde bu~ôan içtinap imkinı da
ha çok kuvvet buluyor. 

b'~ugUl\..~Vrupa vaziyetine umumi 
k~r ~~ar"'atfedersek, ilk panik da-
1.ikalatlnda akla gelen vahim ihti-
a~.ların zuhur etmemiş olduğunu 
~UŞahede ile memnun olm~ak ka-
l il değildir. Birdenbire, kara bUlı..n- Atılay denize indikten sonra .>. 

1ar Balkan yarımadası üzerinde top- (Yazısı 7 ncl aayfada) 
~~~biolmu~aRurna~~at~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ıl edilen iktisadi esaretten ve bil- ,---------------------------'\ 

~~~.~~·.:~.~~~~'.~!~·;:~n.:n~~ -" Yeni Sabah ,, da Fevkala"de tk·ı Eser •• 
h . Ya gırmışti. Fakat o dakikadan 
,..:~ geç:n zamanlar meseleyi daha 

'lal .
1
rn hır şekle sokmadığı gibi ah- ç k ı · Ef rne~ ~aha. soğuk kanla tetkik edebil- a 1 re a 1 e 

Un .R rnkanını da verdi. Prens Paul-
\ru ornanya seyahati münasebetile 
rnu~oslavyaya ~ihver devletlerinin 
:Yenı ar:eratı lebliğ edilmesini beki i-

erın ko 1 l görmek r tu arı boşa çıktığını 
hına ' Yugoslav dosllarımız hesa- 1 
ati n:e Balkanların umumi menfa-

lllına biz' k . d' . ı· J\Yn· ı pe scvın ırmış ır. 

~on da~~rnanda, Balkan Birliğini:ı. 
lddi<ıiar daları geldiği hakkındaki 
Balkan rr./ tahakkuk etmemiş ve 
ınuvaffak·ısakı bu çetin imtihandan 
"e \ru ıyetıe gccmiştir Rum.arıya 
l gosıav • . · 
avya h .. Ya ve bılhassa Yugos-
. enuz ta . 

~IYet al · m ve pervasız hır va-
ltat Ba;ış gibi görunmüyorlar. Fa
seye an Antantının gayesi kim
İiahnt1eyd~n okumak değil kendi 

enınıyetl · · lnekte erını muhafaza et-
Ilı isp~ ibaret olduğu için, yaşadığı
tı.ü:rnay· tmek maksadile, gürülttilii 
lt'ur .,,,._1§ er yapmıya ihtiyacı yok-

. ~vıısak tin t h a dahil bulunan devletle-
~ e ditl~rine sadakati ve ayni 

ll1tseyiıı Cahid y ALÇIN 

(Sonu 3 ür'.U aayfad•) 

Yazan : Murad Sertoğlu 
Osmanh lmp•ratorluiuna kafa tutan bu mUt
hl' faklnln akılları durduran aergUzettl•· 
rlnden vUcuda getirilen roman 

YARIN BAŞLIYORUZ ~ .. , 

Komitacılar 
Peşinde 

Yazan : M. Sıfır 
Ha1atının Onbeı yılını Makedonya ia Bulgar Komitacılarını 
t akiple geçiren Bursalı Ateş Ahmet Çavuşun hatıraları 

Yakında Başlıya cağız 

Ebedi Sefin 
Medfenini Ziyaret 
lnönU ve Bayan İnönU 

dUn Kabre lhtlr•m 
buketlerl kc ydular 

Rahatsız bulunan Başvekilimiz 
Namına da bir çelenK kondu 
Ankara, 19 (A..A.) - Reisicüm

hur İsmet İnönü ve Bayan İnönü, 
19 Mayıs stadyomundaki merasimi 
müteakip B. M. Meclisi Reisi Ab-

dülhalik Renda ile ber~ber. Ata: 1 
türk'ün Etnografya muzesınde!<l 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

!Büyük ve 
· Acı Bir Kayıp 

Ahmet Aiaollu dUn 
sabah velet etti 

Umum Müfettiş General Kazım Dirik'in başarılan 
ve yapılacak büyük işler hakkında "Yeni Sabah,, a 

mühim beyanatı · 

General Kazım Dirik köylüler arasında 

Edirne (Suretli mahsusada giderı I reşlerinden sonra; 2:rakyadaki bii· 
arkadaşımızdan) - Kırkpınar !JÜ· I lSouu 3 üncü sayfamızda) 
~···••••• 4 ••-•····'·· •••·~··••••r.•••••••••••• ••••r•••••••••••••••••••••••~••••••• 

H E R SABAH 

MUVAFFAK OLACAGIZ 
Dün cAtılay> denizaltı gemimizin 

/ denize indirilme merasimi yapıldı. 
sonra modern ve son sistem bfr va· 
hidi harbin bir Türk tersanesinde, 
gönderindeki nurlu hilali na:lı nazlı 
dalgalandıra dalgaland:ra denize in
mesini seyretmek, az za-.nanda hızlı 
adımlarla katettiğimiz yolun uzun
luğunu ispat eder. 

Merhum B. Ahmet Ağaoğlu 

Türk irfan ve matbuat alemi bu
gün en kıymetli bir rüknünü daha 
kaybetmekle mütcellimdir: 

Uzun müddetlenberi memleketin 
muhtelif sahalarında l/izmet etmiş 

ve yurda binlerce talebe yetiştirmiş 
eski saylav, değerli muharrir, kıy· 
metli alim Ahmet Ağaoğlu dün ve-
fat e'tmiştir. 

On gündenberi evinde rahatsız 
bulunan Ahmet Ağaoğ:u dün sabah 

(Sonu 7 inci sayfada ). 

Göğüslerimizi iftihar ve sevinçle 
kabartan ve Türk harbiyei bahriye
sine öz yurdumuzda yapılmış bir de
nizaltı gemisi kazandırmış olan dün
kü rasime, Cümhuriyet rejiminin 
nimetlerinden birini • ifatle eder. 

Vakıa. Halicin durgun sulan şim· 
diye kadar Türk usta ve işçisi elin
den çıkmış yüzlerce teknenin deni· 
ze indirilme merasimine şahit ol
muştur. 

Lakin İkinci Abdülhamit idaresi 
gibi Türk denizc:liğini temelinden 
yıkan ve vehimli bir tegallüpten 

Buei.in bir denizaltıyı de~1izc in
dirdik, yarın bir diğerini denize ata
cağız ,.e bir müddet snn!"a İzmit ter
sanemizde torpidobot ınuhripleri, 

l ruvazörlcr bile inşa cdeceğiı:. Ve 
mademki yapmıya karar Yerdik, 
mutlaka muvaif ak olac:;.ğız. Birçok 
şeylere muvaffak olduğumuz gibi. 
A. CEMALEDD!N SARAÇOGLU 

• 



' f>l<.§AN "A~A MEHMElJl1'1J___,,, 
HJ1VIRA va ITlllAFLAtRI 

r. 
Tefrika No 9J Yazan : M· SIFIR 

Bostancıdan Cephane
ler Nasıl Kaçırılmıştı? 
Biz İşitJ. Akıbetini Düşünürken 
Yusuf Bey Teminat Veriyordu 

................. - · 
. lş ... izlik bt.pimizi !ena halde sık-1 

t 

r 

mıştı. is~az:l:;ulu, .arkadaşları h:· ı 
ırladıkça gotlerımız yaşarıyor, yu
eklerimiz çarpıyordu. Bayağı sıla 

1 astalığına tutulmuş insanlar gıbı .h 
i 
k 

. 

ştahımız kaçmış, zevkimiz, hissimiz 1 
örelmiştı. Tam istanbul'dan ayrıl
dığımızın elli birinci günü akşamı 
birer karış sakal ile Altunizacleye 
mmi<ı ve( .... } beyin köşküne gimıi~ 
tik. Geceyi orada ve çoktanbeıı 
mahrum kaldığımız pamuk yatak· 
ı arda geçirmiştik. Ertesi akşam b
raş olmuş, yıkanıp temizlenmiş. te
m iz elbiselerimizle efendi efendi 
'Osküdara inmiş ve bir sandalla Kn
bataşa geçmiştik. Yatsıdan biraz 
sonra da Halepli sokağındaki pan· 
siyonda Yusuf beyin karşısına dikiJ
miştik. 

Ansızın 1stanbula gelişimizden 
hissettiği mf>mnunluğu boynumuza 
san1mak ve hepimize ayn ayrı hal 
·ve hatır sormak ile göStcren Yusuf 
bey, bizimle saatlerce yarenlik et
tikten sonra: - - Çocuklar, demişti. 1lk gfü1ler 
gibi pek değil amma hatırlaChkç:l 

sizi yine arıyorlar, Top ömerin kah
vesine baş\·uruyorlarmış. Bir h~fta 
evvel Sürmeneli Kemal söylemişti 

bunu bana. Hoş nerede olduğunuzı.ı 
bilse~·dim, adam gönderip ben de a· 
rattıra.caktun ya sizi. İyi oldu da 
geldiniz. Fakat, birden meydana çık
manızı, hele Arapcamisi, ve Kalafat 
yeri s mtlerinde dolaşmanızı hiç mu
vafık bulmam. 1ster bir müddet da
h a müna ip bir y roe gizlenin, ist er
seniz size bir deniz ve gece işi vere
yim de onunla oyalanın .. Ne dersı-

• ? 
nız ... 

Deniz işini hepimiz sevinçle ka
bul etmiştik. Yusuf bey de hepimize 
teşekkür etmiş ve yapılacak .iş hak
kında birçok malumat verdikten son 
ı a bizi bir odaya yerleştirmiı:ı. kendi 
si <le istiraha te çekilmişti. Ertesi sa
bah erkenden hep birlikte Kabata§a 
inmiş ve üsküdara geçe11ek araba
larla Y wmf beyin Gözfepcdek:i Jcöş
Jtüne gitmiştik. 

Yusuf bey biraz sonra ~.a
ğırtbğı Mehmet Ali bey isminde bil' 
makineli tfifek yüzbaşısı ile askeri 
kitiplE.rinden Arap Cemal beyi biv.! 
tanıtmıştı. O geceden itibaren bu 
beylerle birlikte çalışa.caktık .• lşiıniz 

Zehirlenenler 
iki amele delinen bir 
b.ız dolablndan, bir kz

dın da paynlrdan 
zehlrlandl 

1 

Divanyolunda aşçı Ömerin dükka
nında çıraklık eden Jlasan ile Mcv
lUt, dün birdenbire Üzerlerine gelen 
bir fenalıktan baygınlık geçirmişler
dir. Yapıl n muayene ncıticesinde 
çır .. kların Gülhane hastanesine kal
dırılmasına lüzum görülmü~, tahkt
kat sırasında dükkdnda mevcut buz 
dolabının delindıği, buradan r,ıkan 
koku ve gazlerden müteessir olarak 
fenalık geçirdikleri anlaşılmıştır. 
PEYNİRDEN ZEHİRLENDİ -

Usküdarda, Arakiyeci Hacı Mehmet 
sokagında oturan Fatma isminde bir 
kadın, yediği peynirden zehirlenme 
alametleri gösterdiğinden tedavi e
dilmek üzere Nümune hastanesine 
kaldırılmış, hadi'se etrafında tahki
kat.. ba~lmmıştır. 

lngiliz ve Almanlardan sonra 
p ıyasada İtalyan tafep!eri de arttı 

Son günlerde Almanya ve lngil
t ere tarafından muhtelif ihraç maa
aelerimize kar§ı vulmbulan talepler 
ıırasında 1talyanların 'te'l<lifleri de 
artmıştlr. 1talyaya iliraç edilmekte 
olu hububat, kepek, yulaf, yumur
ta, kitre, palamut, balık sabşlari 

tehlikeli olduğu kadar da eğlenceli 
idi. Kısaca anlatayım yapacağımız 
~;. 

Makineli tüfek yüzbaşısı Mehmet 
Ali bey, Bostancıda bulunan Hintli 
kıtalarından birinin zabiti ile güzel
ce anla.§m1ş. Bu zabit, o sıralarda 
binlerce sandık cephane yığılarak 
bir depo haline getirilen Bostancı is. 
!kelesi ile iskele nhbmını muhafaza 
eden bölüğün kumandanı imiş. Biz 
geceleri bir balık kayığı ile bu iske
leye yar.aşacak ve buradan alacağı
mız cephanc}i Çifte havuzlarda ''C 

sahılde arabalarla bizi bekliyecek o
lan bu ızabit beylere teslim edecek
mi "z. 

Yusuf bey yüzümüze bakıp gü
lüyor ''e: 

- Nasıl, diyordu. Kolay değil 
mi? .. Gecede birer sefer yapar, işı
nizi bitirdikten sonra yüzbaşı beyin 
göstereceği yeroe yatar Ye keyfini
ze bakarsınız. Bu işi bitirdikten so
ra da Allah kerim. 

Ben yüzbaşı Yusuf beye hem te
şekkür etmek hem de beni tel'eddii· 
de düşüren bazı noktalar hakkında 
malumat istemek üzere ağzımı açar 
ken, bizim Hoca Bekir atılmı8lı ve: 

- Yüzbaşım, demişti. Eğer de
diğiniz gibi ise bu iı;den daha kolayı 
olmaz. Fakat, iskelenin üzerindeki 
Hintli nöbetçiler bizi nasıl tamya
caklar, orasına aklım pek ermedi 
benim doğrusu. 

Yusuf bey, hoca Bekirin sabır
sızlığmn nhştığı için kızmamış, gül
müştü, ve: 

- Hiç tanımağa, tanıtmağa lü
zum yok Bekir, demişti. Serbestçe 
iskeleye yanaşacak ve kendi öz ma
l·n·z ı•"ibi, dilediğiniz kadar sandı!< 

alacaks.nız. Bu ciheti biz temin ede-
ceğiz. 

H oca Bckirin boşboğazlığı tut
muş, haddini, hududunu aşmıştı. 

Hat.ti dayanamamış ve mütalea be
yanına bile kalkışmıştı : 

- Mademki öyledir, demişti. Ne 
diye bir balık kayığı ile ve geced'? 
bir wer yapacağız ve beyhude yere 
haftalarca uğraşacağız. Bir Ara~ 
mavnası bulsak ta, bir iki geced~ 
ne var, ne yok hepsini kaldırsak da
ha iyi değı1 mi sanki? 

lD...-amı •ar) 

Mısır Çarşısı 
Çar~ıdald ••naftan mU
te~ekkU bir heyet An

karaya gidiyor 
Mısır çarşısının belediye t arafm 

dan hal olarak kullanılmasına karar 
\"erilmesi Uzcrine Mınır çarşu;ı es
nafı belediye \'C vilayet nezdinde te
şebbüslerde bulunaı ak bu çarşının 
da kendi isticarlannda kalmasını is· 
temişler ve carşının her türlü tamı
rat ve yıkıntılarını yapmağı taah
hüt etmişlerdir. 

Müsbet bir cevap verilmediği i
çin Mısır <jarı:ıısındaki esnaflardan 
cektir. Vali ve belediye re1.s!ııin se
mürekkep bir heyet bu günlerde An 
karaya gidecektir. 

Bu heyet Ankarada Dahiliye Ve
kaletine müracaat eaerel{ burasının 
§imdiye kadar baharat ve emsali 
emtia satan bir yer olduğunu ileri 
sürecekler ve çarşının tarihi kıyme
tini ileri şürerek her türlü tamirat 
ve muhafazadan mesut olacaklarım 
bildireceklerdir. 

normal vaziyetten daha ziyade art
mıştır. ltalyadan tiftik üzerine da 
istekler vaki olmaktadır. 

Teklifleri yapan firmalar tiftiğe 
mukabil mamUI iplik satmak arzu. 
sundadırlar. ltnlya.nların bu teklif
leri tetkik edilmeITTecJir. 

Vali Yarın 
Ankara ya 
Gidiyor ----Yeni bütçenin tasdiki işini gör~
şec3k olan Ya'iye Muhasebe Mu

dürü de refakat elecek 
Dahilive Vekaleti taı-afından tas-

dik olu~ak Uzere bir memuru mah 
susla gönden1en bütçenin tasdiki es. 

. nasında hazır bulunmak \'C Vekalete 
lazımgelen izabaU vermek maksa
dile vali ,-e belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdar yanında belediye mu· 
h asebe müdürü bay Muhtar bulun
duğu halde yann akşam trenile An· 
karaya gidecektir. 

Vali ve belediye reisi Ankara se
yahati esnasında şehre ait ôığer ba
zı meselelerle de alakadar olacak, 
bilhassa belediyeler iOanltasından is
tikraz olunacak (5) milyon liranın 
istikraz muamelelerini ikmal ede· 
cektir. Vali ve belediye reisinin An· 
kara seyahati 4-5 gUn devam ede
cektir. 

Şehir bütçesi haziran iptidnsına 
kadar muhakkaK'Siırette Dahiliye 
Vekfiletinden tasdik olunmuş olarak 
dönecektir. 

Sanatoryomda 
Bir Vak'a 
Kıekanç bir kadın koca

sını yaraladı 
Bur11az adasında Doktor Mede-

o . 
ni'nin sanatoryomunda dün bır Yak-
a olmustur: Bu sanatoryomda aşçı-

~ - -
hk eden Geredeli iliısnü Alagozun 
karısı Vasfiye Alagöz, kocasının ay
ni sanatoryomda hastabakıcı Semi
ha Altınbaşla seviştiğinden şüphe· 

lenmektedir. 
Bu şüphe ile kıskançlık krizi geçi

ren Vasfiye. dün hastaneye gitmış, 
;kocasının odasına çıkİnış, münaka
şaya ba~lamıc;, bu sırada Hüsnünün 
y stığı altında bulunan tabancayı 

kap .. rak tehdide kalkışmıştır. 
A~çı, silahla tehdıt karşısında ta

bancavı almak için karısının eline 
sarılı~ca tabanca patlamış, çıkan 
kurşun Hüsnü'nün sol serçe parma
ğına isabetle yaralamıştır. Bunun ii
zerine karısının kafasına bir tabak 
vuran aşçı, polisin müdahalesile ya
ka1anmı§, hiıdise etrafında tahkika
'la başlanmıştır. · 

Ul l!Drn:DZ : 

Sultan Mahmut türbe
sidin duvarları 

Belediye tramvay durağındaJ.;j Ut.
dm tür benin Ankara caddesir.~ ba
kan 'k ısmının duvarlen çok yüksek 
ve gayrifenni bir tarzda sıvanmış ol 
duğunu gören vali ve belediye reisi 
doktor Liıtfi Kırdar, bunların yıkı

larak alçaltılması ve bu suretle An
kara caddesinin başlangıç kısmının 
daha güzel bir şekil almasını karar
laştırmıştır. 

LGtfl Kır..' arın çayı 
Vah ve belediye reısi roktor L il. 

fi K:rd:l ·ve refıkası bu gün saat 16 
da Taı' b.ıada 7okaUiyan otelinde 
!stanbu~ şehir meclisinin 939 yılı ii
çüncü toplantı devresinin hitamı do
layisile İstanbul şehir meclisi aza
larına bir çay ziyafeti verecektir. 

Ziyafette şehir meclisi azasın

dan başka belediye daire müdürleri 
ve gazeteciler bulunacaklardır. 

Davetlileri Tarab yaya Boğaziçi 

iskelesinden kalkacak 73 numaralı 
hususi vapur götürecektir. 

Ankara caddesinin asfaJtlanması 
sürtalendirıllecek 

Betonarme asfalt olarak inşası
na devam olunan Ankara caddesinin 
inşaat müddeti müteahhit ile altı ay 
olarak tesbit olunmuştu. 

Fakat caddenin 1stanbulun çok 
işlek bir caddesi olması ve inşaatın 
devamı müddetince gerek halk ve 
gerek vesaiti nakliye için gelip geç
mek çok müşkül bir hal aldığından 
bu müddetin daha kısalblması için 
vali ve belediye reisi fen işleri mü
dürile temas ederek yeni tedbirler 
almayı kararlaştırmıştır. Alman 
tedbirler sayesinde caddenin inşaa
tının 3-4 ay esnasında bitirileceği 
zannolunmaktadır. ,.. 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Ramili bir radyo merak
lısı okuyucunun dileği 

Biz şehir haricinde oturuyoruz. 
Yakınımızda elektrik olmadığı için 
büyük radyo kullanamıyoruz. An
cak basit , kulaklıklı radyolar:la İs· 
tanbul radyosunun neşriyatını din
liyebiliyorduk. 

Fakat istasyonun kaldırılma.si 

le biz neşriyattan mahrum kaldık. 

Vakıa Ankara istasyonu çalışmak· 

tadır. Fakat bizim basit cihazTan
mız ses alamıyor. 

Bundan üç, dört. ay evvel -ismi- ı 
ni iyice hatırlıyamadığım bir gaze
tede- okuduğuma göre İstanbul rad 
yosu muvakkat olarak Beyoğlu 

postahanesinin üst katında 5 kilo
vat ve (1961) tulümevc üzerinde 
neşriyat yapacaktı. Gazeteniz vası
ta.sile bu yeni radyo merkezinin bir 
an evvel açılması için alakadarların 

nazarı dikkatini celbet menizi tica 
ederim. 

Ramide, Demirkapı: 
Mu, tnfa 

·---------------------------
Tarabya Cinayeti - --Genç bir aşık. sevdiği 

kızı vurdu 
Tarabya'da oturan Angclof İste

fanidis isminde bir genç, Galata"d-i 
Yazıcı sokağında oturan dostu Ev
yenya ile bir müddeltenberi dargın 
bulunmaktadır. Evvelki gtln ayni 
semtte dolaşan Angelof E\•yenyaya 
tesadüf etmiş, kıza tekrar barışmak 
teklifinde bulunmuştur. Kadın . bu 
teklifi reddedince tabancasına ssrı
lan fışık, iki el ateş etmiş, kurşun
lardan birisi kadının sol koluna isa
betle yaralamış, yaralı hastaney.?' 
kaldırılmıştır. 

Hıddelli aşık yakalanarak tahki
kata ba~lanmıştır. 

POLiSTE: 

izinsiz silah taşıyan üç 
kişi tutuldu 

Fatılıte iskenderpaşa mahallesin
de Peştemalcı h anının 25 numaralı 
odasında oturan dokumacı idris ile 
İsmail ve Yaşarın izinsiz silah taş!· 
dıkları ihbc.r edilmiş, polisçe yapı

lan aramada İdrisin üzerinde bir 1a
banca, İsmail ile Yaşarda da b irer 
büyuk bıçak bulunmuş, silahlar 
müsadel'e edilmiş, suçlular hakkın

da takibata başlanmıştır. 

Ev bakmıya giden ad!m delinin 
tecav1züne uğradı 

Kiı~iıkpaZ3rda Kantarcılarda K -
reçhane sokağında 10 ~1umaralı ev
de oturan Malatyalı lbrahim oğlu 
elli beş yaşında İbrahim Altan; Fa
tihte Guraba Hüseyi~ mahallesined 
Şeyh Osman sokağında ,; numara!ı 
satılık eve dün bakmıya gitmiş, fa. 
kat mezkur evde otuı-an Hüseyin 
oğlu yirmi uç yaşında Aziz üzerin.? 
hüciim ederek dövmüsLÜr. 

Aziz ayni zamanda delilik arazı 

göstcrd.ğinedn yakalanmıştır. 

Kösele hırsızJan 
YedikulcdE", Kazlıçc~mede Alkodo 

kösele fabrikasında çalışan ame1e
dcn Mehmet ile sntılmıı:ı, buradan 
bir miktar kösele çaldıklarından ya
kalanmışlar, hırsızlık etrafında tah
kikata başlanılmıştır. 

Kurtun ça!mıflar 

:Fcriköyde oturan İsmail Gökbu
lut ile arkadaşı Mehmet, Kasımpa
şada Küçükpiyale camiinden sök~ 
tükleri 25 kilo kurşunu kaçırırlar
ken yakalanmışlar, kurşunlar mü-
sadere edilmiş, suçlluı:..r Adliyeye 

vcdl m işlerclir. 

Kumar:!>az ve hırsızlar 

Denizyolları 
Ve Lim2nlar U. 
Müdürleri 
Her ıki yeni teşkilat hakkında 
direktif alarak dün Ankaradan 

döndüler 
Muhabere ve Münaka!e Vek:ikti

ne bağlanarak yeni te~ekkül cd~a 

deniz müesseselerinden Li>nanlar 
ve Denizyollan umum müdürleri 
İbrahim Kem .. l Bay bura ile Raufi ı 
l\fanyasi dün Ankaradan şehrimize 1 
dönmüıiler<lir. Her iki müessesenin 
teşkilnt projeleri Mecliste görüşü
lürken Anka!"ada bulunan umum 
müdurler kadrolar ve teşkilat ni
zamnamelerin ·n tatbiki etrafınd:ı I 
vekfıletle de temaslarda bulunarak •

1 

direktü almışlardır. 
Denız,·olları ve Limanlar Umum 

:Müdürlllklcrinin kadroları da ias
ciiktcn gecmiş olduğu için her ikı 
teskiliıtın hatirandan evvel faaliye
t,. geçmeleri umulmaktadır. 

Muhaberl' ve Münakale Vekili A
li Çctinkayanın dı.ı bugünler~e şeh
rimize gelmesi beklenmektedır. Ve
kil her iki teşkilatın fiilen faaliyete 
geçmelerinden evvel burada bulu
nacak müdtir ve şeflerle yakından j 
temasa eek rek kcndilcrile tanışa

cak ve bazı dil'e'ktlfler \·erecektir. 

Belediyedeki 
Münhali er 

-·-
Yeni BUdce gellnclye 
kadar hiç bir- memur 

ahnmıyac ilk 
tstanbul belediyesindeki mlill· 

· hallere yeni bütçe dolayisile açıkta 

kalacak memurlar tayin olunacağın

dan şiındillli hiç bir tayin yapılmı
yacaktır. 

BeieÜı) e kadrosundan açıkta ka
lacak mcmurfar evvelce yazdığımız 
gibi 80 dir. Belediyede bulunan mün 
hallerse yalnız muhasebe kadrosun
da 50 yi bulmaktadır. 

Binaenaleyh yeni bütçe gelir gel 
mez açıkta kalacak memurlar der
hal bu münhallere tayin olunacak
lard ır. Ancak belediye kadrosunda 
açıkta kalan memurlar tayin olun
duktan sonra belediyede münhal 
kaldığı takdirde hariçten müracaat 
edenler t ayin olunacaklardır. 

Büyükadada sarhoş bir boyacımn 
marifeti 

Kasımpaşada oturan ve ev boya
mak i~in Büyükadaya giden Hasan 
oğlu 3!8 doğumlu Muharrem, dün 
saa.t yarımda. kendini bilmiyeeck 
derecede sarhoş bir vaziyette Çarşı 

caddesinde gezmekte iken Büyük
ada sakinlerinden Ahmet oğlu idris 
Çelinlaşa sarkıntılık etmiş ve ya
kalanmıştır. 

Suçlu mahkemeye verilmiştir. 

O övme 
Şişlıde Türkbey sokağında 7 nu

marada oturan Karabet oğlu Artin 
dün Beyoğlu polis merkezine müra
caat ederek ayni semtte Yunusbey 
sokağında 20 numarada oturan Mi. 
hal tarafından dö\•iildüğünü iddia 
etmışlir. Suçlu yakalanmıştır. 

Sak•llara göz diken 
sarho~lar 

Yeşilköy sak1nlerinden Rifat Çe
kerle Hüseyin dün sarhoş bir va
ziyette Hazımın kahvesindeki çiçek 
saksılarını kırmak istemişler, fakat 
yakalanmışlardır. 
~··--~~ ---------~ , 
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Böcek fırtınası 

Sabıkalı hırsızlardan Kırantolu, 

Artin ve Hayık dün gece Beyoğlun-1 
da Yeşil sokakta olcnen zarla ku-
mar oynarlorken suç üstünde yaka- ı D•t 11 uati: 4,37 
}anmışlar, yedi lira kumar p:ırssı ile Ôll• : 12,10 - hda.ti : 16,08 
bir çift zar müsadere edilmi~, suç-ı Akta• : 19,24 - Yataı : 21,17 
lular Müddeiwnumilığe verilmişler- laıak : 2,30 
d . . ............ l'ıllll ............ . ır. ..... , - 'jl 

Fransa ile Polonya ara"' 
sındaki askeri temasla! 

Bugün, Polonyanın bulundu~ 
n.;zik siyasi 'aziyet, İngiltere "Ve eı 
cümle Fran~r\ ile olan sıkı bağlar 
dolayısil", Varşova 'nın &skeıi s.~· 
hada fealiyctlcrdc bulunacağı şuP' 

}'il' he::.izdi. Po~onya hudutları dah· ı 
de ,.ı:k-;ri ihtiyat icdbider ittihaz e· 
diltrken, yüksek askeri makamlar a· 
r:ılarıncia harite kısa ajans haberle· 

ktıı" rilc akseden konusmalar yapma 
~ b" -k " t1t1ıı dır:l:ı.r. Bu a~ada, son ır ı ı f>-

.wrfındE. I'clonya Harbiye Naılrı 
Gen.::rı.l Kasprzgc"ty Parise giftııİŞt 

• Jll' ve or:ıda Fransız Umumi Erk8 

' . G ı· ne harbiye reisi Generc.~ ame ın 
konuşmuştur. . 

Umumi mahiye:te olarak, b u_ :': 
varet in Fı ansa - Polonya askerı J 

~if kı çercc\ esi altında, her iki J1l •• 

let arasında <laha sıkı bir teşriki ın: 
saı zırnnınd<: doğrudan doi,rruya bit 

temas hali tesısi gayesiie yapıld ıı 
müşahede edilmektedir. Bu tcrnB5' 

lar totaliter devletlerin naz.an di}C• 
~ildi ... katlerini celbetm;yor da d g • 

Bu noktadan hele so ndiplomasi !3" 

liyetlerini müteakip, Alınan ve ıul
van Devlet reislerinin, Fransız }ı ı.l' 
,.; • ..S" 
dudunda askeri mevkiler ve ınu 

a· tahkem nok1alan tefü~e kalkışın 
ları öa bir mana ifade edebilir. 

Fakat Polonya dnünde milli bit 
siynset olarak çizdiği yolda ilerle

mekte devam etmektedir. Şüphe5 ı 
ki, bu hareket Berlin ıle Roma neı· 
dinde hoş görülmemektedir. Zir!lı 
eskiden, Fransa ile Polonya, arala· 

rındaki iyi dostluk bağlarına rıığ· 
men, son seneler zarfında biribirlc· 

O\'ll rinden uzak dw·mıya, ve Varş 

daha 7.İy~de Berlinc mü1emayıl bir 
siyaset takibine başlamıştı. Faıtııl 
Vıırşova, büyük Alman İmparator· 

ıuııu kurmak gavesile hareket edf'l 
b • • ,·e 

komşusu Almanyanın, Danzıg 

koridor üzerind~ki taleplel"i kal"Ş•' 
sında Bedinin kci1tlısile akdetllğı 
muahedenin ~ekline rağmen kuşkll· 
lanmış, nihayct bugünkü gergin ,·:.ı· 

ziyet husule gelmiş, yalnız bu ger
ginlik sulh için çırpınan devletler 
nezdinde iyi akisler uyandırınıŞ• 
bu vadide müessir ve müsbct adırı1• 

jC lar atılmış!ır. Bu sebepten olara 
. gıı· ortaya çıkan Inpiliz ve Fransız 

rantısi ve ittifakı ınünasebelilc v ar· 
şova harekete ge<;miş ve HarbiJe 

Nazırını Parise göndermiş bultıll' 

maktadır. 

Polonya Harbiye Nazırının Frall; 
sa hükumet merkezinde asker 

mes'ul makamlarla temasta bulull' 
makJa beraber, Polonya • fngiliı 
anlasmasının akdinden ve Fransıı· 

"' 
Polonya ittifakının takviyesindell 
sonra zaruri bir keyfiyet olars1' 
kendini gösteren, üç taraflı bir as• 
keri teşriki mesai imkanlarını tetkik 

ve bunları tesbit yolunda da çalış· 

mak üzere faaliyette bulunacağı arı· 
!aşılmaktadır. 

Bu suretle, erkanıharbiye konıı!':: 
malarının bu üç devlet beynindeİ'ı 
askeri meselelerin hallile beraber 

sulh idamesi gayesinde girişecekleri 
hareketlerde metin ve iradeye ınüS· 

tenit, soğukkanlı siyasetin de dahl.1 
ziyade açık olarak tezahür etmesirıı? 
hizmet edeceklir. 

Dr. Rc,ad SAGA~ 

Feci Dalgınlık 
Genç bir kız dalgınhkl• 

tirgU liinealnl yuttu 
Dün Eyi.ipte Dalgınlık yüzündetl 

feci bir hadise olmııştur. 

Eyüpte Bülbülderesinde otur8 tl 

Çatalcalı Hayrinin 16 yaşındaki :klıı 
Saliha dün yemekten sonra örgil i• 

§ini eline almış ve bir müddet çsı· 

lıştıktan sonra örgü iğnesini a!;-ızııııı 
'· alarak pençereden dışarısını seyre• 

miye başlamıştır. 

Genç kız, biraz sonra da dalgıll' 
}(1' lıkla ığnPyi yutmuştur. Zavallı 

zın feryadına koşanlar kendisini }1e' 

men Haseki hastanesine kaldırırıış· 
lardır. ~ .. 

İğne Salihanın midesine indi 
.,., 

den dün ameliyat yapılmı~tır. 
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M. Çember/ayn Dün 
Mühim Beyanatta 

Kamarada 
Bulundu 

Londra 19 (AA ~ 
lain bu . · · .) - Chembeı· 
, gUn Avam Kamarasında be-
~ anatta bulunarak Türk" ed 
satm· ıy en bah-
cd ış ~c Türk milleti ile onu idare 

enlen medhUsena eyledikten 
ra demiştir ki: son-

ctn iliz TU b" g - rk müzakereleri ö •le 
~~ menfaat ve görüş beraberii • i 

gostermiştir ki iki hu·· k ~ g 
ını ' umet anlaş. 

·' olduklarını 12 mayısta .1• 
nıışl d" ı an et-er ır. Bu anl~anın k 
ınabiyetine bUyük b" h arş~ıklı 

. ır e emmıyet 
v~rıyoruz. Bir harbe silrüklend··· 
mız takd"rd ıgı 
b" ı e Almanyanın civannd" 

ıze bütün kuvvetlerile yardım ede~ ' 
cek b .. " k 

uyu ve erkek bir milletin bu-
l 

lunduğunu düşi.inmek memnuniyet 
Yerici bir hii.discdir. 

Chembel'lain 1ngiliz • Türk nn
laşmasmın şümulünden bahsedeıek 
bu anlaşmanın Akdenizde olduğu 
gibi Balkanlarda da tatbik edilece
ğini Ye uzun mUddctli bir muahede 
ile bu anlaşma ahkamının teyit olu
nacağım söylemiştir. 
inglliz Hariciye Nazırı Moskornya 

gitmiyor 
Paris, 19 (A. A.) - Salahiyet 

tar mehafil IAndradan alınan ma
lümata atfen 1ngiltere hükumetinin 
Lord Halifax'ın Moskovayı ziyareti
ni asla derpiş etmemiş olduğunu be· 
yan etmektedir. 

Madridde e·· .. -k .. uyu _ 
, . Zafer Geçidi 
· Mad · -=» --c:::---rıt, 19 O\ A) ik· .. 
varn · · - ı gun de. 

edecek olan Zrler şenlikleri bu 

h
gE>ce yarısı başlamıştır. Memlekeı:n 

er tep · d • esın e ateş yakılmıştır. 

Madrid'de saat 9 ile 14 1 
askeri bir . arasında 

C.::::::: merasun yapılmıştır. Ge-

çide 220 bin kişi iştt irak etmiştir. 
Bunun 15 binr İtalvan 2500 ü Al-. . 
mandır. Cumartesi günü Santabıır-
bara kiliscsind(' nıhani bir ayin üa
pılacaktır. Dıplomatların da iştirak 
edeceği merasim bugün öğleden 
sonra olacaktır. 

Kudüsteki 1 B d T b. . Bü ük Ç e en er ıyesı 
· Y arpışma Teşkilat Kanunu 

aooo kitinin glrdl§I 
rnUeademede to lnglllz Bazı zaruri aabeplerle 

bu yll çıkanlamıyor 

Zaruri Neticeye 
Doğ ru 

{Battarafı t inci ıayfamızda) 
yolda yürümek azmini göstermeleri 
bu uzlaşmanın ne kc1dar esaslı bir 
kaynağı olduğunu ispata kafidir. 

Maamafih, boş hulyalara- kapılmı

yorıız. Yugoslavya maruz olduğu 
t azyik ten kurtulmuş bir halde de
ğıldır. Rı:ı hat r ahat nefes aldığını 
zannetmiyoruz. Fakat üzerindeki 
tehlike vahametini kaybetmiştir. 

Balkanlı müttefiklerin:n icabında 

ona karşı vecibelerini tereddütsüzce 
ifa edeceklerini bilmesi ona daha 
selii.meü fikir temin edebilecek bir 
amildir. 

Rumanyaya gelince, her ~eyden 
mühim olan siyasi \'e mülki t ama
miyetin in masuniyeti artık garanti 
allına girdikten sonra iktisadiyat 
sahasında m:ıruz kaldığı tazyiki as
gari hadde indirmek çarelerinden 
başka düşünecek bir işi kalmamış

tır, denilebilir. Yunanistan komşu
muz ise bütiin bi.ittın rahattır ve 
Türk dost ve mü"ttcfiklerile daimli 
mütesanit bir halde yürümektedir. 

Kendimizin ''aziyetimizden isl\ 
bahse hemen hiç lüzum gönnüyo
rum. Türkiycnin ~cauında bütün ka
biliyetile müdafaada tereddüt et~i-

yeccği emniyet ve istiklali son an
laşma iizcrinc bütün bütün kuvvet 
bulmuştur. Büyük garp demokrasi
lerile başhyan mütekabil itimat, 
emniyet ve hiirmet münasebetleri
nin Yatanımızın iktisadi ve mali in
kişafı üzerinde yakında hayırlı se
mereler vereceği kuvvetle ümit o
lunabilir. Bu, Türk Cümh\l4iyetinin 
terakki tarihinde yeni bir devrenin 
başlangıcını teşkil edebilecek bir 
mahiyet tcdir. 

PGll• 100 Yahudi 
Yaralandı 

Kudüs 19 (AA ) 
ı ' · - Kudüs sokak-

b~rınd.a. vukubulan çarpışmalara üç 
ın kışın· · 1. 

m ış ırak ettiği tahmin o-
lunmaktadır n·· . 
ve ıoo . un, 10 ı~.liz polisı 
tnin yahudinin yaralandığı tah-1 
ın .olunmaktadır. Sok"aklard:ıki 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bütçe 

imkanl .. rı ve dıger bir takım zaruri 
sebeplc.r dolayıs le, cBcden Terbi

yesi Genel. D'.rektör1üğü. teşkilatı 
kanunu proJesıle bu kadronun Bü

yük Millet Meclisine sevki, bu sene il 

geri bırakılmıştır. . 

McYeut kadrolar muvakkaten ip
ka olunc:.caktır. 

Avrupa kıt'tısında bır kavga çık
masını icabedebikcek ihtilaflardan 
bugün göze '.:arpanı yalnız Danzig 
meselesidir. Bunun her iki tarafı 
memnun edecek bir hal çaresi bu
lunmasını temenni etmek beyhude 
bir zahmettir. Bulunabilecek çare 
ancak her iki tarafı mümkün oldu
ğu kadar az incitecek bir tesviye su
reti olabilir. Şimdiki halde. bu tesvi
ye tarzının neden ibaret olacağı pe!< 
belli değildir. Fakat gerek Lehista-
nın, gerek Almanyanın sırf Danzig 

meselesi yüzünden bir harp çıkar
mak istiycceklcrine ihtimal verile
mez. Yalnız Danzig Almanyayı a
tesle ovnamıva se\'k<'deeck karlar 
caiip bir şikir değildir. Lehistan ile 

addı hasar ··h· . mu ımdır. Schriıı cı· Var tnah . • • 
b·· allelerınde birkaç yahudi oc~~~~----~~'"~A/VV\. 

urosu yak lm 1 y 
ı 1 ıştır. Resmi makam- ahudi grupları arı:sında çarpışma-
ar Yahud· 1 1 ar t ı cemantinin merkezinde ar 0 muş ,.c 40 kişi yaralar.rnıştır. 
aş ırtnalar y&pmı l&rd r Zabıta kuvvetleri işe müdahale et-Dü . . 
... n geceye doğru Telaviv'de bi- mL~t ir. 

tib rıne muh l"f 1 · Sükün teessüs elmiş gibi görünü-
..., a 1 o an i:?çi ve t adilci 

1 
yor. 
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MOSKOVADA 
~ • Açılacak Olan Büyük 

~IRAAT SERGiSİNİ 
Zi!ar.et edecek zevat ilim ve san
atın tekamülüne şahit olacaktır. 

S~~iİnia . sah ısı 13G ve istiı abata mahıuı 
rnutemmım mıhali ise 2 oo k' t J k . . . ı ceman 338 
ar ı mahalı ıbtıYa elmcktcdir. 

ltbu sergiye 200,000 kit i iştirak edecektir B . 
İıı urada. 2~0 kadu bina ve 50 muhteşem paviyon 
ın!h c~ılmış olup bu:ıların içinde ao,ooo adet 
's ~elıf eşya gösterilecektir. 

ıie:i•ye muttasıl ve "Kolhoz" tabir edilen bir 
ı· •: fmeydaa daha mevcuttur ki bütnn SoYiet 

,-.;... ıra aaliyetini ~stermektedir. ...... .. B ............ .. 
'-2.YüK TENZiLATiA·R·-··;;i;·;··1 .......... __ ..... . 

~ lırsarı kaçı;;;;;;;;··bi~;~; .. j;;~y;·;d~;~:·· ...... . 
.._AZLA MAL0MAT iSTEYENLER : 

Galatada 6 ncı Vakıf Hanında 

INTOURIST 

İngılterı:: arasındaki garanti ve Le
histana tecavüzün muhc.kkak bir 
harp demek olacağının tınlaş1lması 
bu istikametteki Alman hulyalarına 
sed çekmiştir. Einaenaleyh iş ehem· 
rniyetini kaybetmiştir. Şimdi yalnız 
msnevi bir prestij ,.e zevahir uğ
runda mücadele ediliyor. 

Almanya için garpteki küçük dev
letleri istila yolu da kapalıdır. Zaten 
Almanlar böyle birşeyi hiç bir za
man ciddi bir surette düşünmüş ola
m:ızlardı. 

İtalyayn gt>lince, Fransaya kar~ı 
pt>k ateşli bir takım tale;>lerden son
rn, ~imdi vaziyeti daha sakin ve da
ha ameli bir gö~le görmiye b'.lşlamı~ 
olduğu meydandadır. Fransanın 

miisternlekelcrini, yahut ana vatana 
, ait topraklarını hsrpsiz zap'elmek 

imkfınınm bulunmaması Ye bir 
harpte de Fransanın yalnız knlm1-

( .yacağının anlaşılm:ısı iştihaların va
tı~asma hizmet etmiştir. Akdeniz 
kıyılarında da İtalyan istilasına açık 
başka saha kalmamıştır. 

Binaenaleyh, bir müddettir herk~
si rahatsız eden gürültü ister istemez 
yatışacaktlr. Bunun neticesi de 
mutlaka askeri hazırlıklar sııhasm· 

ı da bir anlaşmaya doğru yürümek 
olabilir. Çünkü bugünkü çılgın ko
şu devam edemez. Bunda en ev\•el 
mihver devletlerinin solukları ke
silecektir. Ya harp, ya silahları a
zaltma ve anlaşma. Bunun ikisinin 
ortası yok . 

ınlM!Tln Cahid YAl .çJN 

İngiliz futbol takı :nı 
Yugoılavyada yenildi 

Şar~ı Karip M" 'ili - . 
umeuı gıne mfiracaat 

TELEFON : 40tss ~I 

Delgrad, 19 (A.A.) - Yugoslav
ya başvekili ile birçok Yugoslav na
zırlarının dahil olduğu atuz bin ki
şilik bir seyirci kütlesi muvacehe
sinde yapılan bir maçta Yugoslav 
futbol takımı, İngiliz takımını bire 
karşı iki sayı ile maAIUp etmiştir. 

Trakyada Büyük 
Kalkınma Faaliyeti 
• ( Bat tarafı 1 inci aayf amızda} 
yük ve canlı kaU.ınmayı, muhteHf 
kasaba ve köylerdeki kısa z.:wıanda 
başarılan azim işleri ma1ıallen gör· 
mek 1ıe bunları okuyuculara bildir
mek bir meslek ödevi idi. 
Yapılan işJcrı mahallerinde tc t· 

kikten evvel en sal:ıhiyellar bir a
ğızdan dinlemek üzere Umumi Mü
fettiş sayın Gent>rnl Kazım Dirik'e 
ıniiracaat ettim. Muhtelif sahadakı 
faaliyetlerinE' dair sorduğum sualle
re değerli general Trakyadaki umu
'ni kalkınma hakkında bana şu bc
ııatta bulundu: 

c- Gördüğüniiı gibi Trakya 
baştan başa donııuır gfbi Cümhuri
yetin yüksek eserlerile her tarafı 1 
neşe kaynağına dönmliştür. 

Biiyük ~eflcrin lie-ver-anından hız 
alarak \'e büyük devletimizin A vru
pa kıtası sayılan 30 bin kilometre 
karelik bu topraklarda 48 mahsul ı 
üzerinde P likültür çeşitli ekim var
dır. Kol kuwcti, devletin göçmen 
siyaseti ile artmıştır ''e artacal<br. 
Boş yer azdır. Nerede boş yer bu
lunursa fundalık ve oafuklık dnhi 
olsa onları giderme yolu ile hemen 
pulluğun eline teslim ediyoruz ve 
zaruret oldukça çiftlikler almak su
rctile iş ve hareket alanı genişlemek 
tedir. 

Halkın. köyliinün sağlık düzeni 
iyidir. Sıtma Mücadele Kurumu he
men bütün Trakyayı sarmıştır. I\:u-

1 rutulan bataklıklar, çoktur. Böyle- 1 
ce hem toprak kazanılıyor, hem sıh-

1 h ati bozan zararlı işler gideriliyor. 

I\:ültür. ı.ıaı·e~~tle.~i _c? ileI'i \'ar- 1 
mış denebıhr. Çunku ıkı yılda 350 
eğitmen köyleı im ize elektrik ampo
lü gibi ışık saldılar. 2~0 eğitmen ay
rıca Lülcburgazua yetişiyor. 5 ay 
sonra onlar da ayni rolü alacak V•! 

Trakyanın kültiir hızına yeni. bir hız 
katacaklardır. 1 

200 de 1940 ta ,·erilincc hemen ' 
hemen Trakyanın irili ufaklı bütün 

1 
köylerinin boşluğunu dolduracaktır. i 

Eğitmenlerin kuçük köylerdeki ' 
kıymetli rolünii görmek çok lüzum
lu bir iştir. Birini görünüz, bini için 

1 

h ükmedebilirsiniz. Eiğtmcnln girdi- ı 
ği köye ki.iltürün her unsuru girer. 

Okuma, yazma, aydınlanma, fi. 
kir hareketi, ziraat, ekonomi, hayat 1 
mektepler i köy ficlanlıldarı, arıcılık, 
tavuk, ta\·şanCJlık gibi kö~.-lüyü kal
kındıran kuv,·ctler birbirine sanla
rnk onun elilc köy büaycsine yerleş-
tiriliyor. ı 

Almanya ist·di. Bu işlerin elebaşı- , 

farı 1stanbuldadır ve çalışılıyor. Bi- 1 
zim de Uz·r·J...öprü ve Kanıbigadn 
birbirini destekliyen kavun satış ko
operatifleıimiz vardır. Geçen sene 
26 vago:-ı yolladık ve beğendirdik. 
Bu yıl en az (10) misli yo1lam!tk i
çin hazır1anıyoruz. Bunun gibi ta
vukçuluk ilerledikçe Figorfik vagon l 
hırla kesilmiş, beslenmiş tm'uk yol
lıyabiliriz. 

Çok para getiren bu iş tabiidir ki 
ifı attım \'C tefritten uzak tutulacak
tır. Arz ve talep fa.ideleri \'C mem
leket ihtiya~Jnrı birbirine bağlı ol
duğu ir.in iyi bir programla yapıla
c::kt.ır. 1stck1i olan fiımalar etiidle
rini bir kaç ay önce dikkatle yaptı
lar. Asfalt ve demir yollan fü:erio- 1 

deki besi \'C yol!iuna merkezlerini 
öğrendiler. 

Biraz da hayvancıhktan konu
şalım: 

Trakya denince ilk ağıza meşhur 
olan hayvancılığımız gelir. 1ki sene- ı 
dir hayvanlarımızın sayısı çok artı
yor. Sebebi şap, şarbon, ru:ı.m gibi 
hastalıkiarla amansız :~r savaş ya
pıvoruz. Bö}~ece T1avvan hastalıkları 
planlı bir ç:ı.lışma ile azalıyor ve kaı- 1 kıyor. Bunun tabii neti~si de elbet
te verimli olur. c.eçcn yıl ist ati:>tik
~er yüzde l2-l5 arasında fazlalık 
kaydetti. Bu yıl dahi hava. yağış, 
iklim şartlan çok yardım ettiği içı. 
yinf' h• ı :ırtımı b0ı~•i•·or11z. Kovuııla 1 
nmız kıvırcıktır. Dağlıç ve kama ko 
yun denilen kar!§ıl< nesil belJcı yüz
de 10 kadardır. tnanlıoa de\•leti~ at 
ve inel{ depolaruıda açılan koç YP· 
tiştirme çiftliği dahi bizim ihtiyacı· 
mızı az \'akitte kapatacaktır. 

At \e l'O~ de1>0ları 

Damızlık c.t \'e boğalanmız ıyı 
bir istikamette artan IJll" \erimle ça 1 

lışıyol'. Hayvancılığın yem ve gıda 
işi dahi Fik \'C yenco çayırlıktarıuı 
arttırmak \"C genişletmekle ıslah e
diliyor. Bu da zaman işi olmakla be
raber köylü buna ve gösterilen yeni 
örneklere çok uymuş ve inanmıştır. 

Biraı da köy bayındırlığından 
Lnhscdelim: 

Şehirlerde \'e köylerde bayındır
lık hizmeti yarış tarzına girmiştir. 
Bunu rakamla ifade etmek kolay ol
mıyacaktır. Çünkü henüz yeni ista~ 
tistikler t:ım:ımlanma:mş ve bastı
rılamamıştır. tki aya kadar bu da 1 
olacaktır. Köylerde okul, köy kona
ğı ve okum:ı odası ,.c konuk oda::a 
hemen biı birine benzer tarzda ya
pılıyor. I~öylünün en çok sarıldığı 
programlı çalışma ile imece fark• · 
dır. lmece hizmeti ve köylerin orta 
mallarını köy manevi şahsiyetine n -

• 
Şeker işi Hak-
kında Son Söz 
Pıyasamızdn mevc'.!.t olan k,,::;me 

şeker· buhranı hakkında neşir Yazi
femizi tamamlamL~ bulunuyoruz. 

Biz bu işde tnmamile bitaraf ka
larak me\ cut buhranır. sebeplerini 
araştırdık ve iki tararı dinliyerek 
neticeyi açıkça yazdık. Şimdi bunu 
nazarı itibara alarak buhranı orta
dan kaidıracak tedbirleri ittihaz et
mek v~ife;i de hüktımcte düşmek
t~di~ \ 

Diın bir şirket mümessiliıün nak
lettiğimiz sözlerine bir tüccarclatı 
aldığımız aşağıda.ki ce\'abı da neş
rediyoııız: 

1 - Gazetenizin dünkü sayısında 
şeker şirketilc alakadar zatın beya
natını okudum. Bn znt beyanatında 
c1staııbulda son bir ay zarfındn kes
me şeker üzerinde bir huzursuzluk 
olduğu muhakkaktır• diyor. Şeker 
tüccarları bu zatın bu diirlistçc söz
lerinden dolayı müteşckldrdirler. 
Tüccarlann da iddiası budur. Son 
bir ay zarfında taleplerimiz kadar 
küp alamamaktan ve müşterilerimi 

zin küp şeker isteklerine mukabele 
edememekten bihuzurduk. Bunu şe

ker şirketi de bu beyanatile teyit 
etmiş bulunuyor . 

2- cSaııdıkta yerli şeker piyasa
da büyük bir rağbet kazanmıştır. di 
yoı·lar. Bu rağbetin sebebi yerli şe· 
lrerlerimizin kalite itibarile Avrupa 
şekerlerine faik olmasından değil-

dir. Sandıklar içinde bulunması se-
1.Jebilc tozsuz olmasındandır. Nite
kim torbalar kinde A Yrupadan g~
tirdikleri nisbeten tozsuz Çek ve 
Belçika şekerleri, yerli sandıklara 
da tercihan satılmaktadır. Tücca
rın şikayeti torbalar içinde getiri
len, kalitesi bozuk ve yüzde 25-30 
derecesinde tozlu bulunan şekerler· 
dendir. Depolarında bulunan bu toz· 
lu şekerlerden bir paı ti buhrana na· 

zarnn müşteri bulamamıştır. iyi 
cins şekerler varken şirket müte
madiyen bu bozuk şekerleri ithal 
etmekle şikfıyetlerimfilin temadisine 
sebebiyet vermel~tedir . .... 

.......................................... 

Hitler ve Musolini.. 
DUnde la~fhk'lmları 
tefU~e devam ett:ler 
Derim, 19 (A.A.) - Führet, bu 

sabah Kehl mıntakasından İsviçre. 
hududuna kadar garp hududunun 
müstahkem mınlakalarını ziyarete 
devam etmiştir. 

. .. 
Vercelli, 19 (A.A.) - B. MussoH

ni, bugiin Piemonte'de teftiş sev -
haline devam e'miş \'e Magiore gö
lünün cenup sahiline kadar gelmiş.o 
tir. 

Ziraat geniş ve ileri hareket ya
pıyor, En çok fidanlıklara, kavak- 1 
hklara, küçük yeni koruluklara e
hemmiyet veriyoruz. :Ou gün 75 ör
nek fidanlığımız, 60ü0 fenni arı ko
vanımız vardır. Sonra iki yılın ha
va ve iklim şartlan arıcıları ı;ildiir 
müş \'e kara kovanları çok kızmL~ 
olmakla bcıabcr beyaz kovanların 
en çoğu tutulmuştur. 

lıp biçmekle husule getirdiler. Yar- -~ .... ----------

Bu sene ise an ve bal yılıdır. 
Bunlar bu sene kooperatife bağla

nacaktır. 

175 fenni tavuk istasyonumuz 
mevcuttur ki bol yumurta ve bol et 
veren iki cins demirbaştır. 

Geçen sene arıcılık kursu için 
Budapeşteye giden 13 muallimimiz 
tavukÇuıuk ve tavşal)cılığı da göz
den geçirdiler. Bunlardan çok fay
dalanıyoruz. Bu sene kurslara yeni
den göndermek istiyoru·m. Tavuk
çuluk gibi ta\•şancıhk ta Trakyaya 
yerleşmiş, sevilmiş, tutulmuştur. 

Amerika. Fransa ve Macar köy
lüsünü refaha sürlikliyen amillerin I 
en başında tavukçuluk, tavşancılık. 
Ye arıcılık gelir. Belki biz bunlardan 1 

daha ileri gideceğiz. Daha 3-5 yıllık 
sabırlı ve teknik çalışmalar buna bi
zi eriştirecektir. 

Yeter ki yurda \'erimli olmak i
çin gcinfümiizü tutuşturan a5k 'c he
yecanımız hararetini knJbetmc in. 

Ziraatten bahsederken biraz dn 
meyva ve sebzecilikten konuşalım 
Trakya lıun1ar için de biçilmiş kaf
tandır. 

Elverir ki alıcı çoğalsın. Dış piyasa 
ya sürüm yapmak için o piyasaların 
sevdiği ve istdiği cinsleri ycti.stir· 
mek, iyi ambalaj, standard lıalincll' 
ve harareti mı:hafaza eden fogorfik 
vagonlarla göndermek lazımdır l:i 
bütün bunlara devlet yolu ile baş 
vurulmuş ve o yola gidilmiştir. Ge
çen sene Pırasaya varınraya kadar 

dun onların isteğini ortaya koyabili
yor. Bir yılda yapacağını iki veya 
üç yılda yap•yor. Fakat her halde 
yapıyor. Cümhuriyet idaresinin zev
kini, büyül: nimetile kalkınma hızı
nı bağrına basmı(i ve benzemiştir. 

Trakya köylerinde bu gözle gö
rülür ve elle tutulur ~ir haldedir. 

Çocuk k:ınıp?arı 

4 sent'dcnbcri açılmakta o1an ço
cuk kampları 15 haziranda 16 yerde 
açılıyor. Bunların vilayet bütçelerin
de yardım paralan olduğu gibi han 
gi köy cılız, yorgun ve kuw. tlenme
ğe muhtaç çocuklarını gönderirse 
o köyler biı o.z ayniyat biraz da pa
ra Yermek suretile kampları besli
yorlar. 2,5-3 ay kamp hayatı yaşı

yan köy çocuklannın 3-7 kilo ara
sında kazandıklar mı doktor rapor
ları bildinucktcdir. 1zmirde 5 yerde 
her sene açılan bu kamplar tam 9 
uncu yılını idrak etmiştir. 

li'ilm ve foto işleri 

Müfettişi umumiliğin film ve ku
tu atelycsi çok muvaffak olmu§ sa 
yılabilir. Hepsi Trakynnın malıdır. 
Aynca devlet merkezinin kudretini 
gösteren Ankara filmini ve Ege lz
mir Fuarı dolayisile ızmir vilayeti
nin ve Manisanın bir filmi bunların 
arasındadır. lyi örnekler ,.e sistem
li çalışmalar yetiştirebildiğimiz ka
dar köylerimizdl' ve şehirlerimizde 
gösterilebiliyor, Vilüyetlerimiz dahi 
16 milimetre çapında iki aparel al
mak üzeredirler. 

O zam:ın negatifleri Edirneden 
alıp yapacaklardır. 

Artık film ve projeksiyon hare
ketiorini ön rafta tutmağa borçlu
yuz. Çfaılcii öğretici ve uyandmcı 

filmlerin inkılap ve terbiye bakımın

.dan en ileri rol yapbğı muhakkak
tır. 

Spor • 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

General Taner arkadaşımın Edirne
ye ziyaretleri her bakımdan çok fa. 
ideli olmuştur. Gerek buranın, gerek 
se Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, 

spor hayat ve hareketleri için konuş 
tuk. Köy davası Ye köycülüğün ken
dine has bir program altında spor 
hareketi yaşamasını ve '\'e yaşatma
sı için en pratik yollar üzerindeki 
noktai nazar üzerinde konuşuldu. 

Edirnedcki spor lıareketlerinin ba
şında olan vali arkadıışımla genç· 

lerle bir arada konferans halinde 
saatlerce konuşuldu . Edirncnin ta· 
rih ve kültür \'e tabiat güzellikleri 

ile yül~sck medeniyet abideleri knr
şısında gelecek sene büfüu Trakya
yı baştan başa donatacak asfalt yo
lu da gö1.önüne alarak burada ya· 
pılacak teşkilat ,.c hemen ba§lana
cak işler tesbit olundu. 

Bundan ötürüdür ki ı.1ymeUi u
mum müdür General Cemil Tanerin 
büyük görü~leri, tnkip etmeleri da
ha geniş faydalar \•ermişti. Her hal
de Edirne bir mihrak olacaktır. O
na göre de konfor ihtiyacı, progr3m 

lı hareketler gözönilnde h:tul:ıet'k
br. Su sporlan için de Çmınkkde 

ve hele Tekirdaıiın ileri ycı tutm~sı 
lazımdır. ÇilnkU lstanbulun yanılıa
§Utda Ye ilQ dört saat uzağında bu
lunan Tekirdağ ve E:dirne 1st:ınbul 

halkının ''e gençliğinin ca.z.ib-~ mer
kezi oiacaktır.ı ~ • , 

ATLET 
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Bir Istanbul Polis 
Müdürünün Hatır-at 

- 4 - YAZ AN: Emakll TUmbay Halil Afurol!!! 
Cumhuriyet - Filislin'deki nü

mayişler kanlı bir şekil alıyor. 
Tilki - Benim bıldiğim o talihsiz 

ülkede aylardanberi kan dökülmek
tedir ve hakikat bu merkezde iken 
nümayişler ·kanlı bir şekil alıyor 

demekte mana var mı? 

Köroğlu Tam Vaktinde Yetişti • 
lttihatcıların Tevkifi Hadisesi 

' 

Kara Vezirin Meşhur Silahşorları Çil Yavrusu 
Kimse Kalmamıştı 

Nasıl Cereyan Etti ? 

Cumhuriyet (Peyami Saofa yazl· 
yor) - Bütçe hassasiyeti. 

Tilki - Koca devletin bütçesin
den bahsetmeden hani şu kendi bilt· 
teni bir tevzin etsen nasıl olur? 

Cumhuriyet - Nefsine hakim ol
mak ... 

Tılki - Çok iyi bir şeydir amm:ı 
bazan elden gelmiyor da zorla bak
layı ağızdan çıkartyorlar değil mi? 

Cumhuriyet - Almanlar tarafın· 
dan ahnan malın Amerika'ya satıl
dığı doğru değildir. 

Tilki - Ayıp olmasın amma bunu 
sen nereden biliyorsun? Yoksa AI
manlar'ın hasbi vekiliharcı mı ke
sildin başımıza? .. 

Gibi Dağılm_ış Ortada Hiç -··-Bu adam, Kara V ezfre doğru Yanattl. 
Kara V ez1r bir ara etrafına baldı. Fakat görü

nürde hiç ldmtle yoktu. En ziyade gtlvendlil ve ea 
sadık sandlğı adamlan sanki yer yanh1111 ve yerin 
dibine gömülmü§lel'dl. Klhcma ~ ve bu hay
dut kıllkb adamm haddini blldirmek t.e :ıklma geldi. 
Fakat adam okadar 2belli gibi duruyor ve kendi
l!lbae okadar aksi aksi baluyordu ki buna eeearet e
demedi. Daha doğrusu korktu. Aklma kaçmak ve 
vefasa adamlannm yanma 8lğuımak geldL Geldi 
amma buna teşebbüs etmeden dört bir yandan sa
nkbğım ve kaçmak lmkiDJ olmadlğlaa da derhal 
gördü. 

valh Basan!. Daha ötesini cJötöaemedL Atıma kar· 
mna bütün kuvvetile Od mahmm vurdu. Kir at bl
nlclslnden §imdiye kadar ula yememlt olduğu bu 
fiddetJI darbeain altmda önee pblandL Soma kur
IUD gibi ileri fırladı. 

Köroğlu elini tlmşek söratile matm1t ve Kara 
Veziri yakasından tuttuğu gibi atından abmş, süriik
lemeğe başlamşt.a. Kara Vezir boğulacak gibi oluyor 
ve bir ,eyler aöylemeğe çahtayordu. Fakat Köroğlu 
dlalemlyordu.. 

Birdenbire yeri göğll titreten bir ses duyuldu: 
- Basan! 
Köroğlu oğlunu ~yor ve bir eevldtabiinln 

seyrlle mağaraya doğru' OerUyordu. 

Hürriyet ve ıtilif, Sulh ve Sela
met fırkası mensuplarile İttihat ve 
Terakki cemiyetinin mebusanı feş
kil eden azalan faaliyette idiler. Bir 
taraftan da düveli itilifiyenin İtti· 
hat ve Ter~ii naf'ız azalannın tec
ziyesinin talebi memleketimizde bu
lunan Alman, Avusturyalıların hu· 
dut haricine çıkanlması gibi müda· 
halelerDe vaziyet gUn geçtikçe mUc,
külleşiyordu. 

Hürriyet ve ttilif, Sulh ve Seli
met liderleri kabineyi kendi azalarile 
teşkil etmek, mebusanın ekseriyeti
ni teşkil eden ittihatçılar da Tevfik 
paşa kabinesini iskata çalıpnakta 
idiler. Gayri müslim anasır da ha
riçte ve dahilde istiklil ve istikbali
miz aleyhinde mümkün olan her tür 

C\J.lllhuriyet - Süt meselesi. 
Tilki - Yılan hikayesi gibidir, 

Bu 8ll'ada kendislafll aks! akli bakaa _ adam 
sordu: 

- Kimsin sen! 

O uda çablar aralandı ve eDnde sapma kadar 
kan içinde kalmş bir kıllO olcluiu halde Basan gö
ründü. Deftkanb okad&r blddn idi ki güçlükle ayak
ta durabiliyordu. Körojlu oğlunu görünce sonsm bir 
aevt:ıç auydu. O _... ~ Kara Vezirin bir 
çuvala dinen vilcudtbdl bli'aktl ve kendisini attan 
atarak oğlunun boynuna sanldl. 

IU tezviratı icraya başlamışlardı. .. 

sürüp gider azizim. Kara Vair kekeledi:· 
Tan (Felek diyor ki) - Zengin 

değilim ki sana para vereyim. Ver- - Bana Enurum beyi Kara VMtr -tterler. Sea 

Fener Rum patrikJıaneJi bir pazn"' .. · L. ıM.' 
günü Bizans bayrağını bile çekır . 1 Matarek.~ yıllanada 1H~hua--
cüreti11i gösterdi. Bunu haber alır ı' beynelmı el zabıta heyeti o 
almaz zabıta kuvvetlerile bayrağı General Fwlerte Kont K 
indirttim. Badema btı gibi halin te- dir. I yakta duranlar said 
kerrilründe mUsebbiblerini derhal Frans z zal:ıta Amiri Sckaldİr 
tevkif edeceğimi kat'i bir lisanla pol s müdürü Halil Aturojlil 

sem versem sana bol bol nasihat ve· kimsin'! 
rebilirim. - Bana da adile, san.Ue Köroğlu derler. Her 

Tilki - Akıldaşım sayın Halil halde beahn adunı duymq olaeaksm. Ben de senin 

Basan, kendini tiabuoım kollarmda hla&edlnce 
kendlsbı.I kaybetti. .•. 

• • Lutfi zengindir amma o da tıpkı se- kim olduğunu bWrim. Masam halka tör1ti zulmü 
nin gibi hareket eder. Dernek ki reva gören, ele geçirdiği esirleri en btiytik ltkence- ŞlmdJ Çamlıbelde yeniden gUSel gtinler başla-
zengin de olsan gene sizlerden me- lerle öldüren zulmü kadar kabpelljl de dillere des- mıtil. Güneş bergön daha parlak olarak doğuyor, 

patriğe bildirdiğimden bir daha bu ·.. t-~r Vil d' 
hale cüret edemedi. , ~ q• ız yam ır. 

telik çıkmıyacak. tan olan Kara Vezir i8mlai duymıyaa var nudlr! Basanla BenB llatWı her sabah gbefle blrllkte u-
Tan - Karışık bir ipekli yatak Kara Vezir Uk defa olarak böyle aleni bir §e- yandddan zaman YeJutiVrleriaJ daha ıdyade sevdik-

Memleketimizdeki P..mnlarm :.-1 ~e aiika'1cı.:- ~ımakta idiler. • 
leyhimizde harekete teşvik edici ki- gün sonra ka&:ne kat'i kararını 
taplahnı to~attırarak kimilen imha rerek yirmi iki k~in tevkif · takımı davası. kilde bu kadar büyük küfürlere muhatap oluyordu. lerinl hlssedlyorlarcb. 

Tilki - Pek iyi anlıyarpadım; da- Yüzünün alev alev yandığuu hissetti. Dl§lerinl hid- Yalmz bundan memnun olmıyan tek ~ vardı: ettirdirn. hazırlamıştı. Bunların al'asmda 

va mı kan~ık, yoksa yatak takımı det.le glCU'Clattı. Ah, bu adam bir eUne geçse kendi- Köroğlu 
karışık ipekli kumaştan mı yapıl- sini nasd geberteceğlnl, etlerini ll88ll lime lime ede- Evet, dağlana bu büyük lı&klmi hayatından 

Ermeniler de aynen Rum patrilc. tihat ve Terakki lstanbul mebusD 
hanesini teklit ederek Galatadaki ayni zamanda şektr. işi yaparak 

mış? .. Yahu nasıl türkçe bu?.. ceğlnl pek güzel blliyordu. Fakat şlmdJ hiç bir ,ey memnun değildi. Bu saadet, bu hareket.sblik, onun 
Tan - Bir kayık yüzünden katil yapacak vaziyette değiJdl. lstemiye lstemlye bütün engin denizler kada.r COftkuD olan ruhunu sıkıyordu. 

Mahmudiye sokağındaki bütün Er
meni mağazalanna yine üir pazar 
günü mevhum Ermeni hükumeti 
bayraklarını asmışlardı. 

olan adam. bu sözleri ve tahkirleri hazmetti, sesini çıkarmadı. Kır ati ihtiyarlamağa ~aş, her biri bir , . dev-
Tilki _Kayığın lafı mı olur? Beş Köroğlu gürledi: den farksız olan adamlanııuı yüzleri J>anışmağa, 

kuruş yüzünden adam öldürüyor- - Kara Vezir, Kara Vezir! Senden bUtu.n bu saçları luriaşmağa yüz tutmqtu. Kocr.. S~roğlu yü-
lar. E'-a.llılann, bütün bu masumlarm kanlannm hesa- zUnU aynada görmediği için kendisinin de ayni yo-

Bir daha çekilmemek üzere bayrak
ları toplattırarak imha ettirdim. 

Tan - Harp olacak mı? mı somıak isterdim ve soracağını da. Ya.buz sen lun yolcusu olduğunun farkına varmıyordu. 
Tilki - Sen ağzını hiç hayra aç- bana daha çabuk cevap ver! Baaaa nerede? Bolu beyi sinmiş, korkoswulan halka fevkalide 

Düveli ltili.fiyenin ilk müdaha
lesi İttihat ve Terakki cemiyetinin 
nltiZ ~anuııı tecziyeai ile lıU'ki· 
yede bulunan Alman ve Avustralya
lıların. hudut haricine çıkarılmasın
dan ibaretti. Tevfik paşa kabinesi
nin idarei maslahat siyaseti bütün 

manasile hükmünü icra etmekte ve 
bu husus için kat'i bir karar vere
memekte idi. Yalnız müttefik devlet. 
ler tebaasının ihracına karar verile
rek eski Petersburg sefiri Galip Ke
mali beyin riyasetinde düveli itila
fiye azalarından mürekkep bir ko
misyon teşekkill etti. Bibıüide ça. 
lışmağa başladılar. Polis müdüriye-

maz mısın yahu? Olmıyacak işte. Kara Veslr, Köroiluaaa f....,_,. 11ebe1Qi aa- bir adalet gÖ8MrmeP batle•lff;ı. Haydutlar dağlara 
Vakit - Havzada büyük ltir ekim ladl. 011nnu aoruyordu. Şlm4I giderine talnlan bu çalıma obllaller. Çlimhbdn et.eklerlnde kurulan köy 

faaliyeti var. bir çift mert eli gözün taşıdığı büyük aztuııbı ~kiyi ele bir kasaba olmağa yüz tutmuıtu. Köroğlu simdi 
Tilki - Yalnız Havza'da mı ya? anlyoldu. Bunu göriincıe için için btlylik bir baz duy- sadece saziJe haşhaşa kalm1ttl. Kendisini yalnlZ o 

Bütün yurdda. mübarek köylü da- da. Oh, ltt.e ondan intikam alabUirdL ACI aeı güldü: anlıyordu. Dallan bulutları delen koca çam ağaçlan 
yılar harıl hani çalışıyorlar. - Geç kaldın! diye nunldandl. . altlnda eski kahramanlık gtinlerlnbı destamm taşı-

Vakit - Şimal devletleri Alman- BeUd bir yıldmm çarpeaydl Köroilunu bu anda yan eotkun koşmalaruu çabyor, söylüyor, fakat nl-
·ı d · t vü kt .a.L- f'--'- ---~-.:ıı- hayett.e birinin üstünde duruyordu. ~ . ya ı e a emı eca z pa ı yapmak ....... -.- ........._... Geç mi kalauttlf Yoksa za. 

teklifini reddettiler. ====================~============:==::=::~(~De~v~am~ı ~v~ar~)~-
Tilki - Muahedeler paçavra sa- S ı 

yılırken hiç olmazsa zahmetten kur- llvari erimiz 
tulmuşlar demektir. 
İkdam - Vatandaş ne zaman 

türkçe konuşacak? 
Tilki - Türkçe konuşmamakta 

ısrar edenlerden para cezası alın
mıya başlar başlamaz. 

Edime Postası - Kartal - Leylek 
muharebesi başladı. 

Tilki - Eyvahlar olsun. İnsanla
rın azğı:clığı, hayvanlara da sirayet 
etti desene ... 

Yeni Asır - (Başmakale serna
mesi) - Daha bir defa aldanacak
lar. 

Tilki - Zavallı türkçemiz. Acemi 
terzi elinden çıkma smokine dön
dü. 

Hatay - Hatay'ın anavatana il
hakı meselesi. 

Geldiler 

Tilki - Artık yakında tahakkuk 
ediyor arkadaş. Sen de sevin, biz 
de sevinelim. Bu sene Avrupada yapılan atlı miz dün dönmüşlerılir. Resimde siı-

SON TELGRAF _ En fakir gaze- üsabakalara iştirak ederek muvaf- varilerimizin rıht·.rnda karşılanışı 
tenin bile en az dört beş sütununu fakiyetli dereceler alan süvarileri- görünmektedir. 

verdiği bu bnhiste cYeni Sabah:. re-

fikimizin gösterdiği hissete şaştık Azılı bir katil tutuldu Sokakta Cm· t doğrusu... aye 
TİLKİ - cSon Telgraf. arkada- Bartın (Hususi) - Kurucaşilde Genç bir PH••m eolulk ... 

11mız pyet Sultan Hamit devrinde< oturan Satı adında bir köylü nişan- ••vdlll km t.11•nc. ' 
intişar etmlı olsaydı emin olsun ki, hsı Eminenin başkasına kaçması ile vurdu 
Karunu ~an olurdu. Zira gürül- üzerine yolda pusu kurmuş ve Emi- Evvelki ak'8D1 Yilksekkalchnm-
tiiye ıetmp te cYeni Sabah> ın 19 .neyi çifte tüfeii ile vurarak öldür- da sö'hl' lJi~da bir · 
~ayıs bayramı hakkında yazdı.Jı ilç milftü. Jandarmalar kaçmağa mu- lemniftir. . cmayet İl-:= Y:ı: ~!1 :ı~ ~~ek vaffak olan bu azılı katili yakala- G.alatada. ltoy&l Çilt'oil""ı.& fabrika. 
Sonra ark.adayı bilir k elfldir. Jiılşlardır. Katil, firarı esnasında kendisini usun müddettenberi takip 

d il~ ali, dcAz ve- muhtmn kızına da tecavüz etmiş- eden Angelo Stefanidi isminde bir 
ren can an, ço veren m an> te- tir Rum kemı.ııcı taraf dan 
kerlemesi Türldin eski bir atalar • 220 ile vurulmuşt m tabanca 
sözüdür. c Yeni Sabah> 19 mayıs kadar yer ayırmış, dedim. 'O'şenme- Gm krı it~m .. n. 
bayram IA k old ,... h · ti den satırları saydım. Tam 146 satır. ' a JYI< vermediğin-. ma yı Us .. e emmıye. den çatgıcı evvelce kendisini telldit 
vermııtfr ve kimseden bu hus~ı Halbuki Yeni Sabahta 19 MayıH etmif, bunun üzerine kızın ailesi 
nasihat' almıya muhtaç da değildir. tahsis edilen yazıların mecmuu tam zabıtaya bqvurmu§tur 
Kaıldı ld, zaman da o kadar uzun 224 satırdır. Biraz yersiz kaçıyor ~&flk i§ık yine kızın arkası-
~lu .. lkavuklufa mütehammil .amma aklıma gayri ihtiyari: -m !uulbnayınca da &abası, çal 
delildir. cDinimize ta'neden bari müsül- aleyhine dava açDllftır gıcı 

Sonra bir de aklıma geldi. Baka- man olsa> mısraı geliyor. Buna çok kızan R~m delikanlı-
hm Son Telgraf pzetesi bu f§e ne '.11LKI •'·evvelki atr .. A- iainden d'' A9fUU r- onen sev-

Eski Arnavut Krall 
Zogonun •nka .. rımız
d•n birine •·• mllyon 
llr11 yabrdılı eöylanlyor 

Hali Perapalasta oturmakta 0 • 

lan eski Arnavutluk kralı Zogo, ya
nındaki bütün parasını şehrimizde
ki milli bankalardan birisine yatır
Dllfbr. 

Bu servetli 2 milyon 500 bin li
raya baliğ olduğu söylenmektedir. 

tine verilen emirde düveli müttefikıı 
tebaalarının ikametgihlannı ve meş 
guliyetlerini gösteren beyannamenin 
tanzimile mezkur komisyona tevdii 
isteniliyordu. Beyannamenin komis
yona tevdiinden sonra Alman ve A
vusturya tebaaları . peyderpey hu-

• dut haricine çıl<arılmağa başlandı. 
Bir ay içinde düveli müttefika Le

. baasmdan Tür ki yede lıiç bir fert 
kalmadı. 

Diğer taraftan Çubukludaki es
ki Hidiv Abbas Hilmi paşanın köş
künün de kral ~go ile kraliçenin 
hemşirelerinin ikametine tahsis 

0
_ Sadrazam beni 1'onağına tele-

lunacağı anlqılmaktadır. fonla istedi. Meclisi mebusanla ka-
• , • bine arasındaki muhalefetten bah-

BugUn ••n•h geliyor sederek ittihat ve Terakki me6us-
Bu gUn Alman banaıralı Milvoke • larmm. kabineye itimat reyi verml-. 

seyyah vapurile eelırimiae 300 se • yerek ıskata karar verdi~erini, bu. 
yah gelınittir. Seyyahlar burada J na mukabil de mUşarUnileyh te meelis 
gece kalac4klar ve ak§&DU vapurd ır fes~ için irade istihsal ettiğini 3dy
yatacaklardır. - a ledi. İstanbul muhafızı ve jandarma 

1stan~ul Beleöiyesi Turizm MU- umum . kum~~anne bifmllşa.vere 
dtlrltlğU seyyahJann ıehri iyi bir şe. muktezı tedabınn alınması fcjn emir 
kilde gezmeleri için icap eden ted· verdi. Fesih gUnU meclisi mebusan 
birleri aJmqtır. binası civarma İstanbul muhafızlığı 

- , _ tarafmdan üç bölük askerle müdtl· 

Hlddelll •nn.ye ri~e~ten P?lis de~yeleri sevkedil-
Küçükpazarda Vatan .kahv · d Dlifti. Kabme erkanı o gün meclise 

yatıp kalkan Rizeli Ahmet Ur:~~ . =rek D~liye N~ Mustafa 
lise müracaat e'1erek Beyoğlunda A- busl bey fesih l~d~~ okudu. Me
banoz sokağında 25 numaralı umu. den ardan hiç bırası sos Bite isteme
mi evde sermaye Hatice tarafından kedi ~~tle meclisi ınebusanı ter
takunya ile başının yarıldığını iddia b P gıttiler. Bu suretle meclisi mu 
etmiş, Ha-tice polis tarafından tutul- •= ~~tılml§ oldu. Bu icrnattan 
muş, hadise etrafında tahkikata baş- te kif" ttihat ve Terakki erkinının 
lanmıştır. v me sıra gelmi§ti. 

LA! Gazete muhbirleri he Un r 
gilislnin arkasından yetJemlt ve bir müdüriyetine gel k 1 r g po ıs 

k lnt -rı~ ere ttihat erltl.-ee er usunun nın~ ne vakit tevkif edileceklerini 
tabanca rre ~kaburga emikle- ve kimlerden ibaret ld · · ..... 1.-....... o uğunu anla-
nnı par~ .... • . mak istiyorlardı. Bu ba ta h 

Hastahaneye kaldınlan Evgeni- tekarrür etmia b' k P enllz __ ,__ k .. .ııı......1 , ır arar olmadığm-
anın 3---· ço 86"""ır. dan bittabi bu aaalle 

Yüalanan genç i§ık, mütemadi. yordu. r cevapsız kalı-
1en ağlamaktadır. . 1sta bul h-"4 

Q ual da tevkif mesele-

binlerce lira kazamm Karasu 
di de bulunuyordu. Kabinenin 
maında İstanbul muhafızı 
Fevzi paşa, jandarma· kuman 
Ali Kemal paşa ve beni de bul 
rarak listedeki eşhasın tev · 
uzırettiler. Bu listenin mevkii 
ke konması için kabine azal 
listeyi ~ eylemelerini teklif 
ttm. Aksi talMfrd@ lınlunsnz ve 
sulsüz tevkiflerine taraftju' o 
ğımı arz ile ısrar edildiği tak 
istifa edeceğimi söyledim. 

Sadrazam önünde duran 
imzalayıp Dahiliye Nazırına~ 
Ve sıra ile hepsi imzalıyarak 
ler. 31 kinunusani 335/ 919 ~ 
polis müdüriyetinde lstanbul ınub 
fızı, jandarma umum kumaJl 
toplandık. Verdiğimiz kararlar. 
ce yansmdan sonra telefon met~ 
lerindeki muhaberatı kat ile üçUJll 
ayn ayn mmtalcalarda hareket tM 
tik. Listede mevcut olan İttihat 
Terakki erkiinının §eref ve haysi) 
lerini muhafaza etmek şartile 
görmed,.a s:ıbaha kadar hepsini 
lis müdüı·iycti umumiyesine o~ 
bil!et-le sevkettik. içlerinden Kartf1' 
!fendi ~rtesi günü saat yediye ~ 
dar miısamaha edilmek üzere ıe....
fme memur birinci şube müdür _,.. 
a\•ini Fnhri bey vasıtasile iki ~ 
bin lirahk bir çeki ·hemen bana , 
dereceğini teklif etmifti. Teviİfill' 
nıtmur olanları iğfal edcceğindell fi 
kerek umum jandarma kumanda" 
Ali Kemal }latayı Nipntquıda ;ırr 
metgihı olan Rozantal a~ 
na göndererek hemen tevkifini ~ 
etmiftim. Müşarünileyh apartııldt 
na giderek Karasu efendinin k_. 
katından çıkarak alt katt.alrl Fd' 
SiS tebaHmdan bir şaJıaın ~ 
sine iltica •ttitini ve tevkifine ıntJtl#. 

neat edildiğini telefonla bana bl~ 
Pangalb polis merkezinden Jıar8IP'"' 
etmeden tvwl general Fotona t,ttJ/1:
fon ederwl ilç Fraıım jan~ 
om verecettm emre göre ~ 
etmesi eartile derhal Rozaııtal ar"_ 
t.ımanma sevkini illtedim. ~ 
Folon muvafakat ederek yola ~ 
J'lldığmı cevabcllı bildirdi. 

(Devamı~ 
: 

HubulNll nunllllull•nn• 
kur•klık 

Yurdun bir çok yerlerinde bU ,r 
ne havaların mU.ait gittiği ~ 
Konya ovuı ve civarında yaftlJoır. 
suzluktan ekinler icap ettili ~ 
de inkitaf edememlttir. 

Bu havaUden plyuaya gelell -
berlere ~re bu kuraklık bir -,.,;. 
det daha devam ettlfl takdirde ~ 
seneki hububat mahsulUnthı gok 
rar göreceji bildirilmektedlr. ·' 
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Kızlarımız feçit reıminde 

O'ç Şe:ıir Atletizm 
Müsabakaları 

Birinci glin 130 Puanla İstanbul 
Başta Ankara 2nci İzmir 3 .iincü 

Muzaffer tek adımda Türkiye rekoru yaptı 
Ank•r•h Adn•nın k•z•nd;"Aı 1~00 M. mUateana 

bUtUn blrlnclllklerl lat•nbul atletleri •ldı 

~~aıkü ati. tizın müiabakalarında derece alan atl~tler sıra ile 
am l, Adcan, Nuri, Cema), Muzaffer, Hayri M~tafa Muhittin 

üç şehir atletizm müsabakaları- ri 54.5 (Ankara), Zare (tst.), Lut· 
na dün Fenerbahçc stadında başlan- fi (tz.), Ali (İz.). 
dı. Atletizm federasyonu asbaşka
nı ş· · · ına.sının de hazır 'bulunduğu ve 

400 X 4 metre (Galip, Fllruzan, 
Hana, Zare) takımı birinci 3,39.8, 
ikinci (Nuri, Mustafa, Adnan, Şev
ki) müteşekkil Ankara takımı, ü
çüncü İzmir takımı. 

Müsabakalann birinci günü 130 
puvanla İstanbul birinci, 56 puvan
la Anliara ikinci, 52 puvanla İzmir 
üçüncü olmuştur. 

Y EN 1 SA B A -H 

Feaerbahçe ıtadında Atatürk bnstOne çelenk koaurken 

Jimnastik Şenlikleri 
5000 Talebenin beden hareketleri çok iyi oldu 

19 Mayıs Spor ve Gençlik bay-ı 
ramı, dün Kadıköyünde Fenerbah
çe stadında,, muazzam tezahüratla 
çok parlak bir şekilde tesit edildi. 

Günün çok erken saatinden baş
lıyarak, Kadıköye akan kalabalık, 
saat 9 a doğru, Fenerbahçe stadm3 
gide~ yollara, bir İzdiham manzara· 
sı vermivşti. Binferce insan, müte
addit yerlerde inzibati: kontrollerden 
geçerek stadyoma gidiyordu. 

Saat 9 da, stad tamamen dol
muştu. 15000 den fazla bir kalaba
lık tribünleri, ayakta duracak y~r-) 
leri, k~nardaki çimen sahayı dol-l 
durmuştu. 

Kalabalık arasında vali ve pele
diye reisi Lütfi Kırdar, Orgeneral 
Fahrettin Altay, İstanbul komutanı 
korgeneral Halis Bıyüffay, bir çok 
mebuslar, vilayet ve belediye erkanı 
göze çarpıyordu. 

Törene saat 10,05 te vali ve ko
mutanın gençleri teftiş etmesile baş 
landı. Bu sırada 5000 den fazla kız 
ve erkek mektepli, 500 kadar spor
cu sahada yer almıştı. Muntazam 
ve yeknesak kıyafetli bu gürbüz 
gençlik seyircilerin göğsünü ifti
harla kabartan heybetli bir manza
ra teşkil ediyordu. 

Vali, her mektep kümesinin ö
nünden geçerken: 

c- MerbJl.ba gençler, nasılsınız? 
1 

olduğu felaket uçurumunun . kena
nndan çekip kurtarmak azmile yo
la çıkmış olan Mustafa Kemal 19 
mayıs 1919 da Samsunda Anadolu 
toprağına ayak basfı ve o günden 
itibaren Türk illerinin üstündeki u
ğursuzluk bulutları dağilmağa baş
ladı. 19 mayısın yıldönUmünde ~n~.t: 
te ki o büyük başlangıcın, buyuk 
kahramanının kalplerimizde ebedi
yen tazim hislerile sanlı olarak ya
şıyacak olan büyük hatırasını an
madan söze başlıyamam. 

Aziz tstanbullular, aziz gençler, 
mektepliler, 

f9 mayıs, takvim~e Türk ener· 
jisinin Iıarekete geiôiği gün vatan 
müdafaası için şahlanıp ileri atıldı
ğı günü gösteren mukaddes bir ta
rih sahifesiöır. 

Hür müstakil ve kuvvetli Tür-
' kiye, memleketin yarınki parlak, 

verimli, saadetle dolu istikbali için 
bu günün gençliğine istinat ediyor. 
Kafasının için bilgi ışığı ile aydın
lanmış, vücudü sağlam, maddi ve 
manevi pratik kabiliyetlerle yetişti
rilmiş bir gençlik istiyoruz. Çocuk
larımız hayat için lüzumlu, müsbet 
ve faideli bilgileri verirken onların 
gerek ruh ve gerek beden itibarile 
sıhhatli, çevik ve afiK olmaları için 
çalışıyoruz. • ' , 
Nizamlaştırılmış spor, bu gayeye 

varabilmemiz için en ehemmiyetli 
vasıtalardan biridir. Okul sporu, 
terbiye vasıtaları arasında birinci 
derecede gelen bir kıymettir ki, ço
cuklarımızın hem sıhhatlerini, hem 
iradelerini, hem de hadiselt\f karşı
sında çabuk karar verme ve çabuk 
fatbike geçme kabiliyetlerini kuv· 
vetlendirccektir. 

Aziz İstanbullular, 

sekiz binden fazla bir seyirci önün
d: icra edilen müsabakalarda mev
sım başı olmasına rağmen çok iyi 
dereceler elde edildi. Tek adım atla
mada 7,10 metre atlıyarak Türkiye 
r7korunu kıran henüz 19 yaşında 
bır genç olan Muzaffer, 1500 de 
4·18 le birinci gelen Ankaralı Ad
~~· Yüksekte 1,81 i .kolaylıkla aşan' 

ureyya, 110 maniayı 16.1 le kaza
nan Vasfi ve iyi yarış yapan Anka
ralı gençler, Kamil ve Hayri, 100 

~e.treyi 11.3 le katanan İrfan, ile
~sı için ümit verici yarış yaptılar. 

Bu gün 200, 800, üç adım, 5000 
disl{ ve 4x100 ile dün ikmal edile
miyen sınk atfam~ musabakş.Iarı . 

Bu güzel toplantının yapılacağı 

yeri tayin için her sene türlü güç
lüklerle karşılaşılıyor. Güzel İstan
bulun tabii, coğrafi, tarihi değerlc
rile mütenasip bir inkişaf ve umra
na mazhar olması için teşebbüs edi
len belediye işleri arasında spor sa
haları vücude getirmek meselesi de 
ön saftadır. ok iyi organize edilen dünkü mü

sabakalarda elde edilen teknik neti
celer Bunlardır : 

(t ~O metre: Birinci Vasfi 16.1 et bul), Süha (tzmir), Yavru 
a:ta?_!bul), KD.mil 17.4 (Ankara), 7 (Ankara), Ali (1zınir). 
Ust )Uksek atlama: Süreyya 1,81 
(A..). • Jernıi 1,77 (A.), Muhittin 

Şe~Ulle atma: Arat 13,22 (tst.), 

1 1
oJ1st.), Süha (tz.), Atıf. 

bıil (t nıetre : trfan 11,3 (lst) , Ce
F'ik z.), Vedat (tst.), Vahit (tz.), 

ret (A..) 
150() ' 

liüae . : A~nan 4.18.4 (Ankara), 
Ökk:n( Uatanbul), lbrahim (tst.), 
.Uz.), A.), Kemal (tz.), Rasim 

Bu k 
Yatl§ını 0

BUda Adnan günün en iyi 

C. Yaptı. 
Uit 

Uat) 1 ? atına: Şerif 48,15 metre 
· • var k kara) SU a (1st.), Mubtafa {Xn-
lJ~un ha Uz.), Feyyaz "(tz.). 

te (y .atlama: 'Muzaffer 7,10 met 
6.8() (~nı 'l'Urkiye rekoru) Vakur 
Caroğı ·~ Ömer 6,59 (Ankara), 

h u .44, Vedat 6 (tzmir). 
0 u nıu re Ü!tUn sabakada 6 atletin 6 met-

l'iıı 7 
10 

de derece alması, Muzaffe
tutrn~ &lbl beynelmilel bir derece 
tır. (~~atletizm için büyük kazanç
f,13 tUr~)n atlama _!!~~an r~oru 
1 4

00 nıetre Ceınaı 53.8 \tst.). Nu-

yapılarak 3 şehir aftetizm müsaba
kaları bitirilecek, galiplere müklfat. 
ları hemen verilecektır. 

Dün görüştüğüm atletizm fede
rasyonu asbaşkanı Şinasinin atletiz-
min istikbali için olan düşüncelerini 
müsabakaların hitamında bildirece-
ğim. 

AUet 
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Edirnede 19 r.ayıs bayramı 
çok güzel geçti 

Edirne, (Hususi) - Bu gün E
dirnede 19 mayıs gençlik bayramı 
çok heyecanlı ve canlı bir şekilde 
kutlulandı. Sabah saat 10,30 da stad 
yo\' önündeki caddede toplanan mek 
teplileı ve halkı General Ki.zı\ı Dirik 
vali, komutanları selamladıktan son 
ra sahada tribündeki yerlerine git· 
tiler. 

Sahada yapılan büyük geçit res
mini ve istikli.l marşını müteakip 
lise başmuallimi Fahri 19 mayıst 
güzel bir nutukla açtı. Kız ve erkek 
mekteplilerin beden hareketleıi çok 
güzel oldu 

Fatih Halkavi Bandırmada 1-2 galip 
Bandırma 19 (Hususi) - 19 ma

yıs bayramında andırma futbolcu-

lan ile kaışılaşmak üzere davet edil· 
miş olan Fatih Halkevi yaptığı ma
çı güzel bir Pl'.,Undan sonra 2-1 ka-
zanmı8tır. ,. · 

Gelecek yıl, 19 mayıs şenliklerini 
yeni stadyomumuzda yapabilmek 
dileği, bize azmimizi bir kat daha 
kuvvetlendirece~ surette heyecan 
vermektedir. 

diye soruyor ve tek bir ses halind~ Bu temennimizin bir an önce ha-
c- Sağol cevabını alıyordu. kikat olması için var kuvvetimizle 
Teftiş bittikten sonra, bando or- çalışacağız. 

taya geldi ve yalnız beş bin gencin 19 mayıs şenliklerini açıyorum. 
değil 15000 seyircini.a de iştirakile Hepinizi saygı ile selamlar, bayra
istiklil marşı söylndi ve direğe bay- mınızı sevgi ile kutlularım.> 
rak çekildi. Validen sonra Üniversite ve yük-

MUteakiben vali ve belediye re- sek okullar namına kürsüye çıkan 
isi Lutfi Kırdar, hazırlanan kürsüye Tıb Fakültesinden Fahri Kurtuluş, 
çıktı ve alkışlarla zaman zaman ke- heyecanlı bir hitabe irad etti ve ez-
silen aşağıdaki nutku söyledi: cümle dedi ki: 

c- Azuz yufttaşlanm, büyük ve c- Arkadaşlar, yurttaşlarım, 

şerefli bir günün yıldönümünü ya- Vatanı, parçalanmış, toprakları 
şıyoruz ve o derece büyük ve kutlu düşman askerile dolmuş, namusu, 
bir glin ki bize huzur, refah ve te- hayatı, her şeyi tehlike içinde kal
rakki hamleleri içinde yaşatan cüın mış olan bir millet, esareti kabul et
huriyetimizin doğmasına, kurulma- miyen hislerini, bütün dünyaya hay
sma ilk adım teşkil etmiştir, aenile- kıracak ve inandıracak bir şefe 
bilir. muhtaçtı. 

Hatırlarsınız, 15undan 20 yıl ön- · Böyle kaarnlık bir devirde Tür
ceki, 19 mayısta İstanbul ve daha kün semasında bir cGüneş• doğdu 
bir çok vatan köşeleri yabancı or- Bu, emsalsiz milletimizin bağrından 
duların işgali altında bulunuyordu. fışkıran milli deha, Mustafa Ke, 
Memleket ufukları meşum bir talih- rnel'di. 
sizliğin derin karanlığına gömülmüş Memleket hayatımızda esaslı bir 
gibiydi. 18 mayısı 19 mayısa ulaş- inkılap çığırı açan 19 Mayıs, işte bu
tıran karanlık gecenin sabahında gün gençliğin bir jimnastik bayra
Samsun sahillerine sarışın bir gü· mı günüdür. Bir milletin sağlamlığı 
neş doğru. Vatanı Y.,UVarlanmakta . (Sonu "1 inci sayfada) 

Sayfaı 1 

Vali meraıimden enel nutuk verirken· 

istanbul - Edirne 
Bisiklet Yarış• 

Birinci · Merhaleyi 8,26 Saatde 
İstanbuldan Haralambu Kazandı 

<•> Cfi ""' - ' " \ 

.. . 
Bisikletçilerin lıtanbuldan hareketleri 

Edirne, (Hususi) - İstanbul - 3 - ıstanbuldan Cemaı l 10 
l!:dirne, - Edirne, İstanbul büyük metre farkla) 
bisiklet yarışının birinci kısmı bu 4 - tzmirden Kemal (15 metre 
gün saat 4,30 da Edirne Atatürk farkla) 
anıtı önünde şu şekilde neticelendi: 5 - Ankaradan Orhan, Eski· 

1 - tstanbuldan Lambo 8,26 şehirden Zekeriya. 
saat Yanşın ikinci kısmı olan Edirne 

2 - Eskişehirden -osman-t' 5. İstanbul müsabakası yann yapıla 
metre farkla) caktır. 

Okullar Muhteliti 
Kulüpleri 4-2 Yendi 

Matbuat takımı Beşiktaş tekaütlerini 3-1 kazandı 
---=- cc::r--=----

Dün Fenerbahçe stadında ve üç 

1

. yeni futbolcüleri, atlet ve güreşçi· 
şehir atletizm müsabakalarından leri geçit resminden sonra matbuat 
sonra İstanbul klüpleri muhteliti ile takımı maçı başladı. 
okullar muhteliti bir karşılaşma yap Matbuat takımı: 
tılar. 

Takımlar şu kadrolarla oynuyor
lardı: 

Okullar muhteliti: 
Cihat; Osman, Bülent; Enis, Zalil, 

Metin; Bülent, Hüseyin, Cihat, Ni~ 
yazi, Tarık. 

Klüpler muhteliti: 
Mehmet; V alastardi, Drakos; 

Arşiver, Etyen, İbrahim; Mustafa, 
Bambino, İsmail, Hakkı, Şeref, Di
ran. 

nk dakikada sıkı bir hücum y~ 
pan okullar muhteliti sağ iç Hüse
yinin ayağile ilk gollerini yaptılar. 
Güzel oynıyan mektepliler 21 inci 
dakikada da sağ açıkları vasıtasile 
ikinci sayılarını çıkardılar. Birinci 
devre bu şekilde bitti. 

!kinci devrenin ilk dakikalann· 
da, Hakkı klüpler mulıtelitinin ilk 

golünü attı. Mektepliler buna derhal 
cevap vererek üçüncü golU yapt.i
lar. 40 mcı dakikada Valastardi, 
klüpler muhteliti:ıin ikinci sayı~mı 
penaltıdan yaptı. Son dakikalarda 
Bülendin ayağile bir gol dah!ı. çıka
ran mektepliler 4-2 galip geldi!eı. 

Bu maçta mektepliler, cidden gü
zel ve enerjik bir oyun oynaıiılar. 

Matbuat takimı 
Beşiktaş Halkevinin tertip etmiş 

olduğu spor bayramı Şeref stadında 
diin intjzam içinde yapıldı. Matbuat 
takımı, Beşiktaş klUbünün eski ve 

Nejat, Osman Münür, Ercüment 
Sa18.hattin, Celal, Murat, Şazi, Ulvi, 
Sedat, Ahmet Adem, Besim. 

Beşikta.5 tekaütıeri: 

Mehmet, Tevfik, Rüştü, Muam
mer, Cavit, Şevket, Şeref, Şükrü, 
Edip, Nuri, Pertev. 

İlk devrede Edip Beşiktaşın ye
gane golünü yaptı. tık devre 1-0 Be-
§iktaş lehine. 

İkinci devrede oyun daha seri 
oldu. Salahattin ilk dakikalarda pe-

naltıdan birinci, Ahmet Adem bir· 
birinden güzel iki gol yaparak mat
buat takımını 3-1 galip vaziyete ge-
tirdi ve devre böylece matbuatın 
galibiyetile bitti. 
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lstanbuı sporcuları namını şahittık 
YB hastahaneler ziyaret olundu 

İstanbul mmtakası namına böl· 
ge büro şefi F alit, Beykoz klübU re· 
isi Hüseyin, Davutpaşa klllbü ıeisi 
ömerdcn mürekkep bir heyet dUn 
: ıooen sonra Edlrnekapı.eıudaki §e 

hitliği ziyaret ederek bir çelenk kov. 
ı.:.ıı 

mu~lar, bilahare Gureba ve Gümüş-
suyu hastahanelerini ziyaret edeı cı• 

tstanbul sporcuları namına hastalcı 
ra sağlık dilem~ler ve sureti mah .. 
susada hazırlatlırılm.ı§ o1an sigarı 
ve kolonY.nları lw:talara tevdi et .. 
m.i§lerdir. ,. ·· -



2 
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Sihirli Tokmak 
.. 

-2-

,... Fakat zannetmem ki bu oyunu 
oynıyasınız !.. Böyle oyunlar ancak 
Çapkm ile Bıçkın gibilcre mahsus· 
tur. Çocuklar kapının yanına yak
laştıkları vakit Yemenili nine ateşin 
karf:ısında bir sandnlya atmış, keyif 
yap;yordu. Tam ihtiyar kadınların 
uyuklamak sevdikleri bir saatti. 

Yemenili nine, ne Çapkının cSıı· 
tıma tırman, tokmağa yetişirsin> 

dediğini, ne de ayak seslerini işit
medi. Fakat tokmağın üç kere §fd
detle: Çat! Çat! Çat! diye vuruldu
b'llllU duyunca yüreği oynıyarak fır
ladı: 

- Yarabbim bu ne? Acaba böy
le kapıyı vuran kim? .. 

Likin kapıyı açınca hem kork
muş; hem de şaşırmıştı. 

- Muhakkak birisi kapıyı çal
dı ... Bak tokmağıJ1 biraz parıltısı 
kaçmış, dedi. Sonra tokmağa döne
rek sordu: 

Tokmak, tokmak, söyle bana, 
Kim dokundu ~imdi sana?. 

Şimdiye kadar böyle bir fena mn 
ameleye uğramamış olan tokmak 
kesik kesik cevap verdi: 

l'cmenili dadı, Yemenili dadı, 
Bıç:kın ile Çapkın kapıl, ~ldı. 

Fakat Yemenili nine çocukların 
bu adlarını bilmiyordu. Onun içi<ı 

tokmağın ne demek istediğini anla
madı. 

- Böyle bir kapı çalış işitm~
miştim. Fakat kim çaldı? Bunu bil
mek istiyorum. 

Tokmak bundan fazla konuşa
mıyordu. Daima cÇapkın vurdu., 
cÇapkın vurdu> diyordu. Yemenili 

ninenin canı çok sıkıldı: 
- Eyvah, sihirli tokmak yanlış 

cevap veriyor ... 
Diye okadar meyus olmuştu ki, 

ağlamağa başladı. Fakat ağlamanın 
bir neticesi çıkmıyordu. Böylece bir 
kova su alarak kapının önündeki a · 
yak izlerini sildi ve tokmağı tekrar 
parlattı: 

Sandalyasına döndü ve biraz so•ı 
ra yine uykuya daldı. Dı.53nda Çap· 
kın ile Bıçkın evin etrafında gizlene· 
rck Yemenili ninenin kapıyı silme
sini seyrettiler. 1çeri girince Bıçkuı 
dedi ki: 

- Bu oyunu tekrar edelim mi? 
- Haydi! .. 

Böylece bu iki haylaz bir daha 
kapıya sokuldular ve bil" daha pa· 
tırdı işitildi: 

- Çat! Çat! Çat! 
Zavallı nine yine dı§an fırladı, 

fakat bu defa da kimseyi göremedi. 
Tekrar tokmağa sordu, tokmak bu 
sefer busbütün bitap bir halde ce· 
vap verdi: 

Ah nine! Yemenili nine, 
Çapkınla Bı~kın \'Urdu yine! 

Zavallı nine acı acı göZ)ı1şlar1 

dökmeğe başladı. 
- Yarabbim! Sen bana acı .. Si

hirli tokmağım artık bozuldu. Ar· 
tık şimdiden sonra kimin kapıyı ç:ıl 
dığını söylemiyecek. 

Ağlaya, sızhya giderek bir kova 
su daha getirdi. O gün üçüncü defo 
olarak temizliğe koyuldu. Bu esna
da sütçü geldi: 

- Ne oldu Yemenili nine? Söy· 
le bakalım neye ağlıyorsun? 

Zavallı nine müthiş tokmak dar· 
beterini ve sihirli tokmağının bozu· 
lup saçma şeyler söylediğini anlat
tı. Sütçü dedi ki: 

- Çapkın ile Bıçkın mı?;. Bun
lar ikisi köyün en yaramaz çocuğu
dur. Tokmak doğru söylemiş. Şimdi 
siz pencerenizden gözetlersiniz. Bu 
iki haylaz tekrar gelirlerse arka ka
pıdan dolaşır, onları ensclersiniz ! .. 

Yemenili nine tokmağın bozul
madığına çok sevinerek sütçünün 
fikrini dinledi. Çapkın ile Bıçkın bir 
daha gelmezler zannediyordu. Fa
kat yanıldı. Birnz sonra kafaları gö
züktU, sonra ynvaş yavaş sokuldu
lar. 

Yemenili nine halı silktiği sopa
yı alarak arka kapıdan yavaşça dı-
şarı çıktı. . 

- Çat! Çat! Çat!. Yine tokma
ğın sesi ... Çapkın ile Bıçkın kapıya 
doğru bakarak, memnun kahkaha 
larla kaçıyorlardı. Fakat başları ar
kaya doğru çevrilmiş olduğundan 

doğru Yemen ili ninenin kucağına 
gittiler. Yemenili ninenin halı silk
mesi bütün köyde meşhurdu. Çap
kın ile Bıçkın o gün evlerine döner· 
ken ötelerini berilerini tutuyorlar 
ve bir daha Yemen ili ninenin evinin 
önünden bile geçmerneğe yemin edi
yorlardı. 

Cici Anne 
SON-

····················································~··· ... ··················••• 

t BİR AZ DA ŞAKA .. \ ~ : 
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Ayıkla pirincin taşını 
- Dün giydiğim gömlek nerede 

anne?. 
- Yılmmnli için ıslattım yav

rum. 
- Gördün mü ettiğin işi? Bu 

gün tarih imtihanı var. Bütün not
ları ince ince o gömleğin kollarına 
yazmıştım. Şimdi imtihana nasıl gi
receğim? 

Çocuk mantığı 
f Annesi Ayteni büyük annesine 
öğle yemeğine götürmüştü. Sofraya , 
oturulmadan evvel annesi Aytenc 
cITcrini yıkamamnı söyledi. Ayten 
mırın kırın Cciiyor, yerinden kalk
mak istemiyordu. Anne anneSi kü
çüğün bu haline bakıp: 

- Canım, çocuğun elleri fazla 
kirli değil, bu seferlik ellerim yı"Ka
madnn sofraya otursun, dedi. 

Halbuki Ayten in annesi: 
- Hayır, !ıayır. Annelerin sözü

nü dinlemek ıazımaır. Haydi git, ça
buk ellerini yıka! emrini verdi. 

Ayten, lstemiye istcıiıiye n1ustu
ğun yolunu tutarken annesine dön: 
dü: 

- Peki cnne, icdi._ ben ı;enJn 
sözünü dinliycı-um amma, seni neye 
senin annenlıı sözünü Clıılemiyor-

' -sun .•• 

Kabahat kimde ? 
Anne - Yalçın, dün öğretmen 

seni, sınıfta papuçlarını ve çorapla

rını çıkardığın için cczalandırrnt5. 

İnsan, sınıfta hiç papuçlannı, çorap. 
larını çıkarır mı? 

Yalçın - Çıkarır ya! öğretmen 
bana bir insanın ellerinde \'e ayak

larında kaç tane parmak vardır? 

diye sordu; ben de ellerimin par

maklarını saydım, amma ayakları

mın parmaklarını kunduramın üze

rinden sayamazdım ya! Sorgusuna 

doğru cevap vermek için papuçlan

mı, çoraplarımı çıkardım. Kabahat 
onda. 

Çocuk •uallerl 
Yalçın - Baba cfü.şi arlmda§ln· 

dan bellidir> ne demektir? 

Baba - Yavrum, bir insanın ar
kadaşına bakarak, iyi mi yoksa fe. 
na mı olduğunu anlamak mümkün
dür demektir. 

Yalçın - Peki baba, iyi lıir ço
cuk fena bir çocuklar arkadaşlık e

derse acaba iyi çocuğa mı fena ço

cuk derler, yoksa fena QOcuğa mı 
iY.i çocuk derler? •• 
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( Baş~-~lkelerdeki insanlar J;f ~~~~~Y-~~~~~~~~~~ 
Tuhaf İtikatlı İnsanlar 1 n sa n 1 a r 1 n 

Şu gördüğünüz insanlar Şimali 
A vustralyada klin Arnhem mm ta
kasında yaşıyan yarı vahşi kişıler

dir. Bunlar Totemlere taparlar. 

Gıdaları hayvan eti ve otlardan 
ibarettir. Hayatları garip, kendileri 
cengaver, gadp itikatları vardır. U-

zun bir mazisi olan bu kabile şimdi
ye kadar kendi hususi adetlerinden 

hiç birini değiştirmiyerek bUtün an
anelerine sadık kalmış insanlardır. 

Kabile erkanından bir kısmının Ü

zerlerine giydikleri elbiseler baba
dan dedeye intikal eden bir çok hü-

rafelerin sembolüdür. Bu elbiseler 
dini merasimlerde giyilir ve bilahare 

büyük bir itina ile saklanır. Bu el
biseler adeta o ailenin bir remzi o
larak sayılır. ve daima ailenin en 

muteber kimseleri taraf mdan giyi
lir. 

Aynca dini merasimlerde kabile 
erkanının vücutlerine yukarıda gör
düğünüz şekilde garip çizgi ve şe
killerden ibaret resimler yapılır. 

Bunları vücudünde iftiharla taşıyan 
Iar kendilerine sırra ermiş addeder
ler. 

XHKRRHRXSRKKKKKKHRHHH 
Bacakaızın m•rlfetl 
Gülsen - Anne, bir mum ancak 

üç, dört saat aayanıyor, sonra bitip 
sünüyor amma lıavagazı öyle değil. 

Anne - Bunu nereden biliyor
sun? 

Gülsen - Odunluktaki havagazı 
lambasını bir haf ta evvel yaktım, 
yanar bıraktım. Hô.la bitip sönmedi 
de ... 

................................................................................... 
~ ~ 

{ Kurbağa Kardeşin Ziyafeti } 
~ ~ ···----------------------------------···· 

1 - Kurbağa kardeı çok ıe,·- 4 - Bütün arkadaşlarını zi-
dlği yağmurlu bir günde bahki~ yafete davet etti. Onlar bu d~-
avlamağa gitti. ! vt. \i m :ıerretle kabul ett.lar 

~ 

~ 
}~ 

1 
1 

- Oltasını ; sepetini alın
ca göle indi ve avlaamağa 
başladı. 

5 - Kurbağll kardeş çıtbuk gö"e 
döndü ziyafeti hazırlayacaktı. Fa- ı 

kat balık okadar güz.el kokuyorduki 
ur bağa kardeı de öyle açtı kil.. 

3 - Bir kocaman balık tuttu kı- 6 - Miufirler gelince baktı-
z.arttı. Bir fincan da kahve piıtrdi. 
fak at bahtı yemedi. lar ki balağı o hepsini kendi yemiş . .. 

Minimini Dostları 
An, hepimizin sevdiği tatlı balı 

yapan faydalı ve ehli bir hayvandır. 
İnsanlar arıların balından istifade 
için onlara hususi evler yaparlar ki 
bunlara cKovan> denilir. Arılar bu 
kovanların içinde sürü ile barınır

lar. Bir si,irüde on binden otuz, kırk 
bine kadar arı bulunur. Bu arı sürü
lerini tek bir arı idare eder. Buna 1 
-dişi olduğu halde- cArı ~yi. denil
miştir. Arıların erkeklerı yalnız ba
harda meydana çıkarlar. Bunların 

adedi mahduttur. Bunlar iri gozlü 
ve şişman vUcutllidürlcr. Kovanda 
en çok cDişi an:t bulunur. Fakat bu 
dişilerden ancak bir tanesi yumurt
lar. Bu, narin vücutlü bir arıdır ki 
cBeY> ismil'.l alır Diğer dişiler cKt
sır.t dır. Yumurtlamazlar. Bunlar 
cİşçi arılar .. dır. 

Her kovanda yalnız bir bey var· 
dıc. Eğer ikinci bir bey zuhur ederse 
ya eski beyle yeni bey kavga eder; 
bir tanesi ölür; böylece diğeri kova
na hakim olur. Yahut eski bey yeni 
beyin vücudüne tahammül edemez; 
çok kere kovandan kaçar. Zaten ko
vanda anlar pcli çoğalmışlardır. Arı 
beyinin kaçtığını gören binlerce arı, 
arı beyinin arkasından koşarlar, 

Bunların içindeki erkek arılardan 
bir tanesi arı beyini yavrulamak il
zere aşılar. Sonra cİşçi arılar. tek
mil cErkek arıı. ları telef ederler. 

Arı beyi bir dal,f konar. Bütün 
gelen arılar da birbirlerine tutuna· 
rak salkım şeklinde bir küme yapar
lar. 1şte buna (Oğul verme) denir. 

yeni bir hayata koyuhırlar. Ar~ıl< 
yeni mesken vücudc gelir gelmez ış· 
lcr de başlar. 1şçiler, karınlarını teŞ· 
kil eden halkalar arasından dış.'lr~ 

·ıu çıkardıkları balmumu ile peteklerı 
hazırlarlar. Bu peteklerdeki göz göı 
odacıkların her birine arı beyi birer 
yumurta bırakır. Bu yumurtala~~~ 
(on altı günde) dişiler çıkar. (Yır 

mi günde) kısır dişiler, (yirmi dört 
günde) erkek arılar çıkar. Bunlar 
beyaz, küçük,· gözsüz kurtlardır. 

Bunlara işçi anlar yiyecek getirerele 
beslerler. Bir kaç gün sonra kurt 
lar oldukça büyiirlcr. Sonra iyice 
büyüyünce tam bir arı hnlinde mu· 
mu aelerek dışarı çıkarlar. Kovan· 
da ölen arıları işçi arılar dışarı çı: 
karırlar. İşçiler odaların üzc:rleritıl 
mumla kapatıl'lar. Kışın kendilerine 
gıda olmak üzere hazırlarlar. çun· 

. ··z kü arılar hazırlanmış peteklerın go 
!erini balla doldururlar. Bu bal arı· 
lan kış uykusuna yatmazlar. Hepsi 
kovanın içinde dururlar. Mtlhtaç ol· 
dukları gıdayı baharda çiçekler b01 

olduğu zamanlar topladıkları bv b~· 
dan tedarik ederler. Fakat bilirsµtiZ 
ki insanlar bu balların hepsini arı· 
lara bırakmaz, mühim bir kısmın' 
alırlar. 

An soktuğu zaman yapılacak şeY 
iğne içeride kalmışsa onu çıkarqıal<, 
sonra d:ı üzerine nişadır ruhu sür· 
mektir. Eğer o yerin üzeri hava al· 

mnsına mani olacak bir madde i16 

kapatılıp hava almasına meydan ve· 
rilnıezse şişmek tehlikesi de bertarııt 

Ancı hemen bir sepet alır. Dalı sil- edilmiş olur. 1ğncsini kaybeden zş· 
keliyerek bu kümeyi sepete düşü- vallı arılar da az sonra ölürler. ve· 
rUr ve sepetteki arılan boş bir ko· mek ki bu iş kendileri için hayatları 
vana koyar. Bu yeni cemiyet orada pahasına mal oluyor. 
~~~~ 

Mayıs Ayı Şaşırtmacası 

Çocuklar! Bu resmin içinde gör-ı 
düğünüz ağaçlardan, yapraklardan, 
ço~uklardan, bebeklerden baııka ta· 
mam (lO) tane hayvan veya kuş 
giz1idir. Şayet bunlıu·m hepsini res
min üzerinde boyayıp resmi keser 
\"e bize göndeıirscniz gU~el ve ter· 
hiyP.vi bir he.diye kazanabilirsiniz. 
Zarfların iiıeı ine: c Yeni Sabah ga
zetesi bilnıece memurluğuna~ cüm
lesini yazmayı unutmayın. Adresle· 
riniıi <le n~ık ve okunaklı bir surette 
yazınız. Bilmece mektuplarını pos- j 

ta ile açık göııderiıseniz (30) para 
lık posta pulu kafi gelir. 

Bu şaşırtmacayı çözenler arac;ıo 

da çekeceğimiz kur'ana hediye ıcıı· 

zanacak talihli küçük okuyucuiııı:1· 
mızın isimlerini haziranın üçUncU 

cumartesi günU çıkacak cÇocuk ı:ııı.Y. 
fası. nda bulurstınuz. 

lstanbuldaki okuvucula?"Imız kB' 

zanchkları hediyelfrl cumn gcınıerl 
hilviyet \'arakala.rile ida..."ehanenı~· 
den almalıdırlar. 
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Atılay Denize 19 Mayıs Şenlikleri IBüyük ve Acı 
Bir Kayıp 

Feci Bir Tren 
Kazası 

• İndirildi 
l Dün, Türk bahriyesi için ~k mut·! vifak ve daima barış içınde bulun
lu bir gün idi. Zira senelerden son-! mnk için bu tekneleri yaptıran Cüm· 
ra ilk defa olarak Türk mühendiş ve huriyetimize ve onun şerefli ve kud
lşçilerinin de katılan emeğile dün- retli büyi:.k ordusuna diğer gemile
yanın en modern bir tahtelbahirini rimiz gibi kutlu ve mutlu olsun. 
denize indirmek saadetini idrak e!- Karşınızda gördüğünüz, teknik 

(Baştarafı 5 inci sayfamızda) 
ve istikbalinin kuvvetli oluşu, ye
iiştirmekt e olduğu gençliğini~ vü
cutçe, ruhça, ahlakça kuvvetlı bu
lunusuna tabidir. 

Şi~di, ort:ı mektep ve liselerde _er 
kuyan mesud Türk çocukları, sız

ler düşman süngüsü, yabancı bayrak 
görmediniz ve ebediyyen görmiye

de stadyoma ileıliyorlardı. Saat 8 e 
doğru Maarif MtidUrU ~ ile ~4 
kişiden mürekkep bir gençlik ~ü
messil heyeti Etnoğrafya mtu.esme 
gideıek Ebedi Şefin kabrini hürmet
le ziyaret ettiler. Bu ziyaret ~na
sında ellerinde bahar çiçekleri ile 
süslü çelenkler taşıyan gençler hıç
kırıklar arasında çelenkleri Atalan
nın kabrine bıraktılar. Bu heyet 
sonl'.a Ulus meydanına geldi. Mek
teplilerle beraber buraya da çelenk· 
ler konuldu. Mahşeıi bir mamara. 
gösteren stadyomdaki geçit resmi 
pek muntazam oldu. Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel bu büyük günün 
manası hakkında güzel bir nutuk 
söyledi. Bunu gene; bir kızın nutkı.ı 
takip etti. Bundan sonre talebe ve 
halle aep bir ağızdan §eref tezahürü 
yaptıktr. Koca stadyom hep bir a
ğızdan üç defa Şa, Şa, Şa diye hay
kırdı. Gençlik cDağbaşını duman al~ 
mış> §arkısını söyledi. Bundan sor.
ra telebe sahayı terkettiler. 

miştir. şaheseri olan bu sevimli gemiyi he-
Ay ~ını!ı denizaltı gemilerinıizden pimizce malıim yüksek Alma~ sana- j ceksiniz. 

, Atılay ın, Kasımpaşadaki tarihi Val- yil saflarında da şerefli mevkı almıı, 
de kızaklarında tekne inşaatı bitmiş - olan Cermanya Ver! firması kendi ı 
ve muazzam tezahüratla denize in- mühendislerile, kısmen kendi işçij 
dirilmiştir. leri ve bütün ekscriyetile de Tür!:C 

Daha sabahtan itibaren davetliler, işçilerimizle meydana getirmiş bu
ıtahtelbahirin inşasını deruhte et- lunmaktadır. Bu yüksek teknik eser
miş bulunan Krupp müessesesinin lerini Atılay denizaltı gemisi şek· 
temin ettiği motörlerle Köprüden linde demirden bir abide gibi önii
merasim mahalline gelmışler ve ih- müzde bulunduran, temaşalarımın 
zar edilen mevkilerde yer almışlar- arzcden Cermanya Verfe ve onun 
dı. Bir gelin gibi süslenmiş olan A· sayın direktörüne, mühendisleri-ne, \ 
tılay, az sonra terkederek denize ine- amirlerile bütün işçilerine ve ifli-

1 ceği kızağında pınl pırıl yanıyor ve har ederek sev·nç ve zevk duyarak 1 
davetliler tarafından büyük b ir kendi Türk işçilerimize ve 1nşa_at 
zevkle seyrediliyordu. Yanında da komisyonu başkan ve azalarına ıç-

1 ln~aatı çok ilerliyen ve Ay sınıfı tah- ten takdir ye teşekkürlerimi bil~ir
telbahirlerin en muazzamı olacak meyi kendim ic:in vecibe addederım. 

Arkadaşlar, yur.·bşlarım, büyük 
milletim; 

Ne mutlu bize ki, hadiselerin baş 
döndürücü bir sür'atle biribirini ta. 
kip ettiği, dünya siyasetinin büyük 
buhranlar geçirdiği şu nazik gün
lerde, milli bir günümüzü heyecan
la, yaratıcısının hatırasına yaraş1:

bir esaletle kutluluyoruz. 
Dün, bir Atatürk'e, bugün bir İn

önü'ye sahip olarak yaşıyan büyük 
Türk millel!i, senln sayende tarth 
bu deha silsilesini sona erdirecek 
değildir.• 

Daha sonra Beden Terbiyesi teş
kilatı namın& futbol hakemlerimiz
den Tarı. . Özerengin, bir nutuk 

........................................... 

olan Yıldıray denizaltı cemisi duru- Cümhuriyetin biz denizcilerden 'ı 
Yordu. de esirgemediği feyizleri ve him-

Saat tam 12 de Ordu Müfettişi Or- metlerile muh~r·p ve muavin gemi- 1I 
general Fahrettin Altay İstanbul }erimizin gün geçtikçe hem adetle
Komutanı Korgeneral Halis Bıvık- rinin, hem kudretlerinin çoğaldığını 
!ay, Korkeneral Ali Fuat, Aro"'iral hepimiz sevinçlerle görmekteyiz. Bu 
Şükrii Okan ve refikaları, yanların- sebep ve fırsatla d~ bi.iy.ük_ c~O:.h~r 1 

da Vali Dr. Lütfi Kırdar, polis mi"t- Başkanımız ve Millı Şefımız lnom•· ı 
dürü Sadri Aka ve polis Birinci Şube ne, milletimize , .e hükumetimize 
Müdürü Ekrem olduğu halde kıza?t büyük mareşalimize ve sa 1ın Mil ' i 
tnahaUine geldiler. Krupp müesse- Müdafaa vekilimize de donanmanın 
sesi, namına da müessesenin Alman- m"nnet ve sükranlarını kcndiminki
Yadan gelen direktörü HerrSchru- lerle birlikte bütün bir saygı ile hu

söyledi. 
Sıra, geçit törenine gelmişti. 
En önde mektc>plerin ve spor te

şekküllerinin bayraklarını taşıyan 

Su işlerimiz 
Ankara (Telefonla) -- Belediye

ler bankası, Maraş ve Burnovanın 
tesisatını çok ucuz ve muvaffakiyet- j 
li bir tarzda yapan Titaş firmasi yle 

1 

dicrer sehirlerimizin su işleri üze-: 
gençler geçtiler. 

Onları eskrimci, kayakçı ,.e fut· 
bolcu Üniversiteliier takip ettiler. 
Daha sonra kız mekteplilerimiz gö
riindüler. En sonda erkek mektepli-

b .. 

rinde bir alnaşma yapmak tasavvu-
rundadır. Bu takdirde birçok şehir
lerimiz susuzluk derdinden kurtula-

ler ve sporcular geçtiler. caktır. 
· _ Keza, uzun zamandönberi üzerin-Bu sene bir yenilik oimak iızere 

sıralar dokuzar kişilik tertip olun- de faaliyetle çalışılan Eursa ov ı;sı

edter, müessesenin diğer yüksek zurunuzda arzederim.> 
memur ve mühendısleri, Alman br.ş 
konsolosu vardı. Gazeteciler de mev

nın ıslah isi de tamamiyle bitmişt ir. muştu. Büyük bir intizam ve par- . k . 
lak bir muvaffakiyetle niha)·etlenen Su politiknsının ilk büyu eserı 

t .• . 1.5 olan bu işten sonra Adana ovasının bu geçit resmini, devam et ı gı · 

kilerinde yer almışlardı. 
Merasim, bahriye bandosunun bü

Yük bir muva!!akiyetle çaldığı İs
tiklal marşı ile başladı. Bunu müte
akip ilk sözü Krupp müessesesi di
rektörü alarak ezcümle şu nutku 
SÖyledi: 

•- Muhterem davetliler, 
Krupp müessesesi tanf ından 

Türkiye hesabına yapılan 4 tahtel
bahirden üçüncüsüni.in denize indi. 
rilmesi vaktinin geld .ğini bevan e
derim. Müessesem namına · lUtfen 
davetimizi kabul ederek gelmiş bu
lunan hazıruna teşekkürlerimi su
narım. 

Sayın misafirlerim; bu gemi, tek· 
n_ık_ ve sari'at :~ibarile deniz inşaiye
sının bir şaheseridir. Bunu vücude 
getirmek hususunda Alman müherı
dis ve işçilerile beraber Türk tek
nik adamlanna ve işçilerine de 
ll'ıedyunuz. Bu kızakta yapılan Atı
la.y'ın, Alman tezgahlarında vücude 
letirilen ~lerile ayni kabiliyette o!
d~nu sureti kat'iiyede temin ede
run. Bu hususta bize büyük yardım
ları dokunan Türk hükumetine ve 
~k ordusunun büyüklerine teşek-

r etmeyi de bir borç sayarım. 
Bu geminin adını koyan en büyiik 

8sker Atatürktür. Onun ismile be
raber bu isim de ebediyyen yaşıy~
taktrr. 

Atılay? 

~nin bugün Türk bahriyesin~ 
ifhrakinin Türk bahriye ve ordusu
na uğur getirmesini ve her tehlik'.!
YeS~~rşı .. koymasını niyaz ederim. 
d zı Turkiyenin büvük Devlet a
t arnı Cumhurreisi İsmet İnönünün 
:ıre~ine üç defa cHurra!• ya davet 
-.erıın.> 

n· Amiralm nutku 

d·ı •rektörün ürkreye tercüme e
ı en " "d da e şı detle alkışlanan nutkun-

a}~ sonra Amiral Şükrü Okan söz 
\'e aYnen şu nutku söyledi: ·-s 

Çok ayın davetliler; 
birc;ak Yakın tarihe kad üzerinde 
len b tekneler kurulup itmam edi
denı~ tarihi kızakta bugün de iki 
l'tıaın tı gemimiz kurulmuş ~.-e H-
ktı. ediitrıiş b 1 kt d Hu·· -Ytne!j c·· U Unma a ır. 
~erfe . Utrıhuriyemizfn Cermanya 

dakika içinde stadyomu dolduran ıslah işlerine başlanacaktır. Bu işin 
Orgeneral Fahrettin Altay·ın 

1 
de Bursa ovasının ıslah ameliyesini j 

sözleri. halkın dinmfyen nlk ~ :ı larını top c- _
1 

. h 
yapan ayni firmaya verı mesı mu -Daha sonra Ordu Müfettişi Orge- 1 dı. . i emeldir. 

neral Fahrct tin Altay şu sözleri Sıra, idman hareketlerine gelmiş-

söyledi: ti. C • b•• ••kı••v .. d d l 
•-Sayın da\'<'tlilcr! Evveliı kız talebeler, Kız Muallim CVJZ uyu ugun C O U 
Bugün denize indirilecek olan Mektebi Beden Terbiyesi öğretmeni Çorlu (Hususi) - Kazamızın Mi· 

Atılay denizaltı gemisine Türk k3- ı Mesadcl'in kumandasında hareket 1 sinli köyüne 5 dakika kadar devam 
ra, hava ve deniz ordularının seıa- 1 yaptılar. eden ceviz büyüklüğünde dolu yağ-
rnını sunarım. Arkadaşlar, bu gör- Bundan sonra da erkek talebe, mıştır ... 
düğünüz gemi maddeten harp aleti, ' Muallim Mektebi öğretmeni Ferha:l Bu arada köy halkından Kara Sa
fakat manen bir sulh amilidir ve 1 ın kumandasilc ayni h areketleri te'~- Jim adında birisinin evine pek şid
sulha hizmet edecektir. Ona ola"l rarladılar. detli bir yıldırım düsmüŞ ve derhalı I 
sel:lmımız bu noktadandır. Bu gc- Kız ve erkek 1 lebcnin geniş mik- evde yangın husule getirmiştir. 

1 miye isim veren Büyük Atatürk için yasta bir muvaffak~yet kazandığı~ı Halk yangını söndürmek için kova, 
b ir saniye baslarımızı eğelim. Ya- kaydetmek icabeedr. kova süt ve rn dökmek suretile ate- 'ı 
şasın Türk milleti, yaşasın İsmet İn- il • ~ · şin önünü alnıış ve sirayetine mey-

önü 
1 

• k d k ı dan verınemışlerdir. 
. Gemi denize iniyor ı An ara a 1 Polis prevantoryomu Bundan sonra Krupp mümessili 

Bayan Şükrü Okan'ı, gemiye isim a· 1 
1 

nası olmayı teklH etti. Bayan Okan Merasım· 
kabul ederek şu sözleri söyledi: 1 

c- Atılay! Sana muvaffakiyetler _ _ __ murları i~in bu yıl birer prevanlor-

ve muzaffe.riv:tl.er dilerim!» "V__e Maarif Vekili de bir yom inşası kararlaştırıldı. Bu mak-

Ankara, 19 (Telefonla) - Emni
yet Umum Müdürlüğü memur ve 
mensupları, vilayetlerdeki polis me-

şampanya şışesını Atılayın burnu- .. ) d• satla Umum Müdürlük bütçesine 
na vurarak kırdı. nutuk soy e 1 1 tahsisat kondu. 

Gemi gittikçe hızlanarak denize Ankara 19 (Telefonla) - Bütüıt • -----------

::~~rk:~a~:~;· ş~=~~~:e~k~;1:;~:~ 1 :a:!ua~:y::: ~::~:=~~= lsfanbul HalkTiyafrosu 
du. · tepliler de muazzam kafileleı haliıı- Kenan G iile.r ve arkadaşları 

Davetliler bundan sonra perapalas Cum·utesı gllail 
otelinde ihzar edilen büfeye davet ! inşa edilip bir müddet evvel lima- aktamı KaC:ıköy ' 
edildiler ve burada izaz edilerek nımıza gelmiş olan cSaldıray., de- Kuıdili a.intmar4 
çok güzel b:r vakit geçirdiler. nizaltı gemimiz gibi deniz sathında BU DAYA 

Krupp mümessilinin gazetemize (9:34) tonilato maı mahrecinde son BO .. YLEBIJTI' 
Sl.stem bir vahidi harbimiz olup altı beyanatı 

Atılay denizaltı gemisinin denize tane torpito tiyoyi ve bir tane de 10 
indirilmesi merasiminde bulunmak 

1 

santimetrelik seri ateşli topla mü
üzere Almanvadan sureti mı:hsusad:ı cehhezdir. 
gelen Herr Schruedter Perapalas o- Malum olöuğu üzere cAy> sınıiı 
telinde bir arkada şımıza şu beya- denizaltı gemilerimiz dört tane olup 
natta bulunmuştur: • bunlardan iki tanesi yani .Saldıray. 

c- Türkiye Krupp müessesesinin , ve cBatıary .. Almanyada Germania 
çok eski bir müşterisidir. Müesscse-ı tezgahlarında inşa edilmiş veya e
miz Türkiye namına ilk gemileri ta dilmekte bulunmuş; •Aatılay• ile 
1888 de Yapmıştır. Bunlar Berki 

1 

c Yıldıray. da öz yurdumuzda inşa 
Satvet, Peyki Şevket ve Nusret edilmiş veya edilmekte bulunmuş· 
torpitol,nrıdır. Bundan sonra deniz ı tur. 
siparişlerinde bu ay sınıfı dört tah
telbahir gelmektedir. 

Müessesemiz, Türkive ile olan 
münasebetlerine çok ehemmiyet 1 

vermektedir. Bu iyi münasebetlerin 
daima devam edeceğini ve daha zi-1 
yade tekemmül edeceğini ümit edi- 1 
yorum. Ben, şahsen bu mün.asebahn , 
devam \"C inkisafına el"mden geldiği 
kadar çalışacağım. 

* • • Ü . 
Pazl\r gftndüz sküdar • 

ln~·rah bahçesinde 
KADIN piyes a perde 

• 
ANKARA TiYATROSU 

San' cıtkar1arı 
Pek yalund.ı temsillcr;ne ba:ılıyor. 
Yazlık l ahçclerde ve 

haftada Uç gii : 
( ocamuıtafapışa 

Aile bahçesinde) 

Mudanya ilave 

(~ tarafı ı inci sayfada) 
birdenbire fenalaşmış ve biraz son
ra da teslimi ruh etmiştir. .. .. _ 

Merhumun cenazesi bu gun og-
leye doğru TeşvikiyE'deki evinden 
kaldınlacaktır. 

Cenaze namazı Teşvikiye cami
mde kılınacak ve sonra Ferik3y 
ınezarlığındaki ailesi makberesınc 

bırakılacaktır. 

Merhumun hayatı ,.e hizmetleri 
ölUmU büt\ln memleket için elim 

bir ziya olan B. Ahmet Ağaoğlunun. 
Türk fikir, ilim ve matbuat alemine 
yaptığı hizmetler pek çoktur. Ken
disine . TürkçUlük• cereyanında hu
susi bir mevki ayırmak lazımdır. 

B. Ahmet Ağaoğlu memleketi
mizde . Türk Ocakları nın kurulu
şunda büyük amil olmuş, bu ide et
rafında uzun yıllar çalışmıştır. 

Merhum 186,? ~en~sin_de tevellüt 'ı 
etmiştir. 4Ağaoglu> aılesı Erzurum-
dan Karabağa hicret ederek o~aya 1 
yerleşmiş ve .Karabağ> beylerinder. 
Hakverdi ailesile sıhriyet peyda et-
miştir. . 

Ahmet Ağaoğlu 1888 senesınd"! 
Hukuk tahsiline başlamış bilahare 
Avrupaya gitmiştir. 21 yaşından iti
baren muhtelü lisanlarda pek çok 

Balıkesir (Hususi) - Dün saat 
on dörtte Bandırma ile şehrimiz 
arasında feci bir lren kazası olmuş
tur. 
Öğrendiğimize göre, vak'a şöyle 

cereyan etmi§tir: 

Saat on dörde doğru Bandırma
dan şehrimize gelmekte olan 1282 
numaralı marşandizin önüne Sıtm=ı
Aksakal istasyonları arasında çift 
atlı bir yük arabası çıkm1ştır. Mar
şandizle yük ara basının ka11ılaş

mas1 çok ani olmuştur. Bunun için 
ne arabacı ve ne de makinist kazaya 
mini olabilecek bir tedbir alabilmiş
tir. Bu çok feci çarpış:::na neticesinde 
iki beygir parçalanmış, f!raab harap 
olmuş, arabacı da muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmıştJr. 
Kazayı müteakıp tren biraz ile

ride durmuş ağır yaralı olan araba
cı bir vagona alınmıştır. 

Şehır istasyonunda indirilen ~·a
ralı derhal memleket hastanes.ne 
kaldırılmıştır. Kaza hakkında Hıh
kikat yapılmaktadır. 

Bir Ceset Bulundu 
yaızlar yazmış, Türkçe gaezteciliğ«: Dün sabah Beşiktaş vapur iskele
başlamadan evvel . tslima göre> YC sinde 35 yaşlarında bir aramın cese
. tslam aleminde kadın• isimli Rus-

1 

di bulunmuştur. ça bir risale yazıp neşretmi~i~. . 
1 

. 
1911 de .. Türkyurdu. tahrır aı- Beyoğlunda oturan ve Teo os ıs· 

- minde olan bu adam. 20 gün evvel lesine girmiş ve orada çalışmaga j 
evinden çıkmış ve bir daha dönmcbaşlamıştlr. 

. Türkocaklan t nın teessüs v~ ı miştir. 
inkişafında büyük hizmetlerde bu- l Ölümünün sebebi ehemmiyetle a· 
lunmu!)tur. ! rastırılmaktadır. 

. Türkçülük> hakkında muhtelif Ceset Morga kaldırılmıştır. 
fikri, ilmi mevzularda müteaddi: :;==:=:=::=:=:=:==:=?=~~~==ı= 
gaetze, mecmualarda sayıs1z makr..- R A D Y O 
leler yazmıştır. İ 

ünh crsitede ve Hukuk Fakülte- CUMARTES 20/5/39 
sindeki profesörlükleri esnasındı 

memlekete yülerce münevver talcb".! 
yetiştirmiştir. 

Kuvvetli bir \•atanpeıver, ateşin 

bir ink1lapçı olan Ahmet Ağaoğlu ilk 
defa 1315 te mebusluğa scçilmi§, iş
galde 1stanbuldan sürülen vatanper 
ferler arasında Maltaya gönderil
miştir. 

Mnltadaıı avdetinde de derhal 
Anadoluya geçerek milli mücadele
ye iştirak etmiş ve Atatürkün em
rinde sadakatle çalışmıştır. 

Milli mücadeleden sonra da Kars 
mebusu seçilmiş, bilahare tekıar 

profesörlüğe avdet etmiştir. 
70 yaıj'nda bulunan merhum öm 

rünün bu son yılında da neşriyat ve 
matbuat hizmetinden ayrılmamıs, 

başmuharrirliğini yaptığı c1kdam. 
refikimizde 10 gün evveline kadar 
muhtelif kıymetli makaleler yazmış. 
tır. 

Fakat 10 gün evvel artan ra
hatsızlığı onu en nihayet yatağa dü
şürmüş ve zalim ecel dün de aramız 
dan ebediyen ayırmıştır. 

ölümü bütün memleket için çok 
acı bir ziyan olan merhuma Allah
tan mağfiret dilerken kederli aile
sine, kızlanna en derin taziyetleri
mizi sunar ve ayni zamanda Türk 
matbuat ve fikir ilemini de taziye
ye muhtaç görürüz. 

4 casus idam edildi 
Memel, 19 (A.A.) - Aiman diva

nıharbi, Meeml arazisinde ikamet 
etmekte olan 4 Litvnnyalıyı idama 
mahkum etm iş ir. Bunlar, casusluk-
1a itham edilmişlerdir. 

Yazımızın çok'uğundan (Sultan 
Aziz devri Başpehlivanları) tef
,.ikamızı koyamadık karilerimiz
den özür dileriz. 

Pazar Postas 

13.30 Program. 
l3.35 Müzik (Bir konserto-Pı, 
14.00 Memleket saat ayarı, ajan!ı 

ve meteoroloji haberlerı. 

14.10 Türk müziği : 

1 - Nişaburek peşrevi. 

2 - Ziya paşanın nişaburek sem
disi: (Ey gül ne acep). 
3- Ziya paşanın nişaburek sem

disi: (Bin zeban söylersin). 
4 _Fahire Fersan: Kemençe tak

simi. 
5 -Ahmet Ras:min rast şarkı: 

(Bir gönlüme bir hali perişanıma 
bak) 

6 - Ali Rifat Beyin nişaburek şar-
kı: (Meyledip bir) 

7 - Nisaburek saz semaisi. 
14.40 Müzik (Neşeli plitklar-Pl.) 
15.30 Milli küme müsabakaları 

(19 mayıs stadından naklen). 
17.30 Program. 
17.35 Müzik (Dans saati) 
18.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 
19.00 Konuşma (Dış politika ha· 

diseleri) 
19.15 Türk müziği: 
1 - Cemil Beyin kürdilihicazkaı 

peşrevi. 

2 - Boğosun kürdilihicazkar şarkı 
(Güller açmış bü:bül olmuş bir ka• 
rar). 

3 - Şemselt "n Ziyanın kürdilihiı 

cazkar şarkı: (Güvenme hüsnüne). 
4 - Sal:.hattin Pınadın kürdili.o 

hicazkar şarkı : (Ne gelen var). 
' 5 -Kemal Niyazi Seyhun: (Kea 

mene(' taksimi). 
6 - Artukinin kürdilihicazkar şar

kı: (Ay dalgalanırken). 

7 - Vasilin kürdilıhicazkar saz se
msisi. 
8-Dedenin uşşak şarkısı: (Ağla

tırlar güldürürler). 
9-Hicaz türkü: (Sürmelimin 

gözlerine) 

10 - Gerdaniye türkü: (Ey seren• 
ler serenler). 

20.00 memleket saat ayan, ajanı 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Temsil: (Werther) Yazan: 
Goethe. 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo • 
nukut ve Ziraat borsası (Fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 

llıan~a~ıı>ariş. ednek iki adedini Al
liinu a Ve ıki adedin de şu gördii
t@Jı:ne~ kızakta ikmal ettirdiği bu 
)"GJtse~re Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 
dıray B tenslplerile de sırasile Sal
•inııe'. atır~y Atılay ve Yıldıray i
etk hrı Verilmiştir. İşte bugün yük
tarenıu~urunuzla denize indirilmesi 
ıt'ıiı d nı Y•ph~ımız denizaltı gemi
derıfta; Ay sınıfı dediğimiz bu dört 
1-ndır tı genıfmlzden ismi Atılay o
suıar · lJfrka~ dakika sonra temiz 
, "'r Ul\ız Ozertn<fe sevimlllfği ile 

Bu sırada .şu noktayı da bilhass::ı 
tebarüz ettirmek isterim ki, mües
sesem Türkiye hesabına ticaret ge
mileri de yapmış ve yapmaktadır. 
Trak, Sus ve Marakaz Krupp tez
gfıhlannın mükemmel eserleridir. 
Bu gemilerde asla bir kusur olma
dığını bilhassa tebarüz ettirmek is

Bu suretle Almanyada inşaatı bh
cSaldıray., .Aatılay., ve c Yıldıray. 
deniz sathında (934) tonilato maı 
mahrecinde üç eş gemidirlcr. Yalnıi 
cBatıray., bu üç gemiden (250) to
nilato daha büyük, yani cl185> to
nilato maı mahrecindedir ve may:n 
dökme tertibatile mücehhezdir. Bu 

21 Mayıstan it ibaren P azar &'ilaleri ıaat 20.00 de lstan
bul'dan Mudanya'ya ila ve bir p osta kaldırılacaktır. 

21.30 Müzik (Küçük orkeztra • 
Şef: Necip Aşkın) 

ı - Keber Bela - Kelemek avı· 
Balet müziği. 

alacak olan ha teknede mlh., 

terim .• 
Aııtılay'ın evsafı 

cA Hılay> da, Almanya'da cKiel. 
limanında, Germania tezgahlarında 

Gemlife kadar gidecek bu posta Pazarteıi ıabalıı 8.30 da 
Pl.udanya'dan kalkarak taat 11.35 de İstaabula dönecek Ye 
saat 13.00 de trkrar Mudaaya'ya kalkarak Mudanya'd-an aaat 

17.00 de mut• t dCSnflt seferini yap:ı caktır. Bu itibarla Pazar
tesi gllnleri 1ıtanbul'dan Mudıuıya'ya yaloız 13.00 de vapur 
kalkacaktır. 

dört gemi de asrın en modern ve en • • • ••••••••••••••••••• ••••••• .. 
mütekamil silahlarıdır. 

2 - Heuberger - Şarkda süitin-
den-Rakseden kızlar. 

ı .,., 3 - Niemann - Vals boston. 
22. Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (Balet mfü:iği-Pl.) 
23 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

23.15-24 Müzik (cazband-Pl.) 
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HORNYPHON 

ÇekfiOi ıstırablann 
1 mes'ulü _kendisidir 

Alman Radyoları 
VE TEK KELiME: 

MÜKEMMEL 
1 - Seste ıadak.at •• kudret 
2 - Çift kudretle çalışan limbalar 
3 - Paraziti kesen hususi toprak prizi 
4 - Yeni siıtem termik sigorta 
S - Realuiyoa aegatif tertH;.,b 
6 - 13 metroda ı itibaren ima dalıa 
7 - Aati Fecliaı tertibab Türkiye mümessili, Rikardo Levi laalefli 

FILIPPO LEVI 135 liradan itibare.n 
a'"uzlu baa • lıtanbul fstanbul acentaaı 

8 Plak deiiıtirea Otomatik Mobilyala O S M A N Ş A K A R 
ıramofonlar aJata Bankaiar Cad. No. 47 Vo~oda Han 

125 L• le:nin kat Telefo .. : 42769, t eyaııt: Ü.livenite 
ıra '"'ad. 28 Kadı"öy: iskele cad. No. 3312 

12 AY VADE İLE SATIŞ 
======================================================~==== Kaşelerinı tecrfıbe etmit ols~ydı 

Dr. Ihsan Sami ona cehennem hayata yaşataıı .. -- ---ı "9 muannid baş ağrısından 
Öksürük Şurubu ~•er kalmıvacaktı. Devlet Demiryolları İlanları 

Adapazarı - Sapanca Gezinti 
Trenleri 

Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarp~a gezinti trenleri 21/ ti/ 939 
Pazar günund.-.n )"ibaren işleıneğe başlıyacakbr. Kalkış "·e varış saatleri 

aşağıda gösterilm~tir. lstasyonlardan fazla tafsilat aıu.al:llir. (3331) 

Baydarpa.~n 

hareket: 

I inci tren 1/ 6.55 Adıaı.azarmdan 
2 ınci tren barcl,.,t: I 

7.30 1 

r i::e:! tren 
18.~iO 

2 nd tr,,>11 
:t.S.56 

----------· ··----------· 

Oksürük ve nefea darlığı, 
boğmaca ve kızamık ökaü
rükleri için pek tesirli ilaç

tır. Herkes kullanabilir. 

Deniz Hastahat~esi dit ve zührevi 
hastalıklar nıiılehassısı 

~IM;t•>Dn 
Bütün ıshrabları dindı~r, baş ve 

diş ağrıları ile litütmekte:ı müte
vellid ağrı, sızı 'e sır.cılara karşı 

~ilhassa -.cess:rdir. 

Feyzi 1:~~~0naran NE V R Ü Z İ N 
Mideyi boi:maz, katbi Pazardan maada her gün 3 den 

sor. ra haslaların ı kabul eder. ve böbrekleri 
Adres: Bal•ta li Cağaloğlu. y"oku- ••••••••••-

şu köşebaşı 43 Nıurıara. 

~üthiş~ırt~~rıları!~-- .~-1~- ~~~~~~~~~~~·~ 
ALLCOCK blitün ıztıı ~blara nihayet \'e-ı 
rir. Bay J. L yazıyor: cllarpte çok ıJc- 1 
fal:ır çamurl"1' üzerinde kalıyordum. 

Neticesi olarak dehşetli sırt ağrı~mt\ 

müpt.eli oldum. mm.hare i~imin ı,aşmdı. 
iken bu ağnlarJa kıvranıyordum. Nlha- ... --~ 
yet siziu kıymetli AU,COCK yakılarını 1 
tecrübe ettim. Ani tesiri sayesinde ağ
rılarun zail oldu \'6 bu illetten tı~ma-

k&r-.efge~, böbrek~ ta~ .~· 
kumlarından mütevellid aan
c:ılarınız, damır sertlikleri ve BEL AGRILARI ! ZAİL OLUR H 

LUMBAGO men kurtuldum. 
1 

Siz de ağrılarınızı ALLCOOK yakısı ile dindiriniz. Saçtığı sacaklı);ı j 
OTOMArlK DlR MASAJ gibi ağrıyan yf"rin etrafına yayar.ık teskin 

"' bütün ağrılan defeder. ALLCOCK ma.fsallaran yor~ğunu lza1 

eder ,.e LUMBAGO, SiYATIK \'cya iltihabı 8.sa.b lıalii.tmda d .ni 

Aµ.COCl{ yakısı safi ve müessir bir devadır. Fiatı: 27 1/ 2 kuıuştu 

==========================================· ~-
DEMfR KÖPRÜ INŞAA Ti 

Nafıa Vekfiletinden: 
l - Balıkesir vilayetinde Balıkesir - Kepsut yolundaki "S!mav" 

,e "liille" köprülerinin kenar ayaklan kagir orta ayak ve kirL,leri de

mir ve döşemesi betonarme olarak yeniden in~aatı (92 500) lir:ı ke
şif bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyhı ek~iltmeye çıkarılmıştır. 

2 -- Eksiltme 2-6-939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) 
da Nafıa Vekil('!tinde şose ve köprüler ·reisliği odasında. yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (463) 

kurut mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir is· 

tida ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaat yapabileceklerine 
dı&ir müteahhldlik vesikası ıtlmalan lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 4 üncil maddede bahsedilen vesika 

!le Ticaret Odası vesikasını ve (5875) liralık muvakkat teminatlarını 

havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 

kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline ka

dar :komisyon reisliğine mak9uz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(1365) (2567) 

. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 30121 lira 77 kuruş olan Floryada yaptırılacak · istina.c 

duvan in§aSı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/ 5/ 939 

Pazartesi glinü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 

151 kuruş mµkabilinde Fen işleri Müdürlüğünden alınabilir. lstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka eksiltmeden en az sekiz gün 

evvel Fen lşleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile 2259 lira 13 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektupları
nı havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi En

cii.P!ene ve~}idirler. Bu saatten aonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
(B) (3106) 

* 
r Karaağaç muess~ için bir tane hesap makinesile Belediye Merkez 

muhasebesi için iki tane büyük yazı makinesi 670 lira tahmin bedelile 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve 50 lira 25 kuruşluk llk teminat makbuz veya 

mektubile birlikte 22/5/939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Eıı-

oümeııde bubwmalıdırlar. - (3153). 

ıişmanlık şikiyetıerinizı 
URINAL 

ile g~çi:iniı 

V ılcuada toplanan asid ürfk 
ve oksa at gibi maddele::-i eri
tir. Kanı tem:zler. Lezzeti hoş, 
alınması kolaydır. Ye:uekle.
den sonra yarım bard ık su 
irersinde. alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

aeroııu - latanbul ................................ , .......... .. 
Eyüp Kazası İdare Heyetinden: 

Müzaycd~ye vazolunaa 
ealikin 

K.ym~ti z·r"' M.ıhalle ve Hudut Pduta- l\1ulasar-
mukayye- mıki ya kariye- v ~ 

desi Cinsi tarı No. si evs.ıfı 
!arrı- rıfın his- '.zahat 

fın ismi se mıktan 

esk yeni Ramide ye-
360 BahçcH O m ni mah:ılle tapu Çorapcı Tamam • 

ev 13, 13 19,21 kaydın· s .. ııb 
da 

Şerait 
Balada bertafsıl iz<!h olduğu üzere Salih'in gümrük vergisinden olan 

deynine mukabil uhdei tasarrufunda bulunan yeni 19, 21 No. lı bahçeli 
ev şeraiti atiyeye tevfikan mevkii müzayedeye vazedilmiştir. Şöyle ki: 

Madde 1 - tarihinden itibaren yirmi bir gün hitamında iha-
lei cvveliye tarihinden itibaren de on gün zarfında yüzde üçten noksan 
olmamak üzere ve vukubulacak zamlar bilkabul müzayedesine" devamla 
müddeti mezküre hitamında ihalei katiyesi icra olunacakbr. . 

Madde 2 - Müzayedeye iştirak eden talipler bedeli mfümyedcnin 
yüzde on nisbctinde teminat akçesi ita eyliyccekler veyahut o nisbett<! 
mutd>er kefil göstereceklerdir. 

Madde 3 - Tekabül edecek bedel ihalei katiye muamelesinin alCabin
de teminat akçesinin mahsubundart sonra nakden ve def'aten Defterdar
lık Malsandığına tesviye edilecek v~ müddet zarfında ademi 
tesviyesi halinde muşteri öeyııimle nükul etmiş . addedileceğinden depo
zito akçesi mevkuf tutularak emvaligayrimenkulesinin füruhtu hakkın. 

dak inizamnamenin onuncu maddesi hükmünce tekrar m\izayede icrasile 
tekerrür edeceJC bedeli sabıkından noksan zuhur ederse farkı masarifi 
vakıasile maa depozit~ akçesinden mahsup edileceği gibi kifayet etmedi· 
ği takdirde üst tarafı dahi talibi evvelden tahsil ve istifa edilec~klir. 

Madde 4 - 'Tailpierin iŞbu müzayedede şeraiti hilifında vukubulacak 
iddia ve salAhiyeUeri mesmu olnııya cağı gibi yüzde bir tellaliY.e ile ferağ 
harcı ve masarifi sairesi müşteriye ait olacaktır. (3.'l01) 

Zaaııumumı, XansızuK, 
Sıraca, Kemik. 

Pomanzma, 
Sinir 

hastalıklarına, cılız yavrular,. yürüyemiyen, 
çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol
gun kızlar, vereme h:tidadı olanlar HASAN KU\1· 
VET ŞURUB!J'ndan içmelidir. Kanı arttırır, ir 
tiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette 
imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruY' 
tur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

~ 

inhisarlar lT. Müdürlüğünden: 
Naklolunacak Sevk nuntakası Ton ba~ına Mi Bedel Te ....... 
tuz miktarı nah.Uye ücreti 

Ton ({uruş Ura Ut9 

18 000 Karadeniz limanları 350 63000 47,20 
12 000 Akdeniz limanları 300 36000 21oO 
10 000 Marmara denizi limanlan 1;)0 15000 ıı2lS --40 000 2S5 114000 -1 - 939 mali senesi zarfında Çnmallı ve Fo~ t~alarmdan g..,.· 

deniz, Akdeniz ve Marmara denizi . l \)muılıırma ccm'a~ · 4.0.0oo ton t~ 
nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya nakloluİıacak miktar ve muhammeı;ı bedelleril' 

teminatları yukarda yazılıdır. 

fil - Eksiltme 5/ VI/939 pazar tcsi giinü saat 15 tc Kabataşta f;I' 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün ~zil ge<_:cn şube ile Ankara ve t..oi' 
başmüdürlüklerinden 570 kuruş bed el mukabilinde alıİıabilir. 

V - Talipler gerek üç mmtaka için birden ve gerek 1 ~eya 2 -tJtf' 
taka için teklifatta bulu~abilirler. Bu takdirde verecekleri teminat:~ 
çesi teklif edeceklel'i mmtakaya ait miktaı iarda olmalıdır. Fiatlar ~ 
di llyık göıiiI<lüğü takdirde üç mıntaka i~in birden yapılan teP 
tercih edilir. · 

VI - tsteklUer mühürlü teklif mcld.ubunu bnuni vesaik ile * 1 
güvenme parası m:ıkbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ~ 
olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar csaat 14 • 

kadar• mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verınelidİt 
ler. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476) 

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

BETONARME KÖPRÜ iNŞAA 'fi 
Nafia Vekaletinden: 
1 - Kırkl:ırcli ve Tekirdağ vilayetleri dahilinde Çerkcsköy • ViJlf' 

Kırklareli yol:.ı üzerindeki Ergene, Çayırdere, Soğucakdere köprUlc~ 
betonarme ve yine ayni yol üzerinde ki Büyükdere köprüsü dö§CmC, 
de ahşap olarak yenic.len inşaatı (67.224) lira (22) kuruş keşit' bedelin' 

rinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 5/ 6/ 939 tal'ihinemüsa~if pazartesi günU saat (lG) ~ 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüle.rreisliği odasında yapılacaklır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak l33'i) kU(IJI 
mukabilinde adı geçen rcislikten alınabilir. -

4 - İsteklilerin eksiltme tarihi nd"1 en az sekiz gün evvel bir jStid' . ., 
ıle Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceRl~~.ıe etli 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bah!!edfl~n fe!Jİ~ 
ile 939 senesine ait Ticaret Odası vesikasını ve (4612) Uraft'i ınuvıa)Jer 
teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dalreainde h•ııtlr 
yacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakltten blr aut e."",ıt 
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri muk~dit· 

(lS.51) (:W'8) 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOOLU • 

Neşriyat mlidürU: Macit ÇE1.'1N Baı.ıldığı yer: Matbu.i Ebfl&Sİ,.. 
-- ~-- , 


