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GÜNLÜK SiY ASI HALK <3AZETESI 

ANKARADA 19 MAYısıAlman-italyanAskeri 
- Paktına Japonlar da 

İsmet lnfin(i Gençlerin geçit resmir.i aevretl:yorlar (Foto A. A.) 

Bir Sinir Buhraml 
1 

Yazan: HU.eyin Cahid YALÇIN 1 

Türk - ingrlız anlaşması üzerim•, , 
Alman gazetelcrının düştükleri si- 1 

• 1 
nır buhranı devam ediyor. Bugünkü 1 
Alman matbuatının nasıl bir disip-
lin altında bulunduğunu düşündük-\ r rıf" 
~e, Tuı·kiye'ye karşı intişar ede:ı 1 

nahos yazıların delalet ettiği mana- ı 
Ya dah~ geniş bir ehemmiyet atfet-1 
mck zaruri olu •oı-. 

1 
Bcrlincr Börsen Zei ung'dan nak-

C?n Amdolu AJansınm verciği bir 
habere bakılırs , bu gazele Türk· 
leri 5.deta nankörlı.ik ile itham er
mektedir. Almanya vakt'ile Türk 
'topraklarına yalnız Boğazları ve 
?~manlı imparatorluğunu müdafad 
ıcın · · . • gırmış. Dost Almanya Osmanlı 
'Unparatorluğundan Suriye'yi alıp j 
la kendi nrnzis.ne ilhak etmemiş· 1 
bu·· F '· gun Histi ve lrak"n yerleşen dev-
let te Almanya değilmiş. Umumi l 
}{.~rb neticesinde yorgun düşen 
°l'ürkiyeye saldırmavı Almanya teş- 1 
V'k • 

ı etmemiş. 

Bunlar tamamen doğrudur. Fakat 
~~k kere baıı fiz(k oyunları vardır 

1 bi;.,im ~zü'mü, hakJikaten ia

~<ırnen .!~~ bir tarzda görünürler. 
"4

1
nu. fuık 1Qtaplarında okur, bir ı 

~· ı·· ~~~ilce rnevzuu olmak üzere ma- J 
: ~~.e gazetelerde görür, vakit 

\, ~ ız. İşte Alman gazetesin' 
,.b(j Ya koyduğu hakikat te ancak 

rn Y~e gözü aldatıcı bir eğlence ze- Milli Şef lnöd •e ••rı' Bayu lnöall Atatürk'ün kabrine 
k~~~ olabilir, yoksa asıl hakikate çelenk koyuyorlu 

iltihak Ediyor 
Kont Ciano Berline Hareket Etti 

lngiliz - Sovyet 
Oldu. Fransız ---

Göbbelsin Bir 
Makalesi 

Berlin 20 (A.A.) - B. Gobbels, 
Völkıscher Beobachter gazetesinde 
intişar eden bir makalesinde Lon· 
dra, Paris ve Vaşigton'daki harb 
amillerini takbih ediyor ve diyoı· 

ki: ~ ' 
Cihan halkına soruyoruz: Onlara 

ne yaptık? Bu sualin cevabı ancak: 
.hiç• olabilir hiçbir tarafta diğerle-

rinin menfaatlerine dokunmadık Ren 
mıntakalarını tekrar askeri bir ha· 
le koymakla oııların hôkimiyet hu· 
kukunu ihlfıl ettik mi? Avusturya 
ve südct memleketi Almanyn'ya il· 
tihnk için cebredildiler mi? Bohem
ya ve Moravya'da Alman himaye· 
sinin ihdası müstakbel bir harbe ha· 

(Sonu 3 iinc:ü ıayfamızdaı 

Temaslarında Bir Yakınlaşma 
Ve lngiliz Gazeteleri Nikbin 

Alman propağanda nazırı Göbbels Hitlerlerle 
baraber bir merasimde 

XXXX:XX~vvOvvvvvv·vvvvvv ... ~,,'-"'"""-"""'""""""'VV"""'V'V'V'V'V"V'""-"oAJl-.A>AA-"A.AA.-".AAA.AAAAA 

.~::;:h~~=m Büyük !"ü!ef ek~ir .~~: 
1 Kırşehir, 20 (A.A.) - Nafıa Ve· med Agaoglu Gomuldu 

kili General Ali Fuad Cebesoy, elek- , 
uik tesisatı açılma resmlnde hazır 
bulunmaları hususunda . belediye-
miz tarafından yapılmış olan dave
ti kabul ederek dün buraya gelmiş 
ve halkımız tarafından samimi te
zahüratla karşılanmıştır. 
Nafıa Vekilimiz yapılmakta olan 

yeni evlerle çarşıyı gezdikten sonra 
elektrik santral binasına gidilmiş
tir. 

Fuad Cebe~oy söylediği bir hita
beyi müteakip kordeli.yı kesmek 
suıetıle elektrik tesisatını açmıştır. 

Nafıa Vekilimiz bu merclsimden 
sonra tekrar Ankaraya dönmüşler-ı 
dir. 

l
Amasvada Dolu 
ve Çekirge Akını 

Güzide Bir Kalabalığın İştirak 
E~tiği Merasim Çok Hazin Oldu 

ıyen mutabık değildir. r Ol~ar Realmlar Bec.lncl aayfamızda,ır ) 
Onun • . !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'llll!T~~!!!!!!!!!~!!!""!~!!!!!!!!!!!'llll!!!!!!~!!!!! ltınd ıcın: bu yazıları biraz ya-

Amasya, 20 (A.A.) - Vilayeti
miz dahilinde elli altmış bin hektar
lık sabada beş gündenberi külliyet
li· miktarda ve müstevli şekilde çe
kirge afatı başlamıştır. Mahalli va-

/\.l an tetkık etmek isteriz. Evet, 
fa nıanya vaktile Boğazları muha-

za etm k l etli· e tususunda bize yardım 
d.'.lf' Osmanlı imparatorluğunu mü-

aa vazi . b
1111 

yotınde 'bulundu. Fakat 
Yardu Yaptıyı:;.ı Türklerden en büyük 

ıını görd .. ~.. . . b "~ ti ol ugu ıçın ta ıı ve zaru-
~ttk. va,l)tı. Çünkü Türk'ler Ç~
liz'le aı c boğazını tutuyorlar, İngi- · 

r !-.! R lt'ıani 
1 

uslann birleşmelerine 
ğ ll 0 uyorJardı. Almanya'nın bo-

ara v 0 'lla ~·atd e smnnlı imparatorluğu-
lcrıınb·e un e rnesi bizim kara göz-
l3"ı7 ttı k a ık olduğu için değildi. 

l'l)d. . 
Yı leıni ısıne o muazzam fayda· 

Alın n etmemiz içindi. 
any • 

' ' Yeni Sabah ,. da Fevkalade iki Eser: -

Çakırcalı Efe 
Yazan : Murad Sertoğlu 

Oamanlt lmparatorlujuna kafa tutan bu mUt
hl• ••kinin akllları durduran aergUzattl•
rlndan vücuda getlrllen roman 

5 NCi SAYFAMIZDA ..• 
gall:u-ın a nın Umumi Harbde, Bo· 

rece h k.rn.udnfaasında bize ne de- Kom ı.,tacı I 8 r da buI~n ıkı ve müessir bir yardım-
ı sur t duğunu bu sütunlarda esas. 

Yoktu ele derinleştırmcğe imkan Peşı· nde 
bu , r. Y Qlnız şunu söyliyeyim ki 

Jaı·dırn b' . 
Yelsiz b' ın ınnısbe pek dıemmı-
biz he/~ derecede kalmış olduğunu. yazan : M. Sıfı.r 
inan •rnan ispat edebiliriz. Al-
ll'ıi4ny e~Unıharbiyeısinin sırf Al- Hayatmın Onbeş yılını Makedonyada Bulgar Komitacılarını 
ga~·es~eU~erindeki tazyiki azaltmak takiple geçiren Bursalı Ateş Ahmet ÇavufUD hatıraları 

!'ürk askerlerin. ne kadar yakında B l 
sonu~~=:::~~IN j.._ _______ !ş ıyacağız 

sıta ile yapılan mücadelenin azlığı 
sebebile Ziraat Vekaletinden acele 

AiaoğlunuD tabutu 
hürmetler ini 

öallnde çocuklara 
ifa ediyorlu 

son 

yardım istenmiştir. 

Evvelce oıı dört koy mahsulünün 1 Büyük Ti.irk itli mi Ağaoğlu Ah-
med'in cenaze merasimi dün hazin 

dolu netice~i mahvolduğunu bil-
dirmilitim. Son rapol'lnrı bu mikta- ınenısimle ve kalabalık bir gençlık 

rın yirmi sekizt! çıktığını göster-
kutlcsinm iştırakile yapılmıştır. •

1 Ccnaze snat 11,30 da büyük üsta-

dm Teşvikiye'dcki cvi•tdcn kaldırıl· 
mıştır. 

Merasımi tnkip .etmek üzere ge. 
len zevat arasında İs•nnbul vaii \•e 

(Sonu 3 Üncu :uıyfad:ı) 
mektedir. Gerek dolu afatı ve ge-

·········"······'······-····~···································-······· ..... ;;:-;---;-
rckse çekil'ge tehlikesi vilayet mah
sulünü endişe verici bir vaziyete 
sokmuştur. 

~-----

Hata.yın Resmi 

1 B':!,~~': /f~nle~~.ı 
Mc;;clisi toplanarak ana ''atan resmi 
giinlerine ilave olarak .Tiirk ordusu
nuı; Hutnya girdiği 5 temmuz ' gü-

nii kurtuluş ve Meclisin açıldığı 2 
oylul gilnünü kurtuluş bayramı o
larak kabul etmiştir. Meclis bundan 
başka Hatay şehitlerinin kemikle
rinin bir yere toplanmasl'H ve bir 
şehitler abidesi kurulmosını karar-
ınc ırmıstır. 1 

HER SABAH .......... ---.. ·····-·· .. -
İÇTEN GELEN SÖZLER 

1ngiliz Başvekili, Parlamentoda, ı 
İngiliz-Türk anlaşmasından bahse
derken ezcümle: ,mr harbe sürük· 
lendiğimiz tnkdirde bize bütiin kuv
vetlc>rile yardım edecek büyük ve 
erkek bir milletin yanımızda bulun
duğumı bilmek emniyet verici bir 
hadisedir.• dedi. 

Bliyiik Britanya Hükumetinin 
sullıporverliğirıi her \'esile ile ispat 
etmif olan muhterem başvekilin 
bu sözlerinde milletimize karşı ib
raz edılmiş diplomasinin içten gel
miyeıı su~ıu bir cemilekih lığını de-

~>il, çok samimi biı takdirin ~ ür C'k
ten kopup gelen hayranl:ğıı.ı SC'Lİ· 

yoruz. Zirn biiyük mUttefikimiz lıı
giliz milleti, Türkü hcrp meydanlc
rında tanıdı, onunia kru şılıklı dö\·ii
şürken düşmanının daın:::.ı lurmtiaki 
kanın asaletini yakından tetkik et
mek fU'satmı b~ldu. 

Bu itibttrladır ki, muhterem Çem
berlayn ın iltifatlı sözl ~ini kuru bir 
nezaket e:ıeri olRrak değil, i~ten ge
len bir takdirin ifadesi olan•k alır 
ve haklı bil' iftihar duyu•.•illriz. 
A. CEMA.LZ...,DDIN SAR.tlÇOG LO 
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Tefrika No 97 Yaun : M· SIFIR 

Bostancı iskelesine 
Korkmadan Yanaştık 

Kuruçeşm~ 
Depoları 
Kaldırılıyor mu? 
Depoları~ şeb ·r haricine 
kald1nlması düşünülüyor 

Bebek ~ İstinye yolunda faaliyet 
devam etmektedir. İstanbul 'beledi
yesi bu yolda isti~nlfık ettiği ve y~l 
güzergahına tesadüf eden dnha bır 
çok binaları yıkmak üzeredir. 

Hintli Nöbetci 
' 

Bizi Tamamen 
Enamı 
Serbest 

Görünce 
Bıraktı 

f Biz de, Yusuf beyle diğer zabit
. ler de kahkahaları salı\•ermiş, Hoca 

Be-kirle bir hayli alay edip eğlenmiş
tik. Biraz sonra Mehmet Ali beyle 
ben, Bostancıda bir gazinoda idik. 
Birer kahve içmiş ve hiç kimse ile 
buluşup görüşmeden kalkmış, Göz
fepeye avdet etmiştik. Yolda Meh
met Ali bey, icap eden adamın beni 
ı n ı söyl(>mckle iktifa etmiş 
nedense daha fazla izahat verme
mişti. 

O akşam, ortalık kararırken dört 
arkadaş, Çiftehavuzlar sahilinde 
bize teslim edilen beş tonluk bir ba
lık kayığında idik. Yüzbaşı Yusuf, 
Mehmet Ali ve katip Cemal Beyler, 
kıç üstünde yerleşmiş, biz de kü
reklere oturmuştuk. Deniz bir teps: 
gibi dümdüz, hava güzel, gök pÜs
kürme yıldIBla süslü ve berrak idi. 
Beyler de, biz de tabiatın bu güzel
liğini seyre dalmıştık. Yavaş ilerli· 
yor, arasıra, küreklerimizin okşar 
gibi denize dalıp çıkışlarına, hasıl 

ettiği pırıltılara bakıyor, tatlı fışır

tılarını dinliyorduk. Yalnız biz de
ğil, her taraf sakin ve sakitti. Yal
nız Kınalıada açıklarına doğru, de
nizin uznklaştıkça koyulaşan tatlı 

loşlukları arasında siyah bir leke 
gibi gördüği.imüz bir sandalın için
de, keman ile yapılan taksimle tiz 
bir sesin, okuduğu güzel bir gazelin 
tlpkı bir hava dalgası gibi, deniz ü
zerinden kayarak bize doğru gelen 

1 

hüzünlü nağmelerini işitiyorduk. 1ş 
olmasa tam gezecek ve tabiatın 
güzelliginden doya doya istifade c
diJecek bir gece idi o. 

Biraz sonra, Bostancı iskelesme 
yakınlaıımıştık. Diğerlerini bilmem 
amma, benim yüreğim helecanlan
mış, tencffüsüm intizamını yavaş 

yavaş kaybeder gibi olmuştu. İske
leye biraz daha sokulmuştuk. Yüz
başı Mehmet Ali Bey kayığın baş 
ambarına girmiş, dört yanındaki 
camlan yeşile boyanmış bir feneri 
yakmak için kibrit çakıyordu. Tam 
o esnada iskelenin üzerinden, tabi
atın, o geceye büründürdüğü güzel
liği yırtar gibi, hırçın bir çığlık kop
muş, kulaklarımızı hırpalamış, di
mağımıza saplanmıştı: 

- Heeey, cav! .. (•). 
Kürekleri bırakmış, biribirimize 

bakmıştık. Başaltında feneri yak
mıya uğraşan yüzbaşı Mehmet Ali 
bey, bu acı feryadı umurlamanuş, 
keyifle gülüyor, bize de sesleni
yordu: 

Kayığımızı bir yığının tam altına 1 
çekmiş, ambar ile iskele üzerinde 
dizilmiştik. Sandık istiflerinin üs-ı 
tünde Bekir, altında Hemşinli bulu
nuyor, Mipavrili 1brahim de baş ü.;
tünde duruyordu. F...lden ele ve bi
ribiri ardınca kayar gibi kucağıma 
gelen sandıkları ben de kayığa istif 
ediyordum. Hepimiz, keyiflenmiş, 

neşelenmiştik. Hele Hoca Bekirin 
mübarek çenesi açılmıştı. Her san
dığı Hemşinliye uzattıkça tuhaf tu
haf sözler .Wylüyor, hepimizi kah
kahalarla güldtlrüyordu. Bir aralık, 
elinde, bir sandık olduğu halde doğ
rulmuş, ve: 

- Kara Mehmet be, demişti, bu 
adamların bu liıtufkirlığına bir kü- ı 
çük en'am pek az. Biz bunlara en
am de@l, yeşil kaplı ve yaldıdı ca.1 
mi musaflan getirelim. Bulam-ız 

mıyız birkaç tane acaba? .. 
- Ne yapacaksın be hoca? .. iş-

te veriyorlar sandıklan? .. 
- Sandıklar için değil be yahu?. 
- Ya ne için? .. 
- Siz çukurda olduğunuz için 

göremiyorsunuz. İskelenin üstünde 
iki tane de makinelitüfek var. Bun
ları vermezler mi acaba birer musa
fa? 

- Şakayı bırak ta işine bak hay· 
di. 

Hoca Bekir, başını sallıyor, ken· 
di kendine gülüyordu. Hem çalışı

yor, hem de kendi kendine söyleni
yordu. Mehmet Ali bey, o tüfeklerin 
iskeleye karşı yapılacak bir taar
ruzda kullanılmak üzere oraya ko
nulduğunu söylüyor, Hoca Bekir de 
bu sözlere gülüyor ve: 

- Eğer bırakırsam onları bura
da, bana da Hoca Bekir demesinler. 

Diyor, kucakladıgı sandığı, las
tik top gibi Hemşinliye fırlatıyor
du. 

Ambara iki sıra sandık h;tifle
miştik. Mehmet Ali Bey: 

- Eh çocuklar bu kadar ki:fi. 
Haydi kayığa artık. 

Demiş, kayığa da girmişti. Fakat 
Hica Bekir kucağında sandık oldu
ğu halde aptal aptal yüzümüze ba
kıyor ve: 

- Ettiğimiz zahmete değmez be. 
yahu, diyordu, hazır gelmişken bi
raz daha alsaydık. 

Yüzbaşı Mehmet Ali Bey de Ho
ca Bekirin ne mal olduğunu anla
mış ve gülerek: 

- Oğlum, in aşağı, demişti. Bun
ları deniz kenannda bırakacak de

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre •belediye Kuruçc~me'deki kö
mür depoı~rını kaldırmak üzere fa
aliyete geçecektir. Bu hususta mah
kemeden karar alınmıştır. İstanbul 
bclcdiy~si Kuruçeşme kömür depo
ları idn şehir haricinde bir yer bu
lacaktır. 

Tramvayda 
Bir Hadise 
Biletçi ile başlıyan münakaşa 
mahkemede mat.kCmiyetle bitti 

Dün Sullanahmeci birinci sulh 
ceza mahkemesinde, tramvayda ce
reyan eden bir hakaret hadisesinin 
davası görülmüştür. 

İddiaya göre Kamil oğlu Mel)me-1 
isminde bir adam Şişli deposuna kn
yıtlı biletci Şevki oğlu Arifin bi
let kestiği Taksim - Fatih tramva
yına Könrü üzerinden binmiş Ye 
Sultanahmed'e kadar b.r bilet al
mıştır. 

Fakat; mumaıleyh burada tram
\•aydım inmemiştir. Biletçi Sultan
ahmed'dc ckıt'a• del'.!iştiğini: bina
enaleyh yeni bir bilet alması lfızım 
geldiğini nezaketle hatırlatnuşs:ı da 
suçlu hemen kiifrc başlamıştır. 
Münakasa büyüyünce tramvay da 
durmuştur. 

Buna fevkalade kızan suçlu kü
fürlerini daha arltırmıc; ve nihaye~ 
mc>sele polisP, oradan da muhake
meye intıkal etmiştir. 

Dünkü muhakemede> davacı bilet
çı; davasını; yukarıdaki ~ekildc an
latmıştır. 

Vatman stajyeri Ahmed de buna 
i'slira k etmiştir. 

Her ne kadar suclu. hakaret eimc·.
diğini iddia etmişse de muhakeme 
hakareti sabit görmüş ve Mehmed'i 
üç gi.in hapse mabıtfım etmiştir!.. 1 

Beşiktaş - Bebek arası 
genlsletilecek 

İstanbul beladi'yesi Beşiktaş - Be
bek volunu da genişleterek bazı 

yerleri istimlake karar vermiştir. 
Yapılan hesaplara göre bu işe tah
sıs olunması icap eden para (2) mil
yon liradır. Yapılan ilk tasavvurla· 
ra göre bu yolda da bazı istimlak
ler yapılacak ve yolla sahil arasın
daki binalar yıkıl:ınık istimlak olu
nacaktır. Bu i~le \'ali ve belediye 
reisi Lutfi Kırdar da es:ıslı şekilde 
me~gul olmaktadır. 

Okuyucularımız 
Diyor ki : 

Yerinde bir temenni 
Bir müddet evvel gazetelerin ~e

hir işlerine ait siıtunlıırında (Şişli 

meydanının tanzimi), (Şişli mey
danındaki hela, süvarı polis ahırla
n; gibi serlevhalı birçok yazılar o
kuduk. Bu meseleler hakkında bir
çok kararlar \•erildiği, yakında tat
bikala geçileceği ynzıldı. Fakat 
günler geçti; her sabah: cAcaba bu 

havadisin tahakkukunu müjdeli
yecek ilk kazma vuruldu mu?> dü
şüncC'sile pcnccres:ne koşanlar, in-

... kisarla üzüldü. Heni.iz bir gayret 
gös!erilrnemiş, tatbikata geçilme
miştır. 

Söylemiye lüzum yok; daha par
desüleri hiç üzerimizden at~madı
ğımız şu günler •az sa ·ıl&maz. Sı
cak bir hava içinde serbestlemiye 
imkan bulamadan, k • pı Ye pence
relerimiz kaualı dururken evleri
mizin içinde ırili ufaklı kara s nck
ler istırahatimizi selbctmiye baş

ladılar. Evvelki senelerde çektiği
miz sıkıntıların korkusile biribiri
mize soruyor ve bu pis hayvanların 
şerrinden kurlulmnk için şimdiden 
çare nramıya çalı~ıyoruz. 

Aci;llıa bu sene yine !: :ıwk çok o
lacak mı? 

Korunmak iç n ne yapsak? 

Şehrin en cüzel bir muhiti olan 
Şişlı senelerclcnbcri bu dertle ma
lUldür. Kucağında alıı tane hasta
ne taşıyan İst~nbulun bu en güzel 
ve müstesna mcvkiinin tam orta 
yerinde bir helfı ile bir ahırın bu
lunması o sem~ halkının ve clolayı
sile şehrin ve o muhitteki h sta-

nelcrde yatan hnstaların sıhhatle
rile çok aJakıdı:ırdır. Her türlü has
talık mikroplarının sirayetine !ımil 

olan karasineklerin, yazları bu mu
hitte fazlasile üremesine bu pis te
sisatların sebep teşkil ettiği ~üphe 
götürmez. 

Kıymetli mesa.si bize birçok iyi
likler ve yenilıklcr ümit ettiren sa

yın vnlimiz Lutfi Kırdar'ın hE'!lüz 
yeni vazifeye bn~ladığı giınler

de parmalr koyarak işaret ettiği bu 
derdi bugün artık nnzarı itibara 
alarak bir an evvel ortadan kaldır
racağını ve bizi yaz cünleri, sinek 
hücumundan korumak i<:in cvİeri
mi?.de kapıl:ırımız ve pencereleri
miz k::palı bir hapis hayatı yaşa

maktan kurtaracağını temenni edi
yoruz. 

Bu~iınkü bu zararlı tesis:ılların 
yerini yarın, ~ocuklarınıızın ;çin
dcn şen kahl~ahalarını duyacağı
mız, muntazam çiçek tarhlarile be. 
zenmiş temiz bahçeler halinde gör
mek istiyoruz. 

Bu yazıların muhterem gazete
nize dercini rica erlerim. 

Okuyucu fannızdan Şişli 
Kfıgtth:ıne cnddesi No. 155 

Ji'. Tahsin - Aldırış etmeyin çocuklar. A
sılın siz. Şimdi° yccil fen eri görünce 
sesi kesilir onun. 

@liL Elimiz~hl ~rarnbaya~k =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bile büyük. Ne ile tnşı~acağız sonr:.ı • -ı 

Mehmet Ali Beyin baş tarafımız
aan salladığı ye •il fener, Hintli nö
bet<:inin ba. lıyan ikincı narasını ağ
zına tıkamı tı. Birkaç dakıka son
ra. i kelcyc yanaşmış, çımaları bağ
lamak üzere atlamıyn hazırlanmış
tı!,. Yüzba ı Mehmet Ali Bey, yesil 
fener elinde olduJ-u halde ayağcı. 
lcalkmıs ve t.'ltlı bit· sc ·le: 
~ Selam bayo. Nasrani ney. 

Müslim hc>y, bergüzar hey. 1 

Demiş ve sağ elinde tuttuğu ufa
cıcık bir kitabı öpüp başına koy
duktan sonra, kenara yaklaşan ko
ca sakallı, orme saclı nöbetçiye u
zatmıştı. O da aldığı kitabı öpüp 
başına koymuş ve kendi şivesile u
zun bir Selam babunu demiş, hepi
mizi ayrı ayrı gözden geçirmişti. 

Bu sırada Mehmet Ali bey bize dön
müş ve: 

I - Uaydi çocuklar, iş başına, de-

fazlasını?. lstanbul Valisinin Çayı 
(Devamı var) 1 

lnhisarların yeni 
kolonyası 

İnhi arların yeni tip kolonyaları 
dtlnden itibaren idarenin satış yer· 
lerınde -satıhga çıkarılmıştır. Ha 
kiki 80 derece olan bu kolonyalar 
yarım kilo s1kletind0 olup fiyatı da 
100 kurustur. 

,~------, TAKVİM 
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Ruzı lıııır: 16 Vali ve belediye reisi Dr. Lutfi 

:~ırdar dlin T:ırabye'de Tokatlıyan 
G telınde İstanbul Şehir meclisi aza

sına bir çay ziyafeti vermiştir. Ziya

fette bütün Şehir meclisi azası or-
' 

vinleri hazır bulunmuştur. Saat 

17 den 20 ye kadaı· büyük bir neş'e 

ve s&nümiyet ıçinde deva meden 

çay sonunda misafirl(>r kendile1·ini 

getiren husLısi vapurla Köprü'ye 

ihracat 
Piyasasında 
Canlılık 

) 

Atman permi bürosu yenl kolay
lıklar yapmağa başladı 

İngiltere ile yapılan anlaşmadan 
sonra İngiliz ve Fransız firmaları
nın ihracat maddelerimiz üzerinde 
geni~ mikyasta tetkikatta buluna-

rak ilhaliılla bulunmaları Alman 
iktısatçılarını harekete getirm~tir. 
Bu sebeple Almanya permi bü

rosu Türkiyc'den itha.l cdilec~~ ı 
mallar hakkında yenı ve mu· ı 
him bazı kolaylıklar yapmnğıi 

başlamıştır. Şimdiye kadar Al
manya'y~ satılan herhangi bil" 
maddenin mukabili malin Alman

ya'ya viirudunda ''erilebiliyordUt 
Yeni ıhdas ed'len kararlarla bir 
m l sı:>vkcdıldıgi zaman evrakının 

tekcmmı.ilünü müte:ıkıp bedelin 
yüzde 95 i derhal burada verilmek 
üzere b nkalara emir verilmekte ve 

geriye kalan yüzde beli miktarı da 1 
malların Almanya'ya vürudunu mii
teakıp evs:ıfına uygun olduğu gö

rüldükten sonra tcsvi~ c edilmekte
dir. Alman hükCır11e in 'n ihdas cf.ti
[:ı bu kolaylıklar piyasada fevkal5- I 
de mcmnuni\ etle karşılanmış' ır 

Bilhass ı hububnt üzerine iş yapan 1 

ihracy t tacirleri bu şekilden hayli 
is:i!ade c mcktcdirler. 

Türk - ingiliz 
Ticaret anlaşması 

T Üccarlara prim 
verilmesi düşünülüyor 

ing.liz hukfımetile imzalanan si
yasi :ınlaşm .. dan sonra iktısadi bir 

anlaşma yapılması etrafındaki ih
'timaller kuvvetlenmekt-.edir. lngil
ter<.''yc yapılan ihracatımızda tüc
carların korunması için hükümetin 1 
muayyen bir orim vermesi kuvve!
le muhtemeld.r. 
WWWJ'VV~VV'VV 

OENlZl.ERllE : 

Sapanca - Adapazarı 
tenezzüh seferleri l 

Devlet Dcm.ryollarmın birkaç se-

1 
nedenberi yapılmakta olan Sapanca 
Adapazan tenezzüh seferleri bu
gtinden itibaren ba5lamaktadır. Bu-1 
gün Haydaroa~a'dan 6,55 ve 7.30 da ı 

iki posta harbeket edecektir. Adapa- I 
zarı'ndan ak~am dönüşü seferlerini 
yapan trenler de Adapazarı'nclan 

18 ve 18.56 da hareket edeceklerdir. 

İdare bu ene fazla izdihı.ım ol
maman icin birçok yeni tedbirler 
almı~tır. 

Mudanya h:ıttan"a lllve : 
ec ferler 

Deniz Bank Mud nya hattında 

bugünden lıbaren her p:ınr günü 

n:.ve er rlcr vnnacak ır. Bugi.in Sa· 
.. t 20 de fs•anbul'dan Mudanya'y::ı 
bir po .ı kaldırılac ktır. 

G{'mlı ,e k d:ır gidecek olan bu 
}lO~ttl p 7< rtc>si sab. hı 8,30 da Mu
~ nva 'dan kalk rak 11.35 de is• an
bul'a dônec k ve "'ant ·13 de tekr .. r 
Mudanya'v k1lkarak Mudal"ya\ 'l 
gıdecck VI' 17 de de isıanbul'a mii
tcvccciheıı mutad dönü · sefc·rini 
vapac:ı klır. Pazartesi gün·Jni isı an
bul'dan Mudanya'v:ı yalnız 13 <le 
\'apur kalkacaktır. 

Kandilli kız llseslnln 
tenezzUhU 

Kandilli Kız lisesi ·talebeleri dün 
Şirketin bir vapurıle Marmaracla 

bir tenezzüh yapmışlardır. Vapur 

Suadıye'ye gitmiş ve akşam dönüş
te de Boğazı baştan başa dolaşarak 
talebeleri mekte>bc çıkarmıştır. 
Şirketin Bogazlçlndekl 

plAJI açllıyor 
Şirketi Hayriye'nin Anadoluhisa

rı'nda yaptırmakta olduğu pliij ve 

mişti. Gördünüz ya işte? .. Buraya 
sokulmanın usul ve merasimi bu. ı 
Her gece, tesadüf edeceğiniz nöbet
çiye benden alacağıniz en'amı şerifi 
sunar, sonra da iskeleye konar ve 
işinize bakarsınız. 

(•) Hindlstanda (cav) eit, aı;ıJ, yak-
laşma demektir ,,. # 

D•t• •aatl: •,37 
ôtJe r 12,10 - hdatll r 
Ak .. •: 19,24 - Yabı: 

J ••• ır :2,28 

1,,08 
21,18 general Fahreddin Altay, Korgene-

ral Halis Bıyıktay, polis müdurü ,.e 
bazı belediye nıüdurlc>rı, valı mua-

avdet etmi~lcrdir. ı 
Resim !>ayda bulun .nlardan bır 

1 

gaz'nonun inşaatı bitmek üzeredir 
Plaj haziranın 15 inden itibaren açı: 
l~c~ktır. Bu münasebetle vapurla 
?~dıp geJme \'e plôj ücreti de dahıl 
30 kuruşa k:ıdar biletler ihdas edi
lecektir. ~------' grupu gôs:crmek.eclir. j 

İngiliz Başvekilinin 
beyanatı 

İngiliz başvekilinin Avam k.aJ11~ 
rasmdal< ~ bey analı sırasında 'l'ürk

1 dı# 
İngiliz anlaş:_nası mevzuu. bahse ~ 
miş ve ezcumle başvekıl M. 
Chambcrlain, Türkiye milleti ~e 
onu idare edenler hakkında sitaYİf 
karane s0zler sô"ledikten sonra olJ 
anlaşmanın ehe~miyelini bir :kere 
daha tebarüz ettirmiştir. 

Filhakika Türk - İngiliz anl~ 
sı, Avrupa'da teressüm eden sıY. 
bloklard~ iki türlü bir tesir t~ 
etmiştir. Demokratik blokta, bu_'! 
hat bir nefes almak, sulh yolun
atılan kat'i adımlardan biri kaı11' 
sında bulunmaktan mütevellid bit 
itimııd kuvveti ve nihayet sulh idi' 
alinin takviyesi zımnında iyi bir ıtr 
zanç elde edılmekten gelen hir _. 
vinç şeklinde tecelli etmic;tir. Fak'* 
Avrupa haritasında değişik!ildet 
vücude eetirmek siyaseti takip eddl 
diger bir siyasi zumre nezdinde dl 
bu işeirliği. sebepsiz ve istinad~ 
bir hosnudsuzluk tevlid etmiş ıır-. 
rünmekte ve hele mihver devleU 
matbuatında hunu kendr aleyJıle' 
· .. h b' · • h rel<et rıne mu teveccı ır sıyası a 

gibi telakki etmekt(>dirler. Bn el' 
hata ile dolu bir rıoktai nazardır 
Türkiye senelerdenberi takip r:tiJI 
dürüst siyasette hiçbir dtvlet nlet' 
hine tecavüzkıırane bir hareketlf 
bulunmadığı gibi bu dürüst sivn~ 
tinin takdisi ol~n ve son hadiseıerı~ 
zaruri kıldığı bu anlaşma ela ~1''111 

prensiplerden mülhem olmaktadıf· 
Bunu pek ivi bilmeleri Iazımgeıetı 
mihvPr matbuatı. bu düsÜnceleril' 
b:m gizli emellerinin bu anla~rrıa
dan fazlasHe müteessir olduğu k~ 
naatini göstermektedirler. 

Son günlerin h:ıdiseleri karşısırı· 
da, Tiirkiye. hit'bir devletin mcnf:J• 
atlerine tecavüz fikri olınaksızttl• 
kendi milleti ve hava~ı menfaatleri• 
nin korunmı:sı, ve hududlrırının içe' 
risinde ink·şafının tekemmü!ünü te' 
min zımnında, kendisine yaraşır• 
merdliğinden ve milli ve tarihi se
civelerinden. sivasi tecriibC? ve b•· \. 
şında bulunan vüksek şahsiyetleri!) 
politik düsünce \'e iyı görüşleri.Jl' 
den beklenir şekıldc hareket etr:ı:ıif 
t İl'. 

İşte İngiliz basvekili M. Chaı1'' 
berinin Avam ı~amar:sında burıtl 
tebariiz cttirmis ve herhan~i bir it' 
caviiz ile vukun gelebilecek bi'r si· 
liıhlı ihtilafta tngilterenrn yanıbl' 
ı:an<la bütün kuvvNile kendilerirıe 
~ardım edecek bir büyük ve erke!< 
milletin bulunduğunu düşünrne~ 
memnuniyet ve!'ici bir hadise tc5k1 

ettiğini bıldirmiştir. 

Bu sebeotendir ki İngiltere iJe 
olan Türk dos•luğu gittikçe inkiş•f 
edrN•k bir mahivctt~ ve politi1'9 

itlem=nde l:rnrlisine mahsus bir hll' 

susivcte mdik bulunmaktadır. çurı· 
kU bu anlasma. srvaset aleminde, 
müessiriyeti ve tevlid edeceği mus· 
pet neticeler itibarile az bulun&Jt 
bir siyasi vcsikndır. Zira bu vesikB• 
Ş.rki Akdcniz'de sevkulceyşi mev· 
kii vr k:.t\·veti bakımındıın mü.lherı1 
bir mC'\'Cudivcl ı:östcrcn. Balkanlar'· 
da askeri kudret noktasır.dan silah• 
n v l' m:rne\'İ kuvvet ve tc>criibcsirıe 

gü\'enilen bir ıicvlet ol n Türkive ve 
ı?cnc be>vnclmilel po'itikadn esaslı 
bır ınuv ıcnr un uru bulun n tn~ıl· 
tere> ınd ' oılmı tır. Bu mad i 
bir ı ok dır. Fak t bu i b r!ı ~ nit1 
ın n vi bır nok a ı 'ardır ki o d3: 

bu iki d vlet, hnyn•i menfa tıcrirı 
i\ ı kel r eden, uluorla h.U'cket c'· 
mi\'Em, i ,j velvele'' C' vurmnv n. ~ • 
~ukkanlı. v, k rlı, ne ynotı~ını bt' 
Jrn \'l' ıı. ni ı manda verilen söıiitt 
kıvmetini \'c sh·nset s.ıhasında ytı$1"' 
van dcvlell<'riıı istikboJl<>rinin '" 
izzet ı n fi lerir n ne old.ığunu t IC' 
dir cim k h .. asına maliktir. 

Dr. R~,ad SAGA Y 
-:::; 

iv derisi a'mak için A1manyadan 
blr heyet geldi 

Şe!ırimizde bulunmakta olan j\l" 
'man ithalat bürosu şefi ve maiJt' 
tindeki trcaret heyeti tetkiklerirı' 
devam etın ktedirler. Dün nıernle· 
ke~imizdcn av derisi almak istiyef1 
Alman firmalarıııa mensup iki J<İ• 
şilik bir heyet daha şehrimize gel· 
m:ştil'. Alınanlar mevcut tilki ve 
sansar derilerini görmüşlerdir. zş· 
tcıı piy s::ıda hemen hemen rek :ı:I 
dc>necek derceede kafan bu tin ırıııl• 
ların kfö::ıilen bu Alman firrrtıl-'1 
:ııacakt ır. 



Bir Sinir Buhram Büyük Mütefekkir Aİı. 
(llqtarafıl_iaıdSQfamıNa) d·A"' "'I G.. ··ıd·· 

TOaft•r•fı l · · -
zarlık: ıncı sayf&M1zda' · . . mı Yoksa bir sulh h ' \ - · ingıit ere'de bu kadar açık ko· 
mı ıdı' M areketi nu h 'ffi · ernet topr klar . . I smamıua a~TeL -edi~ orl.ar. Bu ka· ı 
r~., bir surett... b' 1 u~raz gö- dar acık kô'lll'SımtTVMUZ. .r;;0 kü 

'il\ ' id"? " 17.e aıt de·'l ·· "J v-a '· İngil e~'nın F , gı 1 uç yıl 'kend mıt. tereyağından ve 
, Ve bilhassa Amerika' ' 1.. ransa nm I et1en mahrum ~erek ihudutlanm1- J 

.at böl nın .,u men(a ; . ge~in~ umumi ~ . . - \ 'Zı muhRfa7.a -cd~ 1.ahkima , ~·apt'lk. 
t ~e ı~l.eri var? Hiç şüuhesı7 l~ırıle ~aha n ''"~ ''" kebal>ı yememizden l 
'fi~ \·~ ~orlukla kl _ bı~ I hıch ı lcims~ e fenalik ~medi. 
~ıe~ ftte'lDul ~ 

1
° ugu dıger Di.mya ile t mamen acık bir sutttt;? 1 

ya ~-e vısa ar dah . . tro Plnrş <0lmedar mı? Halen . a ıv. . _nuşııbilmelk .zamanrnm ~~i ı 
~~il~ikleri ha\de D. hı_ç da- ıçın top yapı ık, 'Tf'"'C~ri lbirhid 1 
·~r ~lesi yüzü de ın'lıg ve 1 ardınc:ı haDet .ik. Bu ~in bir dev· 
"~ ıle Polonya arası~ak7 ~l~n- ı re olclu. Versay mmı'hedes;ni sayfa 
~üdable ediyorh.r. Herkes ı . ı~r~ I· say~a :'rt' ığımn: ~aman Avrupa"da l 
a\I l>.nziı Almand bılıyor ı yem bır , .. ,.;y~ ıt~s ~t'ti 
Ye ır •e ~ haricı l H · · k_!aıtra da bunu itiraf l . . - atıp birar. '9t~e şa so~t!e de-
-.c:l"QS biliy ki ey emışıır. vam e-tJTri!tU-: 
...___ or Almanyamn do- • 
- '"QYa- ile diler ~I • gu - l!:yfolde !han,e clokunaratc geç-
!'_ ~Uında irtibata ı'bmt~n toprakla- Hk. Bu 'Çt9k t~1~li lnr 'f'!')'di. Hiç 
-..urıcı ıvttı vardtT şü......_. b - ra, Puis ve Vıfinıt • . ... ~ız RI ~y\eı' nm ettik, fa-! 

alttçıları müdahale et on un_ sulh kat muvaffabyet meydıntiacllT. 
~erdi, bu iki mesele :;:cbi:~te- ~anT A~man~a"nın but\inkii lruv-
. llolunup !İdecekti p 1 ~lece vehnden M ,,~~ .işte bu 
~nıdan ba~tmeok i:tc:'~ tah- emnh"f!t havası i~ndedir ki, Bitler 
trı.~ bu me.eledc Polonya t~ıv~r-.ı7.. Danı:ig mesel<$ini OT aya koydu> 

'Yettedir. Fakat b ı e em- ı demiştir. 
ınut b u şaşkınhklarla • .. _ 
.1-... a ık olduklarını bild' Lo Asken pafctın fmktımleri 
-11 v p . ıren n- Pari ~ i#A A 

e ans'in kudi tahrik"n k ı s ' · ·' - Roma'dan le 

hfl&ında susam ''lZ Bu t ha .k. ar- Jour gazetesine 'bildir lh·or: 
ed f' " · a rı a•m h ı e 1 Almanva'yı ccnb . . • • a van - A1m n askeri p31ktı on 

lnaktı ı;o.r. er ıçıne al- seı erk 1 k • • r . -ser dic.le · . 1 1 o aca Ye askerı ıstıc;are ve 
lahla , nrnıze kadar si- bt1k · d d · • · . . • nrnış olmasaydık b 1 . . ı e aım1 askC'n ıS1ısare pren-
ne h 

1 
un ar hızı s· · · k • a e getirirlerdi? Fakat L _ ıpım oy .cak rr. llu 'kum ndanhk 

~~bereleri bi?.e aaITU ed o •. dra ı yalnız umumi tıir harb h a1inde de-
lŞlerini grani e çarpaca~l rdcrlerse 1 ğii, tanflardan bir. a skeri bir ha· 

tnan ordusu asla \'erini tc:.C ır. _Al-

1 

reketC' giristiği andan itibaren bir· 
Cektir. Batı hududumuzu beltm1y_e- l~ccelctir. Bununıa beraber tam 
Çel'k e on v • · • 

t 
1 len bir kale nıuhafaz e 1 manı:sıle iek kumanda mf>selcsi· 

edir B . . a etmek- ı nin • r1 { . . . · unun ıçm Londra'n 1 oe ara cdıldığı anlaşılmakta· 
\'ur ettiği be . ın tasa,-- dır. 
l!\az B' hçen rlemc bızi korkuta- N 
1

_ • ız arb ve oanjk 
1 

h ' k" ihayet, bazı habr.r1ene gö~. taraf· 
aannın akl 1" • a rı atçı- ı larda b " . . d . ıse ımıne değil · ıı n mnm iğPr bir memleketle 
~~ altlısel mine müracaa.' ;.1 etle- giriş~ği bir ihtilaf demokrasilerin 
~~im fikrimizce, Avnıp• 'd ıyloruz. ı ittifak ve gar n i sistemlerinin faa. 

ılzanı eden h' b' a a ıarbi liye~e gcç:mcsini ntaç el. ıği takdir · 
yan • rumm ı t tifakı otoma. Obnadıg"'ını bı'r ıkç ır mesele mevcut d~ I tal , .. N • 

Yorul. Hitl b "re .d~ kaydedi- tık biT sum1e ta1bi1c sahasına geçe· 
Aı1nan ' l'r ans ıstıvo... Fakat ce'k1ir. 

ya nm havat• h 
lllinat ahına alan b~ b aklar.mı te· ı Alman • lt.aly11n askeri ittifa:Jmı11 
~berleyinci~r h;: a~ş ıs:iyor. 1 Japonlar da .girecek 
eodi nımetı . . : Ş~\e ragmen ' T~~!o ~O (A.A.) - Japonya'nın 1 

Ilı@~ ırıu ffennın f1knni deği~tir- harıcıı sıyasetinde tam bı'r ıs· tı"krar 
biz bu ~a ak olduJdan takdirde . nıılletle~ h L•kt - . ' mevcut olduğunu tcvid eden teb· 
l'in 1..:_ ıtııu mucrımle- l'"' ~ 
t.. oU1111er oldupnu .;w,,te--ı.;• 16ın ehemmiyetini tebarüz ettir· 
"it ~v - "~"' '"""'"6'~· mektedir. kece« J ı aıohesiz bu me'ull baeuuıelerdic. Fakat rnille~leri~r ::- Ipon hükumPtinin .karan Roma 
l&IQ dönecekterinl ve Avrupa: ve Berlin'e bildirileceğind~ ve bu 

et\ 'fth . b" r • hususta Jıe.rhalcie müıta~ler y' •-
~lhnı· .• 1.ı ır etake en esirae. 1 --'-Yit B hala kuvvetle üırid e!m;k. pı ması lhımgeleceğinden 22 ma· 
leni Y. u hususta biz eli~izden ge. ~a kalyan - Alman ittifakının 

lDrnak istiyoruz. ~m~ssa merasimine Jponya'nın fiilo?:ı 
iL l'Göbbeh'in bir ntttku ış~ırak edebilmesine ihtimal veril-
~r ın 20 (A A ) mıyor. 

il ~rtiai . · · - C"röbbeis, Na- Maamafih Alın . 
Ule nın tezahüratı münasebe- iifa . anya ve İtalya, Jt. 
tlt l{olonva'da bir nuhlk .. ·l . kın _ımzasından evvPl Jponya'-

• sov em~- run_ vauyetinclen haber.dar edllecek-
llaup 11.T lennden me k • · t ·r . ~ • ı,a::izmin iktida k '' ?. ur it 1 steı su veya bu 

.__~lindenberi \'iicuder mgevt· dıı~~ ' ~k ~te ..l~pon~"'lntn da iltihakın; 
~., ınetıı· e ır ıgı ım an verecek b' 
'9: tisena ehnif ve demistir edeceklercl' ır 'tarzda 1anziın 

- 1~ 

• _______ ___ "_._._._,_ ... •J'fa4a) 

tbı. tler Cemi ye
~Ruznamesi 

"ntı ,_:_ 20 (A.A.) - Pazartesi 

~Yetinin ~~~-olan Milletler 
~lllda l()ü ıncı ıçtima devresi 
~ .....:ınız iki siyasi mesele 

1 _ ""'-.. ktir. 

~~ ~ lll ietebbilaü, 
.. -.-ı lıı.ı..;_d a~alarının askerileıtt-i ! 
1'ç _.._~ Feıılandiya ile ı. 
diki I~ Jıatn1 olan itillfın tas· 
hpllaıı l'Q bu iki devlet tarafından 

l>antat ilraceı.at. 
.... ~ 1ftetete.l nımamede ya
hıe Sel~ B~unla benber bu :!:_ ~. ı.,; ~giltere'nln, Fransa
-ı-ekJce eç lll murahhulanndalı 
~~ pt o!an CçTer Koınite&i t.a
~teıneı~tkik e!Umai kuvvetle 
~tbı etaıu' Varto\·a'mn serbest 

a ınuarız a~nde Tamltt. yap•Jma
~~~Jnk' , Otduğu ma.liımdur. 
.~'Ulı \'e ~~ gaylıı.:Jıı.tine rE.ğmen 

ıo;JU\'Vet Mı.._ Y:ı~ıı.· ın~haelan a-
~~efor ~ C&l: oTan hwıı.wt _.. 
~h ~ ı lftiına dnrcainin ea 

na-sını fetkil edecektir. 

.. 
ltalya İzmir 
Fuannda 

İ~mir, 20 (A.A.t - ttalya milli 
İktisat Nezareti Harici ticaret Ens
ti~sü Sergiler MUdtırü Profesör 
llımar PetNCiante 1aıir F.ııtem.u-

yonal Fuarına İtalya hükumetinin 
resmen iştiraki dolayısile yeni pav
yon Jaakkmda etifller yapmak üze
~ tehrimtu ıelmit ve Belediye re
ısı Doktor Behçet Uzu ziyaret ey
len.ıiftir. 

Külttır Parkı tetkik eden profe
a8r, gerek parkm ve gerek serginin 
Avrupada emsaline az tesadüf ed' _ 
lir biı· tarzda tertip ve tamim edi;
diğini \'e bugilııkl vaziyeti itibarile 
gelecek yıllarda inkipfa dsha çok 
mill'Jalt bir halde hazırlandığını söy
leıniltJr. 

Amerlk• Nhrlye bUtçeaı 
. Vqiı!gton, 2() (A.A.) - lkl mec

li6 tanfından kabul edflmiş olan 

77~ _milyon doiaılık deniz bii!cesi 
Reıi9idlnıhur Rooae~lt 'ın imz ~ 
arııedilmittfr a~ma 

bcyh~e .. y~re harcamış ve mLthak- me gaog u omu u 
kak bu· olume se\•ketmış olduğunu 
da bilmez değiliz. Fakat geçmi~in 
kabahatlerinden \'e gaddarlığından (Baş tarafı l blci ayfacla) ı 
bugünkü Almaıı'Jarı mes'ul tutmak belediye reisi Dr. LUtfi Kırdar, Bo- 1 
aklımıza gelmiyeceği için bu bahis- lu mebusu Fethi Okyar, Recep Pe-ı 
lcri tazelemek istemeyiz. Bu kada- ker, General AH ihsan, bi~k me- 1 

rını da Alm n gaz-~.es nin iddiası buslar, merhumun siyaset arkadaş-f 
mün~tıle ha ırlR~maga mecbur \arı, şehrimiz bel~diye ve viliyeL \ 
olduk. erkanı birçok Üniversite dekan ve 

Eski Alır. n imparatorluğunun profosörleri kendi arzusile merasime 
Osnwnb impara orluğunu müdafaa iştirak eden kalabalık bir tiniveni-

1 

etHgi iddiası harbde bir müttefiki tc ve gençlik kütlesi, kız muallim 
1 

tutmak tncidinden 1\eri ~mez. mektebi talebeleri hazır bulunmuş· 1 

Bu da ancak Osmanlı imparatorlu- lardır. 1 
ğundan gördüğü faydanın zaruri ve l Mcraıtime bir kıt'a asker ve bir 
tabii bir neticesidir. Osmanlı impa· bölük polis de iştirak e•miştir. 
ratorluğu da Dobrice cephesinde Cenatt arabasının önünde mer
harb etıL Simdi Bu~gu'la.rdan r.nin· ı huma muh•elif müesseselerden ~
nettarhk mı istiyeceğiz? Osmanlı derilmiş 30 kadar çelenk bulunu· 
imparatorlıCu Galiçya cephesinde yordu. Bunların arasında Tarih Ku· 
de bütün kahramanbiile çarplitLI rumunun, İstanbul Üniversitesinin. 
Avusturyanın varisi olan bugünkü Ankara Hukuk fakültesinin. Ana-
üçüncü ReXh burasını neden hatır- dolu Ajansının gönclerdili çelenk
lamıyor? Kemalde Umumi HaıWe ler nazan dikkati eelhediyordu. 
bizim yalmz bu Alman cephesi iR-1 Sut tam 11..31 da uwlın Teşvi
rincle feda ettituniz kan Alman'la- kiyedeki evinden kaldmlan cenazesi 
rm biitiin Tümye.•c1e yaptlklan fe-1 Teptiye camüne sötürülmüş ve 
dakirlıklardan kat kat fazladıt'. Bi-1 orada cenaze ıwnHı lnbnd.aktan 
naenaleyh bir hesap cfiriinek bizim sonra bqtM bqa matem ve tees
allıealtlı çıbcağımız piphe hdir. sü.rle dolu bir kitle tarafından t .. 

İşin siyaD cephesine ~: E- kip olunarak Feriköy•cleki llile mak-
ve,, FransıZlar bizden Suriye'yi. beresine deCnolunm\lf\ur. 

rak inkılaba iştirak ettiğini işaret 
etmiş fakat kendisindeki en mü· 
him vasfın volkan gibi taşan bir 
karakter sahibi olmanın teşkil etti
ğini anlatmış ve onun şahsının ay· 
ni zamanda b ' r ışık oldupnu ve bu 
ışığın nesiller tar.ıfından birbirleri
ne n~klolunacağını söylemiş ir. 

Üniversi•" doçemlcmden Cafcr
oğlu büyuk üs adın Azerbayt'an'da
ki f aliyellerinden bahsetmiş '-e 
onun en l;üvük gavesinin Azerbay· 
can Türk'leri ile m~mlekc-tim.z ara· 
sında hakiki bir birleşme temin et
mek olduğunu sövJemi.ştir. 
Ağaoilu'nun Malt-a arkadaşların· 

dan B. Cemal Be-kirağa bölüğünden 
başlıvarak Malta'dan kurtulus gü-

1 

nüne kadar yanında vaşadığt üsta
dın hı:nralanndan bahsetmiş 'le 

onun en ümidsiz ve bedbin dakika
larında bil zerre kadar korkmadığı
nı ve ırkaclqlanna daiına kuvvet 1 
verditıni. korkmanın ve fütur ge-1 
tinnenin hiç le doğru olınadıim• 1 
.Oyledilüai anl.tmqtır. 

Hitabelerden ..ara büyük üsta
dın onda bulunanlar tarafından 
göz ~-aştan ile sulanan ve getirilen 
çelenklerle süslenen mezannda ra
bıt ve huzur içinde bınkılmaştır. 

Ekmekle 
Oynamıyalım ! 

Fatih Sar~han.eb41ı'nda ltfaye 
caddesinde Pıri :.okak 10 m.ıınarada 
oturan makinW Behçet Sayyek im· 
za.sile fU mektubu atdık: 

cBen, İnhısarlar Cibali tütün fab
rikası sigara makineleri mokinist· 
liği ile 14 sene bilful c-ah mıs ve te
miz bir sicile malik işçiyim. 

Bundan üc beş gün mukaddem 
[ brikn isletme mitdürünün hııksız 
olar k ve m dde isnadile hakareti
ne maruz kaldığımdan, keyfiyeti 
zabıtaya şikayet ve dava ikame et
miştim. Bu kanuni müraca-ahm, sırf 
işçi olmakhtmıdan başka kusuruna 
bulunmadığı halde, diğer amirler~ 
m ·n g;yz ve kinini mucip olmalı 
k.i; 13-5-939 günü, hidiseye phit 
olmaktan başka bir su~I n bulun
mayan makinist Hu.n Şendalay. 
birinci sınıf· makineci Saniye ve CP
milenin vazifelerinin ahar mahal
lere tebdili ve benim d~ işim~ ni
havet veritdilji teblii edildi. 

İngiliz'ler Irak ve Jl"ilistin9i aldılar. Merhumun defin ~rasimi hita
Fakat niçin aldılar? Harbe sinliii- ma erdikten sonra merasimde bulu
miz i~~:- ~izi~ h~rbe soktu! Biz nan Peyami Sala. lamail Habip HollandaKraliçe-
kendıliğunizden, ıstıyerek mi har- merhumun arkadışı Dr. Fethi. Uni-
~ girdik! Amiral Suchon'a KaradE.- versite Edebiyat fakültesi doçent- si Brüksele 
nız'e c;ıkarak bir harb vesilesi ih- lerinden Ahmed Caferoğlu ve üsta- f 

Türk ceu kanununda hakaret, 
memnu eralden bulunduğu ve mü
tecasirlerine de bir ceza taJ in ettiii 
müsarrah iken, 'kanunun gösterdiği 
fekilde hareket etmekliğ:'rrı beni 
işimden cıkartmaklığımı mı ica,p 
ettirir? Yoksa biz z.avalhlann d,. 
~k bağlı bulunduğumuz ve baglı· 
lığı da milli bir terbiye kabul etli· 
ğimiz kanunlarımıza avkırı olarak 
mukabelC' mi etmeldiğirn~ la~mge
lird'? Bunun neticelerini ıdrak eden 
bir vatandaş bu suretle mi taltif 
edilir? 

das etmek emrini kim vercU? Hem ( dm Malta arkıdaşlanndan B. Ce-- Geliyor 
de ~lman'lar bunu Mame mağlubi- mal birer hitabe irad etmişlerdir. 
yetınden sonra, bile bile, 1ürkleri' Bu hitabelcrile söz söyliyen ha- Brüksel. 20 (A.A.) - Hollanda 
ateşe atarak kendilerinin çamura tipler, kayıbın Türk ilmi, edebi ve Krali~ Wilbelmine, üç gün süre
saplanmış talih arabalsrmı batak- milli hayatı iç n ne kadar büyük cek olan resmi bir ziyarette bulun
l~n. kurtann~k aı:zus~le .~·aplılar ve olduğu~u t.Pbarüz ettirmişlerdir. f cekmaktiriıze.· re salı günü buraya gele
bwm sayemızdedır kı dort sene da- İlk hıtabeyı sec:tnden ta'ian büvük 
yanab'ldiler. Fransız'lar ve İagili.z- bir tee--..sürle sövleyen Peyami Sa
ler ise harbde galip geldikleri için 

1 

fa: 
mPmleketin Türk olmıyan parçala· c- Ağaoğlu Ahmed bey. bü' iik 
rını elimizden aldılar. Bu, milliyet mürşid seni daima arzu ettiğin ser· 
prensibi namına yapılıyordu. O ta- best insanlar ülkE>sinden, ideal n 
rihte, Arap Suriye'yi Türkiye ile olan Tanrı daı:.'tna bll'akıvoru~ .. ek!· 
ayıran Fransı7.'lar yanlışlıkla Surj.. miş ve büyük üst adın iki cephesi 1 

ye'ye k .. rışmış bir Türk ülkesini, olduğunu milliyrtçi ve türkçü Ağa.1 
eHatay. ı işte şimdi geri \'eriyorlar. oğlunun ideali ohn bu iki g yenin 
Eğer Türk vatanından kopan parça- tahakkuku kin bu harcketl<'rin 
lar, Suriye, Filistin, Irak. birer Türk başladığı günden son nefcs:ni vC'rin.1 
yurdu olsalardı bizim o kıtalar üze- ciye kadar bu \ ·olda iştivak ve he-

1 

rinde h a'k davasından vazgeçmemi- yecanın çalıştığını ka:ı dederek bü-1 
ze imkan yoktu. Fakat bugün kat'i 1 yük bir insan olan Ağaoğlu'nun fi· 
bi'r hesap görülmüş oluyor. Fransa kir hürriyeti icin, haksızlıoa mani 
ve İngiltere ile araz.iye müstenit hiç 

1 
olmak için sönmi~·en bir C'~crii ile 

bir kavgamız ve ihtilafımız yoktur. mütemadiyen ~ahştığıncı tPbarüz 
Biiikıs, haJtlarımı7.a karşılıklı hür- ettirmiştir. 
met \'e menCaaUerde ~tiıak esası ~e!ami Safa sözlerini şövle bitir· 
üzerine miicsses sağlam bir dostlu· mıştır: 

ğumuı vardır. c-- Sen suşmavı bir t'Ürüm adde· 
derdin. Fakaı tabiat kc:rşısında s1.1s· 
tun. Bende ayni tabiat karsısınd"l 
sözlerime de\•am edemiv~rek. ::uı.u· 

Keyfıvetin gazeteniıde i,.ıtişar ve 
alakadar makamatın nazan dikka
tini celbetmenizi diler saygılarımı 
sunarım ... 

Bu mektulıu okuduğum zaman 
bunun hakikat olduğunu bir türlü 
havsalam alamadı. Bir müesseseye 
J 4 sene emek Yeren namuslu ve ai
le babası bir işçiye böyle selleme-
1 fü:selam nasıl vol vedlebilir dive 

dü"ündüm. 
Hadiseyi tahlil edelim: Bir maki

nist haklı ve,·a h ksız atölyede ça• 
lışırken bir !ımirin'n tahkirine ma-

Bu ziyaret, g~ sene Kral Leo
pold tarafından Hollanda'ya yapı

lan resm ziyrete bir mukabele ma
hiyetinde teli.kki edilmektedir. Bu
nunla beraber. diplomatik miişahit
ler beynelmilel vaziyet dolayısile 

iki memleketin biribirine daha ziya· ı 
de yakl11şmak istedikleri ve bazı 
mahfclleriıı Hollanda ile Belçika a.- ı 

tasında askeri bir iş birliği yapıl· ı 
masına taraftar olduklannın söy
lendiğ! şu fftrda bu ziyarete hususi 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

- --- - ruz kalıyor. Makinist, c;alıstı~ı yer-
iki Japon alaJI de bu tahkire muk bele e~megi dü-

lfttha edHcfl ~nmiver;.k havsivetli bir ins&n ot-
Hongkorıg, 20 (A.A.) - J apon- mak sıfatile hakkını kanuni ceki1de 

le.r, Pastanın şimali garbsinde bu- aram k föere t~bbüsc gedyor. Ne
tunan Çin kuvvetlerini muhasara ticede en büvük ve en memı insan
etm~k ~re ti? k~ldr).ı ilerlemek is-ı !ık hakkını kullanmıs olan bu adam 
temi41crttir. Yırmı bin iişi)Uc mez- iş'nden ko\•uluyor, ekmeğinden olu-

kür Çin kuvvetinin oraua. bilha89'1 yor. 
Japonları afciatnuii ve pusuya dü- E~er h~disr bu ~.ekiJde cerevan Harbden sonra Türkiye'ye düş

~an kuvvetleri~in hücumunu lngi-1 
lızler teşvlk ettı. Harb içinde düş· ı 
man düşmana elbette rahmet oku· 
mıyacaktı. Biz Mısır'a hücum ede
rek İngiltere'yi can evinden vurma· 
ğa kalkmadık mı? Hırb oldu bitti 
hesap görüldü ve· Türkiye'ni~ kal~ 
binde hiçbir devlete karşı bir kin 
ve husumete mahal veret>ek bir ya

şürmek için ôuJunduruJduğunu an· ı eım•~ cidden büvük bir gün 
lıyan Japon kuv\•ellerine mensup islenmistir. Maal~f bizde biltıas. 
iki alay tam Tarpinçeni geçt"skcn ' sa hususi müc~eseJerde çahtıan iş

Peyamı Safa'dan sonra üstaci k ~kına uğramış ve imha edilmiş· çiler, sık sık bu ve rmsali hidiseler
:.ail Hrbip söz al nk Ağanğlu'mm tır. Japon kıtaatı Tangapişandaki- le k rşılasmaktadırlar. Bazı patron
_ır muslih, bir edip Ye bir ıniider- çin garnizonuna mensup kuvvetler- lar, müesseselerinde c,:aJışan iKiie. 
~ olar~ bi[\ok talebe yetişti'"diği-t le dümdar muharebeleri yaparak ı riln hatta insanlık haklarına bile te
m ve nıhayet bir inkıla!J adamı ola- rical etmektedir. c.avqzü kendileri için mübah sav

=:===~=========-::-==._-.. --===-~-- maktadırlar. İs kanunu maalesef 

yorum.. • 

--19 Mayıs 1939 henü7. bu dcTdleri ortadan kaldıra-

Evet, Suriye'yi Filistin'i' Irak'ı G 1 il elimizden alan devlet Almanva ol- ENÇL K ve SPOR B A y RAM 1 il cak kadar yerleşmemiştir. · K dakly S ! Fakat buna benzer bir hadisenin 

.rtı kalmadı. 

madı. Fak:ıt acaba bunu alacak bir I 1 tadında 10 biDlerce talebeaia idmu l; İnhisarlar idaresi gibi varı resmi 

kudret \'e muvaffakı.,ve'e nail oldu ı T o R K~Çlil.:E:eri tselcmö;ı ztefenLGÜc.t,ıe Fi L M bir müessesede vukua gelmesi insa-
da sırf bize kar.şı dostluğundan d<>- ; b 

ı ı nı üsbütü nyeise duşürüvor. Bu 

laya lütfen, hatırımız ir"n mi vaz. · ı..•d • ~ 1 nevı ~a iseler, umum it"i kütlesi-
nm ça ıştıklara müesseseler hakkın-

geçf i? Almanya'nın elinden gelse Ve · 1 \ 
ileri Osmanlı imparatorluğu bugün SO aenedeaberi Türk T~raaael~rinde ilk defa da şüohe ve S("Vgiiizligi do"-urur 
on.un bir müstemlekesi hali'ne IJir· olarak in,. edilen gemimiz ki bundan zarar edecek olan da ge-

mıyecek mirdi? Şimdi hiç şüphey~ D E N 1• Z A L T J A T 1 L A y 'ın ' i ne bu müesse&eler ve dolavı~le 
mahal kalmıyacak surette sabit olu- ı J -· 

k D 
ı ı mcn:lo.:kt-t san3\•ii ve d~rudan d..;;.-

yor i eğer Umumi Harbde bizim e ıize iMlirme • eraliml filmi 
11 

"5 

1 

f B 
1

, ruya memleket lr. işçi. <nlı! ı!iı mil· 

ara galip gelse idi ve karşı taraf ugüa Matinelerdtna itıbann 1 es.-eııecie istikbalinin müemmen ol· 

ciddi surette ezilse id ;ı bugün Tiir- T..'AKSl·M- LA" LE ve s, .. ,,.11:' D 1 duğuna '"" hilh ~sa scrl"f \ 'e havs!'ve. 
kiye müstakil bir devlet olmaktan uırıc-n l tine bir teca\•Üntr. asla v:ırid ola· 
çıkacak ve Aimanya'nın kölesi ha.1 sıaemal•nDdtl p .. oaramlarına ı· • .a·eten ... .ı:.-.. --=ım-Ltedi•. v 

J :~~;~~==~~~~~·~~~~~~~9~~:!~~~~~·s!~S5~=~ mıv~a~na ~~m~d.rki~n~ ine düşect-kmiş ! "' 
gönülden, Vf' o mii.csses~y! scverclr 

Hüseyin Cahid YALÇIN ~ D n. JW' çahşabiJ11in . Çalı 5::nllk ancak 0 ;ı:ten 
uutln Amerii.a dona masının ittirakile. 'J•pılaa seDem·n ea k ı ~ ı~v • ~ık ve Sf'V~i duyr.ınk saye· 

K•pl,an vapuru kurlualdı büytık deaiz muharebesi filmi sınde muamir olabtiir. 
Karadeniz Ereğliai (Husuai) _ T Ü R K Ç E S Ô Z L O EAer bu hldiM vakt ise, f:ıbrika 

939 yılı son kanunooun ikinci günö DEN ı·zA LTI _ D _ 
1 

direk i örlü~inün ,~ müd:ıh:ıle:;ini şiddetli bir karayel fırtınalı yüzün- I ve fP.ıefni ;.orıımsktsn b~a bir 
den karaya düşmUt olan cKaplanıo iş yapmamış olan l·u namuslu va-

vapuru Geyve Alkarina vapuril~ Memleketimizde timdiye k~dar yapılan TClrkçe filmlerin en aü•el"ı 1 tandaiı tek·u ip clm" ınt ric edc-
sü\•arisinin iiç gün de\•am eden ma- ~ • • 1 sız o:aı-ak kovulmak, 14. sene hak-
nevra ve sürekli çahşnıaları netice- Bugün L A L E Sinemasında sıJ: yeı-e r:r..iana tıkılm :ıkt ::n d~ha 
sinde kurtarılmış \'e yüzdürülmüş- I ağı .. bir eeud ... :R!r mt:" ~t.,e, kov . 
tür. livete•,: R.e. nkli Mickey VAl..T DİSNEY ve ME'I RO JURNAL nur.ti 14 """n" r.:ıl1~1·•. tı !r.m:n t<'· 

Hilen karava dti c:mu~ bir halde u~n sa"' t 11 Ye 1 de tenz:Julı tııaHneler 1 r'ni ak ı • .... ı ı.a.:,. v~ • ,i' :!•s• h:ı~:cı; 
b~unan G~ata vapu~nun da ~~~~~~B~u~H~l~~~~~n~k~~ar~a~d~.~.~Y~e:n~!ş~e~h~l~r~d~e~~~~~l1 1 ye~"" 114 ~~ 1ch•n· CP·•·ıvtP 
ayni suretle kurtarıln('ağı ümit e- UL 7 15 S il m - " !1 l i~ .:: ... 

1 

\ ' Pk'l'T\1'!~ : d • 
dilmcktedir - • uri Kapta

11 
ı V ı İne il' aıında da gösterilmektedir. 1 d!!!~ ~t!~- , •.1 -ıı:ıı ı .. ,.ı. ,~ O"m.!!:11 ·alım; 
~- · "Y'! .. • ' l.::d :ır! 

MURAD SERTOCLU 



! Cümhuriyet - Umumi Harpten 
sonra bir hayli dcği'ştik . 

. · Tilki - Yalnız biz mi ya!. Bütün 
dünya değişti. 
· Cümhuriyet - Bir Amerikalı 
münzeir seiıelerdenberi sal üzerin
de y.aşıyor. 

· Tilki - Herhalde kafası dinçlir. 

Cümhuriyet - Yüz milyonun sır
rı. 

· Tilki - Nafile çeneni yorma ar-.. 
kadaş. 

' · Tan - .sevgilisini vuran bir genç 
· anla.'tıyor• Ne yapııyım, çok sevi
·yordum, o ölmeden bu sevdadan 
kurtulamıyacağımı anladığım için 
bu işi yaptım. 
· Tilki - Şayet bütün aşıklar sev
dadan kurtulmak için ayni usule 
müracaat ederlerse memlekette ka
dın kalmaz. Bu nasıl söz böyle? 

Tan - 10 kilo şarap i~ti ve öldü. 
· Tilki - 10 kilo şarap değii 10 kilo 
su içse insan ölür. Kıtlıktan mı çık
tındı mübarek? 
· Vakit - Sokakta (400) lira bulan 
adam 4 gün hapse ve (460) kuruş 
para cezasına mahkum oldu. 

Tilk} - El parasına öğünme işte 
buna de,rler. Haramın temeli olur 
mu hiç? 

Vakit - Snor şakaveline dair. 
Tilki - Bizsporu centilmen işidir 

sanırdık amma demek ki bunun şa
kaveti de olurmuş. 

Vakit - Sehir sokaklarına kapı. 
TilkP - innelli'lhe ma'assabirin! .. 

. Eğleniyor musun yahu? .. Yoksa so
kaklarımızı dn idarehanenizin deh
lizleri gibi içinden çıkılmaz bir ha
le mi getirmek niyetindesin? 

Vakit - Fr.ıınsatla bir şantöz er
kek oluyor. 

Tilki - İster misiniz bu erkek ol
, ma modası bizim muganniyelere de 
: sirayet etsin ... 
• 
' Akş m - cModetn san'ah artık 
modern san'at olmaktan çıktı. 
.. Tilki - Peki çıktı da ne oldu? 
Asıl onu söylesene. 

. · Akşam - Kan hayatın kaynağı
• dır. 

~ Tilki - Ne büyük söz, ne dahiya
~ne buluş! .. Büyük söz buna derler 
işte ... 

i Son Posta - Yozgad'da ~ılara 
'nrcin kasdediliyor? 
ı Tilki - Neden olac:ık. ağacın 
, memleket için ne büyük bir kıymet 
; olduğunu haliı anlamamış kimsele
~ rin cehaletinden .. 
\ 

~ Son Posta - Yarınki dr/ iz har
; binde tayyarenin oynıyacağı rol 
hakkında bir Alman mecmuasının 
mütaleaları. 

· Tilki - Tabii Alman gazetesi as
lan payını tayya.relere ver:;yor de-' 
ğil mi? Hani şu yetişilemiyen ciğe
re pis demek kabilinden birşey .. 

Tf?.Kf 

llmanya Tllkl derlel •lok
lannı klmllen çekti 
Son zamanlarda Almanyadan 

tilki derisi isteği mütemadiyen art
mış olduğundan bir iki senedenberi 
birikmiş olan stoklardan pek az bir 
miktar kalmıştır. 

• ' Bu tilkiler, 'Alnıanyada boya sa-
1 nayü fevkalade bir surette inkişaf 
: etmkte olduğundan burada boyana-
rak başka memleketlere satılmakta

ı 
dır. 

Almanyaya satılan tilkjl;::rin çif
. ti f-5 ve Erzurum taralı olanları da 
' 10-20 lira üzerinden muamele gör
• mil§tilr. 
' ; Bundan başka porsuk satışları 
: d~ hızla devam ettiğinden mevcut 
; stoklar tamamen erimiştir. 

T~ŞEKKÜR 
ı Kaybolan ve yanlışlıkla Cihan 
~Motörünc nakledilen 300 lira kıy
. metinde bir Manifatura Balyası 10 
: gün zarfında Karamürsel limanına 
·bağlı Cihan Motörünün sahip ve 
·Kaptanı Bay Süleymanın gayreti 
. le malıma lravuştuğumdan mumai-
leyhin dürilst hareketinden dolayı 
kendisine alenen arzı tcşekküP ede
riz. 
Perahya oğulları, Fincancılar 26 Na 

-y E N 1 5 A B A H , 

•• 
KOroğ,Unuo · Oliimü 

Karoğlu ÔliJrken Mırıldanıyordu: Tiif ek lcad Oldu, 
Merdlik Bozuldu, Eğri Kılıç Kı1_1ında Paalanmalı~~r 

KlSroiJunua ilk defa gördüğB delikli demiri muaytne ettiğinin resmidir. 
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~. şu koşmayı, tu türküyü bir türlü tamamlı

yaımyordL Ylae aldı 8UllU eliae, başladı tamamla
.,........jı Üirktlyii çalıp tlÖylemiye: 

Benden selim olsun Bolu beyit 
ÇıJup şu dağlara ya.'ilanmalıdır 

9k gıcırtısından, kalkan sesinden 
Dağlar cevap nrtp seslenmelidir . .. 
Köroğlu geçer mi yine şanından'! 
Ayınr çoğunu er meydanından? 
~ at köpüğünden, düşman kamndah 

, Çevrem dolup şalva1 ıslanmalıdır ·. · 
İHayır, hayır, olmuyordu. Çok hoşlandığı bu ~ 

~·a nok.'1&11 birşey \'ardı. Daha bir kıt'a bulması 

li.zundı. 

Can sıkıntısı ile atına atladı. Epeyce uzakJara 
gitti. Bir konıloğa vannca durdu. Bu koruluğun ya

nında bir ~)ır \'ardı \'e bir ~ban ağaçlaİ-ln Altına 
oturmuş koyunlan gözlüyo'l'du. 

Çot.amn eUnde uzua, çubuk gibi birşey \'ardı 
Köroğlu içinden: 

- Bu ne biçim sopa diye dtişündü. 
Çobanın yanına vannca atıadan indi. 

<.~oban Köroğlunu tanımıştı. Esasen bütün bulu

da onu kim tanımıynrdu ki. Hemen ayağa kalktı: 

- Buyur ağam! Diye Köroğluoa ağacın kütü
günü gösterdi ,.e kır atı, çayınn ottan bol bir tarafı
na götürerek otlasm diye bıraktı. 

Ç-0ban geri döndüğü zaman Köroğlu elindeki şe

yin ne olduğunu sordu. (:Oban: 

- Buna delikli demir de diyorlar, tüfek te di
yorlar. 

Köroğlu şimdiye kadar böyle birşey görmemi,ti. 

Merakla eline alıp t.etkik etmiye baflach. Eli tetik 
tarafına gelince ~ban müdahale etti: 

- Aman ağam, buraya el 8Ürme patlar! ' 

Köroi)u ~bana tuhaf tuhaf bak fi: 
- Ne patla~'! 
- Tüfek patlar. 
- Nasıl patlar!' 

Çoban bunun üze~ anlattı: •. 

- Bunu ben lstanbuldan satın aldım. içine ha. 
rot denen parlayreı bir t.oz, Usttine de bir demir par· 
~ı tıka basa dolduruluyor. Şunya ba81Dca gerllmi~ 

olan horoz düşüyor. Horoz çakmak taşını parlatıyor. 
Çıkan at.et de banıtu ateşleyince demir fırhyor. in

sana rastgelle insana, ha)'l"&oa rastgeJse hayvana 
saplanıyor \ 'e hemen öldürüyor. Şimdi Osmanlı or· 

tırdı. Tam yüreğinin üstüne geldiği zaman parmak· 

zaktan ki.tirin üstüne atıyorlar. Kafirler de daha 

yaklaşmadan ölüyorlar. Yani bildiğimiz okun b~~ka 
türlüsü. Şimdi Bolu Beyi de bunlardan bir sürU ge. 
tirtmiş. 

Köroğlu ~bam dikkatle dinledi. Sonra sordu: 

- Yani ben şimdi bu delikli demiri yüreğime 

dayasam da parmağımla. bu ufak dile bassam. olür 
müyiım'! 

- ölürsün ağa? 
- Sen, ben mi ölürüm? Bu delildi demir beni, 

Köroğlonu öldürebilir mi? 

- Elbet! 

- Sen deli mi oldun? Böyle bir demir, benim 
gibi dağlann hik.imi bir adamı nasal öldürebilir·: 

- Seni değil, padişahı da öldürür? 

Köroğlu çobanın yüzüne, acır gibi bakh. Sonra 
oiraz düşündü. Eğer bu adamın sözleri doğru ise bu 
ı:ok fena birşeydi. Bilhassa mertliğe hiç yakı~mazdı. 

Bir adamı uzaktan böyle bir delikli demirle öJ•liir

mek, eğer mümkünse huna kahpelik derlerdi., ' 

inanmadı! 

Jnanamadı! 

inanmak ist.emedl. 

Birdenbire soğuk demirin ağ-.ıını gayri ihttyaı. 

bir hareketle göğsüne, yüreğinin tam üstüne dayadı. 
Ve iri baş parmağile tetiğe dokundu. 

Birdenbire şiddetli bir ses du)ııldu. Arkasından 
çoban dehşetle haykınlı. Köroğlu müthiş bir sarsıntı 

geçirdiğini hissetti. Göğsünile sanki bir bıçak saplan

mış gibi acı duydu. Elini cepkeninln üsttlnde dolaş
tırtlı. Tam yüreğinin üstüne geldiğini zaman parmak-

lan koyu kırmızı bir kanla bulaştı. 
Anlamıştı. Çoban doğru !!IÖylemişti. Parmakları 

ge,·ı1edi. Ve bu uğursuz delikli demiri fırlattı. 
Köroğlq ölmek üzere olduğunu anlayınca içini 

derin bir 8IZI kapladı. Duyduğu bu acı kendi ölümü 
içın değil, böyle şeytan icadı bir delnkli llemirin icad 
edilmesinden dolayı idi. 

Birdenbire bulanan gözlerinde son bir pınlh 
yandı. Köroğlunun \'unılmasından kendi vurulmuş-

c;asma acı duyan ve saçlannı yolan çoban, Köroglu
nun evvel&: 

- Buldum, buldum! Kotmaaıı tamamladım! di
ye mınldandığını ve 80llJ'a gitdk~ tiÖIJen blr lesle 8 u 
•anllerl okuduğunu duydu: 

Aldı Köroğlu: 

Bendea telim olsun Bolu Bf'yinc 
Çıkıp ta dallara yaslanmalıdır 
Ok gıcırtuımdan, kalkan sesinde~' 
Daglar cevap verip seslenmeUdir, 

• . " 
Köroğlu geçer mi yine şanından' 
Ayınr çoğunu er meydanından! 
Kır at köpüğünden düşman kanından 
Çenem dolup PJvar ıslanrnalıdU" . , 

•• 
Alnımıza kara yazı yazıldı 
Düşman geldi tabur tabur dizlldJ 
Tüf ek icat oldu mertlik bozuldt; 
Eğri kılıç kınınla paslas;mah~ 

Bu, onun son sözleri oldu. 

SON ..::: 
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Bir Istanbul Polis 
· Müdürünün Hatıratı 

- s - YAZ AN: Emekll TUmbay Halll A~urotl!!, 

Müdüriyete 
Efentlinin 

Giderken Karasu 
Yaptığı Teklıfler 

Kendim Karasu Efendinin ika-ı 

metkahına giderek Fransızm yanın
da meclisi vükelanın emrilc tevkif 
edeceğimi bildirerek hemen a§ağt

ya inmesini ve aksi takdirde Fran· 
sız jandarmalarile kattan çıkararak 
ve sürükliyerek götüreceğimi SÖY· 
ledim. Bu kat't ihtarım üzerine Ka
rsu Efendi vakit geçirmeksizin a
partman kapısına indi. 

Otomobilime bindirerek polis mü
düriyetine gidiyorduk. Yolda gider
ken bazı tekliflerde bulunmıya 

başladı. Hayatta her zaman böyle 
kendisinin ve ailesinin istikbalini 
temin edecek fırsatların ele geçmi
yeceğini ve bu gibi ender tesadüf
lerden istifade etmek lazımgcldi

ğinden bahisle beni de iğfale çalışı
yordu. Benim için mukaddes \"azi
f emi kanun dairesinde dürüst ifa
dan başka kıymetli birşey olmadı
ğını söyledim. Bu cevabım üzerine 
müdüriyete gidinciye kadar ağzın
dan bir kelime bile çıkmadı. Ve 
mütemadiyen sigara içerek ·düşün
dü. Tevkifinden üç gün sonra da 1 
hastalığından bahisle muayene edil
mek üzere müdüriyete bir istida 
vermişti. Alelusul Polis müdürivcti 
unıumiyesi sertabibi Sabit Bc>ye -m~ı 1 

ayene için havale etmıştim. MuayC'
ne neticesinde doktor birşcy bula-ı 
madığını Karaşu Efendiye söylcyi!ı 
ce bir deste banknot vererek ica
bına bak, diye rica etmiş. Sabit Bey 
hemen yanıma gelerek vak'ay1 an
lattı. Banknotları destesile m'\-ıa
mın üzerine bıraktı. Karas<t Efen
diyi celp ile paraları iade ettim. Bu 
gibi tekliflerin ve memurları iğfolr. 
çalışmanın daha ağır ceza gfüme
sine sebebiyet verecPğini ani;: tarak 
tekerrür etmemesini ihtar ettim. 

tttihat ve Terakki erkanındnıı 
bazılarının mevkufiyetleri sabahı 
saat on raddelerinde gazete muh
birleri beni görmiye gelmişlerdi. 
Yine İttihat ve Terakki erkanının 
ne zaman tevkif olunacaklarını öğ
renmek istiyorlardı. Alınan emir ü
zerine yirmi iki zatın müdüriyetin 
üst katında mevkuf olduklarını ve 
is terlerse görüşmelerine müsaade 
edeceğimi söyleyince hayrette kal
dılar. İçlerinden bazıları . müsa.adı? 

alarak mevkuflarla görüştüler. ~ 
at on ikide mevkufları görmek iilll' 
re yanlarına gittim. 1ttihat ve 'fi" 
rakki hükumetinin otuz bin IiJf 
sarfile Sanasaryan hanının üst 1'I" 
tında yaptırdığı mevkufine maJıSI" 
birer kişilik . karanlık ve ha~ 
hücrelere birinci §Ube müdürilJlO' 
emrile mevkufların yerleştirildild" 
rini ve kapılanru kilitıiyerek kori" 
dora nöbetçiler diktiklerini gördill" 
Kapıları açtırdım. Hepsini hücre" 
lerdeıı çıkararak o kattaki bil~ 
bir salona naklettirdim. Bunun ;ı. 
zerine bütün memur ve bilhassa n&' 
betçilere mevkuflarn şeref ve h~ 
siyetine nakisc verecek en uf ak bit 
muamelede bulunacakları şedidell 
tecziye edeceğimi bildirdim. )ıfef' 
kuflarla görüşerek, evlerinden .,e
ya lokantadan istedikleri yemekli" 
ri getirtmekte serbest oldukiarıOlı 
kış oldug"c::::.m salona soba kurırı'" 
larına ve rahat oturmak ve yen:ıel' 
yemek için lazımı kadar sandaljf 
ve masa tedarik ctmC'lerine müsa'' 
de ettim. 

Tcvkiflerinden kırk sekiz sa&t 
sonra da mevkufların polis mildi! 
rivetindc ıı-.. •1 '""" ı ... .., '-" ı-r 

kanunen caiz olmadığından bahil 
b.1 ""-··· l,4 .... - ··--., - .. _ ...... - ... ~· 
müracaat ettim. Bu muhik Ill·i· 
racaatimc cevaben Harbiye rJi< 
zarctindc Bckirağa Bölüğü koğUş•• 
tamir edilmekte olduğundan Lititl' 

ceye kadar mevkufların Polis rrı ·l· 
düriyeti umumiyesinde kalmal:ıt' 
bildirildi. 

Mevkuflarla görüşmek husustııl' 
da Dahiliye Nezaretinden aldığun t' 
mirde mevkuflan görmek 0-
zere müracaat edenleri yanundt 
kabul ederek görüşmek istediği f;S' 

tı da celb ile ancak beş dakika kO' 
nu§malarına müsaade edilmişti. 
Halbuki meşguliyet ve zamanJllll0 

ademi müsaadesine mebni birinci 
şube müdür ve muavininin tahtı pB" 

zaretinde vukubuluyordu. Bir gUJi 
Mustafa Kemal Paşa da polis oıU• 
düriyetine teşrif ederek Cevat .Ab" 
bas Beyi bana gönderip arkadıışl•• 
rile görüşmek üzere müsaade iste" 
mişlerdi. (Devamı yat) 

~ 

Bugün MELEK sinemasında 
2 . bliylk ve gl:zel film birden 

J.KJBAR GARSON 
SACHA GUJTRY'nin eıı son ve en mükemmel filmi 

2-MANUELLA 
OOROTHY LAMOUR'un en bl'yük zaferi 

Fılme ılave ola:·ak : 
t - ATILAY denizaltı gemimizin denize lndlrlllfl 
2- TAHRAN:JA IRAN Vellahdlnln dBIUnU 
3- N~V~ORK Serglal11ln açllıf törenı · v. 8 • 

•••• Bugua aa:ıt 11ve1 de tenzilAtlı mdineler. •lliı-1111 

1 Bugün 
----:::.. 

S A R A Y Sine-.ııa.ında 2 film birden 

1 - HUDUT KORSANLAR/ 
Büyük Fransız Filmi 

Baı Rollerde : ERIC V. STROHEIM - SUZV PRiM 

CHARLES VANEL - INKIJINOFf . . 
2 - RADYO KRALİÇESİ 
Baş Rolde : 8HIRLEY TEMPLE 

Ayrıca : FOXS J URNAL dllnya ha•adialeri. 

------
Bugün J P E K Sinemasında 

2 rtbeJ ve büyük film birden : 
DANIELLE DARRIEUX 
FENA YOL 

Büyük aşk Ye Serrüzeıt Filminde ve 

iNATÇI ARKADAŞLAR 

3 - NEVYORKDA da ıRA~ Veliahdınin Düğünü 
SERGISİnin Açılış Töreni V. S 

-

l 
l FranA!fıt~özln b~yük Kom~di. ~ilme iliYe olarak : 
2 - T AHR:N De~ızaltı gemımızın denize indirilişi 

B - . 
ugun saat 11 ve 1 de teazilith matiaeler -----· 
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.1 ~AKIR~~~!Ao~!~ :~ 
............................................................ 

Hasan Çavuş Çakırcalı 
Ahmedi Vuracaktı 

Efe Herşeyden Habersiz G~lüyor,, 
Hasan çavuşla z.abtiy.elerse derin Bir, 
Düşünceye· Dalnnş Bu1unuyorl~r<Jı. 

~--z=~ c:=ııı~--

Çakırcalı Efeyi "'~zmal\a k 1 .,.. • 5 aral' 1 verdığim zam!ın, evvela bu ünlü 
zeybek hakkında evvelce yazılmıs 
o~a~ eserleri okudum. Runlarda~ 
bırı bundan altı sene evvel hmir 
fa7.e-telerinden birinde K.Ş. imz:ısi· 
e neşredilen bir tefrike.dır. ~sıtaan. 
tı~ şakavet tnrihinde: Çakırcalı~ is· 
ını altında olan bu yazıda muharrir· 1 tanınmış Efenin hayatı hakkında 

. ol~u~ça genis malümat veriyordu., 
1kıncı olarak İzmir'do 1934 de inti
~r etmiş bulunan Zeynel Besim 
ırnzah bir kitaba tesadüf ettim. 
Fevkalfıde berbad bir üdün \·e bas. 
t~n aşağıya kadar biribiri~i tutm;z ı 
~Umlclerle, kısmen de uvdurma ol-
uğu anlaşılan malümatla dolu olan 1 

bu kıtabı maalesc{ sonuna kadar 
okuınağa tahammül edemedim E-s . .. 
asen ° kadar tezadlarla dolu idi ki 

herha · b' ngı ır satırın1 inanabilmc"e 
~e imkan yoktu. Bır yerde iddia :ı. 
tıği had sevi iki satır al ta reddc:d:. 
Yor, v:ık'anın b~sım yazark"n sonr
nu tamamlama~ı unutuvar. hulfıs:ı 
zaten iislübunun bozuklu u ile b r 
f~~ıa halini alan escrilC' durmadan 
kufrettiği Çakırcalıyı }Jir c!:ıha kat
lediyordu. 

İlk okuduğum K. S. imzalı vaz -
nın 34 iinci.l ıefrika1mda gö~üm~ 
§Öyle bir not ilisli · - ~ . 

•Ça1ctrC'alı hakk:ıtıda yazılar ya- ' 
Z<ın sabahçı gazetclcrc1en birisi yi
ne dii:nk~ tcfri.1.."dsırıda zımnen bfac 

çatmalc ıstiyor ue Çakıcmııı babası 
v~ &tllalesi 1ıakkında epeyce söylen. , 
~ı ve yazıldı. Bunlar kısmen nok- ı 
uOtı, kısmen de uydurmadır. Hele 

l
bu tefrikaya 1ıcpimızde1! sonra ba,.;-. 
ıyan b' · cı· ~ ır gazetenin fıtt husust~ rer _ 
l~gi m~lfrnıat çok yanlt§tır. Dikkat
T .. tetkık edilecek olursa göriilii r 1d 

ttrkiyc'dc şcıkavet Çabrcalı A1ı-

eşleri gibi kuplr,\ıru bir cjournah 
Şeklinde yazmadım ve kendisine 

durmad::ın küfür etmedim. Ben Ça
kırc:lıyı s;ı<lcce Lir mevzu olarak 
ele aldım ve başından geçen haki

ki vak'aları yckdiğerine bağlıyarak 
hakiki vak'alnra dı:ıyanan bir roman 
şekline !:oydum. Eğer okuyucuları
ma bu tanınmış efenin hayatını is

tediğim şekilde tatlı ve heyecanlı 
bir roman şcklınde sunahilirsem, 1 
kendimi bahtiyar <ıddcdcceğim. Ça
kırc<>lı lın~:kındaki nihai ih~ls'l'Ylü 
okuyucularım verecektir 

-I-

- Nnh! Esdli köyü göründü! 
Efenin ~ğzınd::n çıkan bu dört 

kelime, Hasan ça·,ruşa sanki başına 
sıblan clorl kurşun gıbi tesir et
mi~ti. 

B rdc ,• uire silkinerek kendisrnc 
eddi. 11.<;bir' nı:ma ifade etmiyen 
gözlerle iırkck urkek efeye b~ktı. 
F.fonın sözlerin, anlnmadığı belli 
icli. Efe, H s ·n <'avu~"un bu hali kar
~ı ında gevrek gevrek gi.ıldü: 

- Neye daldın gnyri! Ne düşü-
nüyon~ 

Ha~:ın çavu.j kekdcdi: 

- AnLmad.m. Ne tleclin? 

- l~~clli köyüne ynklaştık de-
dim. 

Has n ea\·u~ ş ' ındi gözlerini f!(.!· 
rede .sc bJ.tı:cak ol<\n güneşin, cam
larını <>lev alev yaktığı köye dik
mişti. Gene ccvnp vermedi. Gene 
düc:i.Jnüyordu. 

Bisiklet yarışıada en iyi d · receyl kazaaaa SJ>C?rcular 

lstanbul, Edime - Edirne, İs!!_nbul 

Bisiklet Yarış.1nı 
Osman Kazandı 

Takım Halinde Eakişehir !Jirinci, 
İstanbul İkinci Kocaeli Uçiincii 

-·- cc::ır,,__. __ 

1stnbul • Edirne bi:siklet yarışııun 
ikinci merhalesi olan Edirne - İs
tanbul kısmı dün sabahleyin 6.30 
d:ı Edirneden hareket edilerek 4,30 
da lstanbul'a gelinmek surctilc ta-

• mamlanmıştır. 

Baştan sona kadar büyük bir 
mücadele ile devam eden bugünkii 
yarışı muhtelif bölgelere mensup 
12 kuvvetli musabık sona hep bir
likte yaptıklaı ı çetin bir :ı.tkala ne· 
ticelend!cİlmiştir: 

1 - Orhan, Ankara, 
2 - İbrahim, Kocaelı. 

3 - Osman, Eski§ehir. 

4 - Bayram, İzmir. 
5 - Mihal, İstanbul. 

6 - Lambo, İstanbul. . 
7 - Zekeriya, Eskişehi'l 

8 - Faruk, F..skişchir. 
9 - Faik, EskiRehir. 

10 - Süleyman, tzmir, 
11 - Osman, Ankara. · 
12 - Sabri, Balıkesir. 
Bu suretle gidip gelme Jlarak 

tertip edilen 500 kilometrelik bu ya
rışın saat hesabı üzerinden derece 
tasnifi şudur: 

ı-Osman, Eskişehir. 

2 -Ankaradan Orhan ve tstan· 
buldan Lambo .Tekerlek farkilet 

3 _ tzmirden Bayram ve 1stan
buldan Mihal .Tekerlek farkile ü

çüncü. 

4 _Dördüncü 7..ekeriya, beşinci 

Eskişehirdcn Faruk, altıncı yine 
Eskişehirden Faik. 

Bu tasnife göre bölgeler arası ta 
kını birincilikleri sıı suretle tesbit I 
edilmiştir. 

1 - Eskişehi~ 

2- tr.tanbul. 
3- Kocaeli. 
Umumi tasnifte iKinci ve üçüncü, 

dördüncü ve beşinciyi tayin etmek 
üzere nizamname mucibince bu sa
bah saat 8.30 da beş kilometre me
safe dahılinde Orhan ile Lambo ve 
Mihal ile Bayram arasında iki ya
rış yapılacaktır. 

Bu yarış münascbetile, gerek İs
tanbul - Silivri arasında gerek 
Trakyada, İstanbul vilayeti ve 
Trakya Umum Müfettişliği tarafın
dan yanşçılara müsabaka esnasın
da azami yardım gösterilmiştir. 

llB 00 00 00 00 

c;f'nçlik büy!\k AtatOrk'ua maaeYİ lıuzaru1ada ( F~to A. A. ) 

rif Vekili Hasan Ali Yücel nutkııtnu irad ederken (Foto A.A.) 

' . ,. 

d
,net efe yani Ça1cı<'ınm babasınm 
a~ 

ga çıkması ile başlar. yetmiş se-
ne eııvel Hasan F'chmi paşa ztıma
nuı& da tek tük vak'alar eksik ol
'rıazdı,, 

Yalnız o değıl, de ile Has::n ça
vuşun arkası sıra yürüyen zaptiye· 
ler de di.h:ünceli idiler. Onlar da 
birşey konuşmuyorlar, her zamanki 
gibi atlarını keyifli kcyıfli oynatıp 

koşıurmuyorlardı. Bakışlar kurşun 
gıbi bulanık ve soğuk, çeneler taş 
gibi sımsıkı kanalı idi. İçlerinde ko
nuşan, gülen, yalnız efe idi. Fakat 
o da kimseden cevap almıyordu. 
Buna rağmen de fütur getirmiyor, 
keyifli keyifli konuşmakta devam 
ediyordu. 

Oç Şehir Atletizm ·Müsabakalarrnd8 · ~~~• 
Karilerim. zin ıyulcar1d satırları 

tetkik "t l . . . '"' me erını rıca ede1fz. Bizim 
ıılerdiğimiz malt'imutrn çok yanlzs 
0 duğt 'd · • n' ınu t dı.a ederken bir aazete-
u~~ kendi yaptığı müt1ı~ hatıiforla, 

1 1 ufsuzlu1clarm, çorokca böbüY. 
erı.n:.clcrin ne feci net ~eler lıasıl 
ettıgıni f 

'.....:· l n ar1cında Qlmadığım gö-• ıır er. 

Şaka · 
A.l Vetırı Çakırcalınm babası 

ınıet ef . d 
dı ~ enırı ağa çıkmrısile başla-

gını söı l · k 1l 1 Y eme 1ıa.yrete §\'.?yandır. 
e e llasan p h · . 

~ene e mı P<ışanın yetmış ı 
~01 2 evvel lzmir'de vali olduğunu 

Y enıek "l" 
?tacak b· gu unç old1•ğtt kadar acı-
§anın l ır .şeydir. Hasan Fehmi pa-
~. Z1nır (A•·.:Jın ·1A t') z·z· gı 1310 8 

• ,., vı aye ı va • ı-

ç encsınden sonradır. 
a1;ır~al 

1300 ı Ahmet efenin katli 
senesinde H N . 

'naııındad acı aşıt paşa za. 
Yazısının ır. Artık hangi Çakırcalı 
Yanıcı çok Yanlış olduğunu oku-
~ r tcıkdir etsinler .• 

t E ••• . tıraaa 
tın b'ı • ınevzuu bahis muharri-. r ga 
, çıkark zetede Çakırcalı tefrikası 
ılini ih~~ en kudsi meslek haysi'ye· 

.Yırtınarake:er~k. ~aşka bir gazetede 
lllağa k lk Ynı ısımde bir yazı yaz
ğü ııazi~ ışrnası neticesinde düştü

I dir. l<. Ş v~ acıklı hal görünmekte-
Çtlttı~ . .' ımzalı tefrika ilk olarak 
levi e~ ıç.ın bu ikinci hatalı ve hai-
.., ..ıerın ne k 
"Uğu k 1 ıymettc bir eser ol-

1~ ,... o.aylıkla anlaşılmaktadır 
u~unc" · 

CaJıy1 t u olarak fstanbulda Çakır-
• ltınan aıııyan, onun çetesinde bu-

' • Çak 
1tıihaYet ırcalıyı takip eden VCJ' 

ıd~ll1eye ~~u~. V~rulduğu son miisa
.lQr}e k ılf ul ıştirak eden kimse
tıı ıal'\ton~stuın. Onların hatıraları-

11 ettıın 
?vta<ımaf'h. 

1 ben Çakırcalıyı diğer 

Birinciliği lsatnbul Kazandı 
Hasan çavuş ve znptiycler neden 

konuşmuyorlardı? Kalplerinin ve 
beyinlerinin içindeki esrar ne idi? 

Futbolda Demirspor Vefayı 

Yugoslav takımını 2-0 
6-3 Pera 
yendi 

Pek basit: 

Çünkü oniar, biraz sonra yanla- • 
rında kahkahalar atarak giden bu , 
şen tabıatli, yiğit efeyi öldürecek
lerdi. Ve efenin bundan zerre ka
dar habe_ri yoktu. 

Hasan çavuş göz ucile efeyi süz
dü. Ne kadar geniş omuzları, ne ka
dar dinç vücudü vardı. Ona bu oya
lı zeybek fesi, bu işlemeli mor cep

ken, bu dizlik (1) ne kadar uyuyor
du. Silahlığından uçları görünen 
iki Karadağlı, bir kırk merdiven ve 

bir gaddare (2), omuzuna asılı üstü 
gümüş kakmalı martin onun bu hey
betini büsbütün arttırıyordu. 

Fakat ne yapılabilirdi? Hükumet 
emri bu! İşle kaç gün oluyordu ki 

onu İzmir valisi Naşid paşa çağırt- Slı ık atlama biriaciliiiai kaza-
mış ve bugün için yüze inmiş (3) ••• Aakaralı Alaaddin 
olan bütün efelerin, kızanların bi· 
rer bahane ile celbedilerek öldürü· 
lecekJerini söylemiş. Kendisine de 

esasen şimdi istiman etmiş ve kır 
serdarlığına ( 4) tayin edilmiş olan 

Çakırcalı Ahmet efeyi öldürmek 
vazifesini vermişti. 

(Devamı var) 
~~~~~~~~ 

( 1) Kısa paçalı zeybek şalvarı. 

(2) Zeybeklerıin taşıdıkları taban. 
ca ve bıçak nevileri. 

3) Affedilerek dağılan inen zey
bekler için 7mllanılan tabir. 

(4) Gönüllü eş1dya taktipçi.~. Bun
ların ekserisi yüze inen efeler ve 
zeybekler olurdu. 

Evvelki gün Ankara - İstanbul -
izmir atletleri arasında yapılmıya 

başanan 3 şehir atletizm müsaba
kalarına dün de Fenerbahçe sta
dında ve 2000 den ziyade bir me· 
raklı kütlesi önünde devam edilmi~ 
ve bitirilmiştir. 

Dünkü müsa··haifalarda Atletizm 
Federasyonu Asbaşkanı Şinasi Re
şit tstanbul Bölgesi Asbaşkanı Fet
hi Başaran emektar atletlerimizden 
birçoğu bulunmuşlar ve hakem he
yetinde vazife almışlardır. 

Evvelki gün olduğu gibi dilı de 
umumiyet itibarile güzel defeceler 
elde edilmiştir. Teknik neticeler 
§unlardır: 

Sırık atlama - Birinci gün biti
rilemiyerek düne bırakılan sırık at
lama Ankara birincisi Muhittin 
3,21 atlıyarak kazanmış, tstanbul
dan Viçaropulos ikinci, Şerif üçiin
cü olmuştur. Muhittin sakatlandı
ğından daha güzel derece yapama
mıştır. 

200 Metre - Birinci İrfan 23 
(lstanbu!) Muzaffer 23.7 (tst.), Ce 
mil 24 (İzmir), Vahit (tz.), Şevki 
(Ankara), Nuri (A.). 

800 metre - Birinci Cemal 2.4.6 
(İst.), İbrahim 2.6 (1st.), ökkaş 2.8 
(Ankara), Adnan (Ankarf.l), Ke

m al (lz.). 

5000 metre - Birinci Hüseyin 
!~.9.4 (İstanbul), Ali 16.IB:S (An
kara), Artan 16.38.2 (İst.), Musta
fa (Ankara), Rasim (tz.r, bu koşu
da H üseyin 16.34.9 ve Artana ait 
olan 19 mayıs rekorunuKırmıştır., 

Ankara rekort meni Demirspor1'J 
Mustafa ayağından çivilisi çıkıp a
yak kapsız koştuğundan "kendisin
den beklenilen xoşuyu göstereme
miş, arl~adaşı Ali ise çok güzel bir 
koşu ile 16.18.8 yaparak Ankara 
rekorunu kırmıştır . 

4X100 bayrak - 44.8 le !stan· 
bul takımı birinci, 46.4 le Ankara 
takımı ikinci 46.7 ile İzmir fakımı· 
üçüncü olmuştur. 

İstanbul takımı 45.3 olan 19 Ma
yıs rekorunu kırmıştır . 

}~ adım atlama - Vakur 13,54 
.(İzmir), Süreyya 13~ (İst.), Fet-

($onu 7 inci sayfada) 

Bilyük geçit resmiadea baıka hir g6rüallı ( Foto A. A. ) 

'ea terbiyui tal~b•e:ni.l çok •r. ,.,ffak iıareket}.,iaciea 1> ri 

Tnlebelu Şeref Tribününün önünden ı•çiyorlar (Foto A, A.) 

1 
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Çorlulu Talebelerin. 
Yazan : M. Şeref OKT0RK 

Sıcak ~ir yaz agi.mü idi. Gü-ı 
neş, her ta.rafı lafntruyor, rüzgi.r 

gece sık sık dansa kaldırd.ığın.ır. 
Penini hatırlarsınız ve be.ni şitn
di tanırsuu ! .. 

Köy 
Başpehli~anları 

Müsameresi 
1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
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hiç emn.iyordu. Akjam üzed arka
dqam Şükrü ile işimimea çıktıktan 

· soara Boğaziçini yörebüen, yüksek! 
bir gozinoya gitmekten başka çare 
bulamadık. 

Şilkriiniin methet.~ bu gazino, ı 
halrikaten pek güttilmiş Kandilli-
den Adalara kadar bütün A- I 
aadolu sahilini, Jıılarma.ranın bir 

1 
kısmını görüyor, Saraybumunun 
ıenize doğru w:anan tabü yeşil 
naDUl'UUU yandan temaşa etmek 
.mkinmı \-eriyordu. 

Masallll7., biı akasya ağacının d:ıl 
lan arasına, koyu gölgesine gizle
niyor, çiçekler etrafınuzı çerçeve· 
liyordu. Bir ~ ndyo sesi. di
ğer taraftan gölgeainden istifade 
ettiğimiz akuyamn doyulmayan 
kOkmP.ı brtmnda bünün yorgun
lugu iJıe ikim.iz de gevfemİftik. 

Bir müddet aoara Şükrü. derin 
bir iç ~kili ile doğruldu, kollannı 
muaya dayayıp göderini ufukta 
bir noktaya kaydırarak düşünmiye, 
tebesetim etmiye bapıdı. Bu vazi
yet karpsuıda her zaman şen ve mu 
&ip olan Şükrünün, aklına 

0

bir şey 
geldiğini anlayıp, aebebini kurcala
dım. 

Arkada.şun, biraz daha düşündü, 
nihayet daldığı riiyadan uyanır gi
bi başını bana doğru çevirerek gü
lümsemesini artırıp başından geçen 
bir vakayı anlatmaya başladı: 

- Geçen sene yine böyle sıcak 
bir gün buraya gelm~, oturuyor
dum.Can sıkıntısını gidermek için 
gazeteme şöyle bir göz gezdinney.? 
ba3}adım. Çok zaman geçmedi. Ça
kıl taşlannın çıkardığı sesle hızlı 
hızlı yürüyen birinin yanıma gelip 
durduğunu anladım. Başuıu gaze
teden kaldırıp o tarafa doğru çevir
dim. Uzunca boylu, temiz giyinmiş 
bir bayan, hayretle bana bakıyor
du. 

Birden pşırdım. Belki bana de
ğildir, diyettk tekrar kaldığım yer
den okumama devam ederken, yan 
gözle bayanın harekitmı takibe 
koyuldum. Bu bayan, bir müddet 
ayni !)ekilde beni uzun uzun süz
dükten 80l1ra elindeki çantasını ga
Z(:teme vurarak masa.mm üzeıine 

koymakla beni bir daha ikaz etti 
ve yanımdaki bir iskemleyi çekerek 
karşıma oturdu. 

Bu sefer, hayretle bakm!lk :sıraaı 
bana gelnıişti. Gazeteyi bıraktım, 
pek samimi davranan bayana dik

. kat etmiye bafiadım, Fakat bir tür

lü t&alyamadım Diğer bot maalu 

varken benim masamı tercih et
me-ine, çantasını gazeteme vura
rak dikkat imi çekmesine bir sebep 
dilfüııüı'ken, tesadüfen gözg<n.e 
gelmif bulunduk. Bili bana bakı
yor. fazla olarak dudakları kıprda
yarak tebemUm ediyordu. 

Ne olduğunu a nlıyamadığım bu 
nziyet brpmıda bir fi.kir edinmek 
~ dllfünflrken, ince bir eesin bana 
hitap ettiğini ifittim: 

- Daha tanıyamadınız mı'! 
Bu •ual, kafamın içini kamçıla

llllf gibi oldu. Karpmdaki, beni ta
nzyor, t.anadığı için de yanıma geli· 
yordu. Tekrar dütündükten sonra 
bu bayanı tanımadığımı kat'i su
rette anladım. Fakat o beni benz.et
miş olabilirdi. Böyle olması daha 
kuvvetli idi. 

Ne de olsa artık karşundakin<? 
cevap venneın lizımdı. Kendimi 
topladım: 

: - Demindenberi, gözüm ıs~·or, 
·fakat cesaret ede.rniyordUllJ,' · 

Diyebildim. 
- Tanıdınız mı~ . 
~- ..... 
ıi_ 1sıniniz Adnan değh mi! 
l.şte artık bu son sual ile bayanın 

beni benzettiğini anladım. Şükrü
nün, Adnan oluşuna diyecek yok! 

Neticeyi öğrenmek için soğuk 
kanlılığımla: 

- Nereden biliyorsunuz? dedim, 
- Evet, kU\'\etle biliyorum. Fa-

kat ız beni t:anıyanıadınız! !ki sene 
evvelini hatırlarsanız; kışın karıl 
bir gecesinde Fatihte arkadaşınız 
Hikmetin ııi!}anıaı düsünUıseniz; o 

tki sene evvelki arkadaş nişanıni 
dupindüm. Evet, böyle birııey ol· 
muşta, ben de gitmiştim. Fakat o, 
Hikmet değil, Nazmi idi. Sonra 
Hikmet isminde arkadaşım Wle 
yok! O gece, Pervin iaminde bir kız
la sık sık hiç danaetmenıiştim azi
zim! 

Ke.ndi kendime bunları düfünü
§Üm, ltal"fUDdakinin gözüııden bç
ma.Dlll olacak ki, biraz daha il:ataat 
vermek lüzumunu m.etti: 

- Hatta bir sırası gelince dansta 
benden hQflaııdığuuzı aöylemiş, 

raudevü i1'1temiştiniz. Ben de uzun 
bir d1ifünmeden aorıra kabul etmit
tim. Soruyorum, ~vunusa ~11 
gelmediniz ! 

Kupmdalci bayan .beni bemeti
yordu. Şüphem kalmadı . Gülmemek 
için kendimi ıor tutuyordum. Hay
retle: 

- Demek - Perv:insiniz ! ! 
- Hele fiikür taaıyabildiniz ... 
- Fakat ç.ok değifmişsiniz. 
- Bilmem. belli 

ç.Ja Ya V .ı• .. • klylade Cüaluari1et •ektebi talebesi 
konlulsta toplu bir laalde 

Çod11 (HU5USi) - Cumhuriyet 
okulunun beşinci sınıf talebesinden 
40 kişilik bir grup muallımleri Ha
san Can'ın idare ve nezaretinde Ve
limeşe köyüne gitmişler ve bir mü
samere vennişlerdir. 

den piyes iki deCa tekrarlanmıştır. 

Başta köy öğretmenleri Şevket \'e 
Ziya olmak üzere köy halkı büyük 
bir misafirperverlik g~stermiş ve 
bir de ziyafet vermişlerdir. Folog~af 
kafileyi toplu bir halde göstermek-
tedir. Azmi SeUıt Bina seyircileri istiab etmediğin-

• - Şimdiye kadar tanımakta güç- _ 
lük çektiğim için affınızı dilerim. 

- Çok mu za}lflamışım Adnan? 
- Hayır, aksine! 
- Randevuyt niçin gelmedin ; 

yoksa benimle alay mı ettin? 
- Zannın.ızda yanılıyorsunuz. A· 

lay etmek aklımdan bile geçmemiş
tir. Evet, ne söyleseni.z !l\akkınız 

var. İşlerimin çok oluşu, konuşulan 
S..'\lltte buluşmamıza mani oldu. Ya
rım saat ge<; geldim, tabü sizi gö
remedim. Sizinle buluşmayı çok is
tedim, çok çalıştım, fak at olmadı. 
Nihayet ilci sene sonra tekrar kar
şılaşmamızı tahmin edemiyordum 
Pervin! Sizi bekletip aözümde du
ramadığım için lnunırumu affedin. .. 
dedim. 

Başını iki taraa fhafifçe O\'Oata · 
rak gözlerini yüzümde gezdirirk~n: 

- Zararı yok, de.;'i. 

SC ag • 

Aydında Müessif 
Bir Cinayet Oldu 

Masum bi; şoförü, otomobili içindeki müşterisi 
kahpece tabanca ile arkadan vurarak öldürdü 

----=-- c::ııo---

Aydın (Hususi) - Evvelki gece ( 
saat 24 raddelerinde Tellidede yo-
lunun sessizliği içinde bir cinayet 
işlenmiş ve masum bir şoför öldü
rülmüştür. Maktul şoför 36 numa
ra ile kayıtlı Hüseyin Babsyiğit is
minde 25 yaşlarında bir gençtir. 

Bedbaht genç, o gece otomobili
ne Tellidede yolu istik&melinde gez-

mıyan zavatlı şoförü direksiyonun 
altına kanlar içinde yıktı~lan son
ra ön tarnftaki camı delmek ve par
çalamak suretile çtkıp gitmiştir. 

- Şimdi neredesiniz 1 
- Yine eski yerimde. 
- Kimyada .mı · 

- Evet. 

\ rnek istiyen \'e oldukça sarhoş bulu
nan Mehmed isminde birisini almış· 
tır'. Telliedde nam mevkideki kahve
ler hizasında şoför Hüseyin Babayi
ğite Mehmed tarafından dönmesi 

Bu vaziyet karşısında idaı·csiz ka
lan direksiyon orta hızla giden oto
mobili bir müddet sonra yol kena
rında bulun:ın hendeğe tıkmıştır. 

Bu hadise neticesinde de Mehmed, 
başından yaralanmı~lır. 

Vak'a mahalline yetişen jandar
ma, zavallı soför Hüscvini memle
ket hastahaı~esine kaldırmak için 
yola çıkarmış, fakat talihsiz şoför, 

yolda ölmüş, arkadaşlarının oto
mobillerinin iştirakile teşkil olu
nan hazin bir cenaze merasiminden 
sonra defnedilmiştir. 

- işte artık en tehlike1i &.ar3.İ• 

atlatmıştım kardeşim. Sonradan ta· 
mamile ahbap olduk. 

Bir sene önce babası Ankaraya 
tayin edilmiş, bütün aile ile bera· 
ber gitmifler. Fakat, Ankaranın 

havası kendisine sert geldiği için 
hastalanmış, buraya, dayıaınm ya· 
nına gelmit. iki güne kadar da, 
Buruya gitmeleri ihtimali kuvvet
li idi. Adresini verdi, benim de ad
resimi aldı, hili mektup gönderme
di. Daha geçen gün burada ayni 
masada oturuyorduk. 'Geç vakte 
kadar dereden tepeden konuştuk, 
hiç yoktan ahbap çıktık. 

Zavallı kız, beni ba.tkasına ben
zetti. Ben de yabancı olduğumu hiç 

1 
sezdirmeden gayet ustalıkla idare 
ettim. Birlikte kalktık, onu evine 
kadar götürdüm. Emesi gü'l yine 
burada buluştuk, sonradan göreme-
dim. · 

İşte demin bu mesele aklıma gel
di, sen de zorladın neticeyi olduğu 
gibi anlattım.> 

Şükrü susmuş, bana bakarak gü
lüyordu. Zavallı kızın bu benzet.işi

ne ben de hem gülüyor, hem de acı
yordum. Ben7.etmenin bu derecesi. 
Şükriinün de onu idare edip belli 
etmemesine hayret etmemek kabil 
değildi. 

Artık güneş gurub ediyor, etraf 
kızıllaşıyordu. Hafifçe esmiye baş
lıyan rüzgar, çiçek kokularını et
rafa sürüklUyor, yüzümüzü okşu
yordu. Sabahtanberi devam eden 
bunaltıcı sıcak, şimdi tesirini azalt
mış, hava kısmen serinlemişti. De
rin derin nefes alırken radyoda 
birden işitilen tango, gayri ıhtiyari 
işimize bir ferahlık \'emııye başladı 
Konuşınai değişti, benze~in zıhni
ınizdcki izleri silindi, yeni yenı 

mevzular ortaya cıktı. 

emri verilmiştir. Şoför Hüseyin, 
dönmüş ve Tetrdedc'den Aydın'a 
gelen yolu henüz yarılımarnı~tır ki 
Mehmed hamil bulunduğu tabanca
yı Hüseyin Babayiğit'in kafası isti
kametine arkadan endaht etmıştir. 
Bu kahpece tecavüzden haberi ol-

Katil Mehmed yakalanmıstır. Ka
til sebebi meçhul olup tahkikat de
vam etmektedir . 

IJ 8@ 88 • Dil 

Ürken Bir At Zavallı Bir Çocuğun 
Ölümüne Sebep Oldu 

- ................ -. 
Aydın (Hususi) - Şehrimize 10 

kilometre mesafede ve hat güzerga
hında bulunan Umurlu köyünde Gi
ritli Hüseyin ağa denmekle maruf 

bahçıvan Hüseyinin henüz mektepte 
okuyan Nahit adındaki çocuğu ot
laktan her zaman getirmekte oldu
ğu aUannı yine getirmek üzere iken 

bağlı bulunması Ye çözülmemesi yü
zünden at Nahidi sürüklenıeğe baş

ı 
lamıştır. Hayvan hasla koştukça yer 
lerde sürünen zavallı çocuk üstelik 

arasıra tekmeler de yemiş, beyni da. 
ğılmış ve vücudünün muhtelif yerle
rinden yaralanmak auretile ve pek 
feci bir şekilde hayata gözlerini yuru 

abn ürkmesi ve ipinin de kolunda muştur. 

ae1:11•• 
Aydınapor Tlreaporu AJdıntl• u~ak , ... ıuerr 

a - a mallGp etU ltitl ... 
Aydın (Hususi~ - Şehrimiz Hal Aydın (Husust) - Şehrimizde 

kevi Sosyal Yardım Şubesi ile KIZl- ı uçak şehitleri ihtifaline program mu 

lay şubesinin müştereken Tireye ter 1 cibince tam saat 10,30 da şehitler a
tip ettikleri tren gezisi pek çok ziya- nıtı önünde istiklal marşı ile başlan
retçi ile yapılmış ve bu ziyaretçiler mış, bir emirle bayrak yanya inme
arasında giden Aydınsporlular Tire- si yapılıp bir dakika sükuttan sonra 

de tam saat 16 da Tiresporlu genç-) bayrak tekrar çekilmiş, Halkevinin 
lerle yaptıkları maçta solaçık- 1 hazırladığı halk kürsüsünde genç 

lan Ali Birkan gitmediği için bir· şairimiz ve muharririmiz bay Enver 
kişi noksan olmalarına rağmen bi- Demiray Hava Kurumumuz adın'.t 

rinci haftayımda 3-0, ikinci hafta- söylev vermiştir. Bir silbay kuman
yımda ise 2 gole mukabil 5 gol daha dasında bir manga erin havaya il;; 
atarak maçı 8-2 galip bitirmişlerdir. el silah atışı, çelenkler vazı ve geçit 

Azat obası resmile ihtifale son verilmiştir. 
HilmiTUKEL 

Çoılu (Hususi) - Geçen yıl ol------------~~~ 
du u gibi bu sene de kazamız n Ve· mekteplerınde kımsesiz \'e bakıma 

nrnhtaç bir halde bulunan çocukla
rın kayıd muamelesi h .. zırlıklarına 
ba<>lanmblır. 

lııneşe \ e .Marmara Ercglisi köy1e

riııde Hnziran ortalarına doğru az t 

oQası açılaC'Agmdan, kaz.a \"e köy 

Sultan Aziz Y avaşca 
Yanımıza Yaklaştı 

"Makarnacı Şu Kavasoğlu ile 
Bir Güreş Yapın Da Seyredelim,, 

__.... .. ,.,, ............. _ 
Efendimiz, cirit uyun una da me ·I g<:çmi!jlerdi. Bizler de sıralanıp tl

ı·a~lı idi. Hayvana çok iyi bindiği ı pençe di\ran durmuştuk.. _-fdi 
gibi iyi de cirit atardı. Gele, gele tam karşımıza r

Horoz dövüştürür, koç devü~tü- · ve durdu. Makarnacıya hitaben: _ :a 
rürdü. Buan da bizi kapıştırırdı. - Makarnacı!.. Şu Kava,sojl 

Makarnacı, efendimizin çok ya- ile bit• güreş yapm da seyredel&-. 
kını olduğu için daima iradelerir.ı Demesin mi ? 
ona verirdi. Bu irade benim üzerimde delt-

Fakat , beni de seven:li. Hatti, şetli bir sevinç uyandırdı. Çüııkil; 
çok kere sırtımı okşayarak: çoktanberi Makamacıyı gözüme kel 

f · K -1 d nı· ti·rmı"0tim. Muhakkak on.unla bir ge .. - A enn avasog u... e ı. y 

Lakin, Makal'oacının mağlup ol- rcti yapmak istiyordum. 
rnasını hiç istemezdi. Daima onun Yine, Arnavutoğlunu göstere" 
galip gelmesini isterdi. Hoş, bugü~ rek: 
bile yine Makarnacının mağliip ol- - Şunu görüyor musunuz'! .. 1"' 
masmı efendimiz istemez. Fakat, ne ne yaman ve biamandır.. Meydall 
yapalım? .. Pehlivanlık bu... yerinde adamı terleten ve abdd' 

Ben, ilk güreşimi Makarnacı ile aldıran bir pehli".•an varsa işte bit 
Beykozda Tokat kasrında tuttum. tanesi de budur. O koca Makarnaeı· 
Yine bir cuma giinli idi. Tokat kaı:;- nın yüz otuz okl{alık gövdesini yet· 
.rına gitmiştik. Efendimiz maiyetin- miş beş okkalık gövdcı;ile mcydan<IJ 
de bulunan pehlivanlara kuzular kı· macuncu fırıldağı gibi çevirip durUl' 
zarttırıyordu. be! .. Yalııız, onu mu be?.. . 

Yedik, içtik ... Karakulak suyunu Ne ise; efendimizin bu irade" 
bardaklarla içtik ... Amma, çok şiş- bende umulmadık bir sevinç vücd· 
miştik... Bereket versin efendimiz de getirmişti. Şaka değil, ilk ctef• 
yemekten sonra; uyumağa çekilmiş olarak Makarnacı ile bir huzur gU· 
lerdi. reşi yapacaktım. 

Arnavutoğlu, burada Kavasoğlu. Makamacı o vakitler mehenk ts• 
nun sözünü makaslıyarak: şı gibi bir şeydi. Uk gelen evveli "" 

- Bre lbrahim, ne yemiştik o na çatardı. Kozunu onunla paY e-
gün değil mi? derdi. 
· - Sus be Arnavutoğlu ! .. Hatır- (Devamı ~a~ 
ladın mı o günü? ==============~ 

- Nastl hatırlamam be?.. C h d f brİ" 
-· Makarnacının güreş yaparken ey 30 a 3 

kustuğunu da hatırladın mı?.. kalar bol pirinç 
- Hepsini hatırladım... Hatta, 

efendimiz biraz Makarnacıya kız- çıkarıyor 
mıştı bile! .. 

- Tamam! .. 
Ali bey söze karıştı ve sordu: 
- Efendimiz neye kızmışlardı ? 

- Makarnacının meydan yerini 
blrakıp bir çalının dibine giderek öt 
mesine! 

Kavasoğlunun bu Sözlerine hep 
birden güldüler .. 

Bekir, oturduğu yerden sinsi sin. 
si belli etmeden dinliyordu. 

Her şeyi anlamıştı. Demek bun-
""lar devrin padişahının başpehlivan
ları ve gözdeleri idi. Demek bunla
rın üzerine pehlivan yoktu. Kendi 
kendine düşünüyordu: 

- Eğer, bunlar başpehlivan ise 
ve bunların üzerine pehlivan yoksa 
Allah kerim! .. 

Çünkü: bunlar ne Kara Sülo ve 
ne de Araboğlu kadar pehlivan de· 
ğillerdi. 

Kavasoğlu, iri yarı yağlı ve göv 
deli bir pehlivandı. Ne de olsa çalı
mına gelirdi. 

Bekirin gözü Arnavutoğlunda i· 
di. Sırım gibi, adaleli, pençeli ve elli 
ayaklı bir pehlivandı. 

Bekir: korkulu olarak Arnavut
oğlunu bulmuştu. Lakin, o da çok 
az konuşuyordu. 

Yol uzun olduğu için Kavasoğlu
nun tatlı tarafından açtığı hikaye 
dinleniyordu. O da anlatıyordu: 

- Yemekten sonra; biz de a~aç 
ların altına uzanmıştık. Serin ve ha
va temizdi. Misk gibi çayıra ve a
ğaçlık kokuyordu. 

Bol, bol uyumuşuz... Saat beşi 
bulmuş ... Bir aralık yaverlerden biri 
seslendi: 

- Pehlivanlar! .. Pehlh•anlar kal 
kınız, efendimiz geliyor .. 

Bu tiz ses üzerine hepimiz oldu
ğuınıız yerden fırladık ... Elimize, yü
zümüze ve elbiselerimize çekidüzen 
vererek ayağa kalktık ... Biraz son
ra; efendimizi. köşkün mermer 
merdheııleıini iner gördüm ... oldu
ğumuz yeıe doğru geli.}ordu .. Mabe
yıncisi <le arkasın ı.ı ıdi 

Yan~rler derh .n vazi.Y,ctir:.:: 

--·--Buna mukabll flaH•"" 
yUk••lmesl hayreti met' 

cip oluyor 
Ceyhan (Hususi) -?ey~an~ 

çeltik fabrikaları gecelı, gun~~.ı 
harıl harıl çalışarak pirinç is~ 
etmektedir. Fakat buna ra~ 
pirincin kilosu günden güne ~· 
sclmekte ve şu günlerde halk, kilO" 
sunu 23-25 kuruşa almaktadır. . 

Gün geçmiyor ki (Biz yıl on US' 
ay çalışıp çabalıyarak meyd4na F 
tirdiğimiz arpa, buğdnym kUosuJI; 
en çok 3-4 kuruşa satabiliyorus 
niçin pirincin kilosu en az 20-25 ~ 
aşağı düşmesin?) diye şikiyetıer t" 
şitilmesin? 

Bu fiyat yükselmesinin. <i.ıJll 
istihlikin artmasından mı yo~ 
harici ihracatın fazlalığından Jrll ı
leri geldiği bir türlü anlaşılamanı~
tadır. 

•'k' Hele yann çeltik stoklan tu 
nip te. fabrikalar istop ettiği ~ 
pirincin kilosunun daha yüksclnıı,.
ceği ne malfım? denilmektedir. ~ .. 

Çeltik fabrikalarının, diğer fa~ 
kalar gibi pek okadıu· masrafı . 
yoktur. Zira, fabrikadaki çalışan 1! 
çi adedi mahdut olduğu gibi, fab~ 
kalarda çeltiğin kabuğu ve unu 
çalışmaktadır. 

Hatta çeltiğin kabuğu \'C :: 

fabrika kazanında yakıldığın ıc• 
başka artan un ve darıcan da h:ıl 
kilosu 1-2 kuruşa satılmaktadır. 

Bu nziyeti alakadarların ehe~ 
yetle tetkik edip şehrimizde 
rinç fiyaUarının indirilmesi ebeıo" 
miyetle beklenmektedir. 

Hasad haşladı ı& 
Sıcakların her gün biraz d~ .. 

artmasile Çukurovada hnsat b8' ç'" 
mıştır. Bir taraftan da pamui:UJl ·çi-' 
arpa ve buğday mahsullerinin b• ır' 
!erek harman y:ı.pılınasınn bafJlıt , .. 
mıştır. Bir taraftan da paınuğıın <; 
pa ameliyesi dt>vnm ctmektcdir.lı 

. Mt>hmf't &JçU 
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Alman - İtalyan Askeri Sanatoryomdaki 
Paktına Japonlar da V~k'anın muhakemesi 

İltihak Ediyor ~~~•n!ı~!~~~.~il• karı•• tara· 
fından tabanca ile yarala~ an 

Osman Nuri davasından • ~tarah Üçüncüde) 1 
Cıano Berlin yolunda 

doma 20 (AA) 
refakatind · · - Kont Ciano 

e general p · . ' 
ğu halde Beri. ' h arıanı oldu-
N ın e areket t · · azır pazar .. .. e mıştır. 

' cunu B ı· • lat edecekr er ın e muvasa-
ır. 

Kont c· · 
pazartesi ıan~ ~e Von Ribbentrop, 
aske • sa a ı Alman - İtalyan 
.tm .... rı pakt~nı imza edeecklerdir 
\ .... yı rnüte~1- • K . · 
ı <Hl.ip ont Cıano F:r·' er 'ta f d • ;ı ı.-

ra ın an kabul edile.:ektir 
Mıusolini'~n nu.tku · 

ni Ro~a 20 (A.A.) - Mussolini Co
Alde soylE!'diği bir nutukta İtalyan -

man paktının pazartesi g·· ·· · 
zalanaca~ b" . . unu ım· ı 
k'· :;mı ıldırmıs ve demistir 

ı. -

b" ~- Bu sure1lc hiç kimc.-enin hlç-
ır sey u ~ 

luk bir : pamıyaca ı 150 mil •on-
kü ](' ; ~u le vucude gell'Cekt ir Bu 
isı· s l .. hlarılc ve insanlarilE! sullı 

ıyor. F kat h f . 
<:' mu a azakur ve mür-

cı demokra ·1 .. ·· YÜrü ,.. . . ı er onune gecilmez 
ın ~usumuz(' cc>bren kabul c'tir-

eye de nazırdır.. 1 
:r~nsız • İngiliz 1 onıı.cımaları 1 

liz \'ıs 20 (A.A.) - Fransız - 1 ngi-
. konu maları saa' 19 50 de b'. 

ını !i t . • ı t
a şl r. ngılız harich C' nazırı Lord· 
.. ıa ıfax il k 
b k" . c ar do.,lart, Fransız 
Bo~: ılı D ladıer, haririye nazır> 
lll .. ~t ve arkada ları ile 45 dakika 

uszakerelcrdc bulunmuı:lard·r 
aat 20 11 

' • 

t . de h rbiye rezaretinde 
nnı}iz d" 1 

killik n o~atları ~crefinc sekiz 
. hususı b.r zh·afe' verı·ı . tır. ., • mış-

Bunun üzerine İngilt~re hüküme
ti, derhal Varşova ve Romanya ile 
temasa geçerek bu iki memleketin 
~rzı hareketilc üç taraflı bir yar
dım paktı ve bunun neticeleri hak
kında bu iki memleketin imtiyaz1a· 
rının nelerden ibaret olduğunu öğ
renmeğe kara.r vermiştir. 

Kabine, Varşova \'e Bükreş'ten 
alacağı ce\•apların ve cumartesi ile 
pazartesi günleri Paris'te ve Cenev
re'de yapılacak görüsmelerin neti-

• • I 

cesıne gere çar5amba günü son ka-
rarını veercektir. 

İngiliz hükumeti mahfellerinde 
diylendiö,ine göre İngiltere, Sovyet 
taleplerinin bir miktarını daha is'::ıf 
edecektir. 

Ayni mahfcller, Şarki Awupa'da 
harb vukuunda İngiltere ile mütte
!ikkrinin h reket serbestiliklerine 
halel gelmeden Sovyetlerle umumi 
anlaşma yapılabileceği kanaatini iz
har cvlemrktedirlrr. 

Fran8ı;; gazeteleri rıikbin 
Paris 20 (A.A.} - Gazete tefsir

lt'ri: 
İngiliz - Sovv<'t görüşmeleri hak• 

kında tcfc•raU n buİunan Durmcs
son, Figaro gazetesinde vazıyor: 

•Ch::ımberlain suilefehhiim~ kc
limr">ıni kullandı. Londra ılc Mos· 
ko .,.. raı.ında hakikaten sui~cfoh
rııi· .{} ti mevcud, \"oksa başka bır
scy mı vardır? Mc>~lenin ruhu bu
radadır. Hakik ten suitcfchhüm
den baska biı ey meV?.uu bahis dc- ı 
ğilse, müz kcı e zorlukları, ne ka
?ar çct,n olurs olsun, yenilmesi 
lcıab cclt'ı". l!cr iki lorafta iyi niyee 
\'(' . ınan mcvcud olunc,, bir tarzı 
holle varmamak imkanı yok'tur. 

Pelit Parinien gazetesinde Dour
gucs, bugün öğleden sonra - Cenev
re'de yapılacak olan Bonnet • Hali
!ax - Saskı ve d ha evvel P .. ris'te 
l:apılacak olan mai~ki - Suriç mü
lakallo.rmd.:ın bahsederek diyor ki: 

«Bclkı Kremlin, o zamana kad· r 
Frans ve İngihcrc ile k~rıki mc
saisıni Sovvctler Birliği iiçn inkar 
kabul e mcz foidekri olabileceğin~ 
mahdud ve fokat ''azıh formüllerin 
mulad olarak vadettiği kadar t~'.
bik sahası bulunmıyan taalıhürllcr
den daha ivi rmas etmekle okluğu
nu takdir eclccckUr.> 

Epoques gnzctesindc de şöy]P. ya
zıyor: 

Moskova ilcı vaklaş~ağa \'erile
cek ~eklin ehcmmivcti yokı ur. La
zım olan ~ev, So\'yellcr birliğinin 
muhtemel yardım;ndnn mahrum 
kalmamak! ır. 

Daladicr ve Bonnet'nin mesud bir 
kompromi formülü bulmasını dili-
yoruz.-. 

Samsun yerll mall•r 
sergisi açıldı 

Samsun, 20 lA.A.) - 8amsun 
b-~~inei yerli mnllnr sergisi bugiin 
torcnlc ac.;ıldı. Vali Fuat Tusal kısa 
bir söylc\i müteakip korclelayı ke
serek seJ'{?iyi actı ve sergideki 
pm·yonları r,czdiler. Yerli malı sa
tan birçok ınUe sese sl'ı giye icıtirak 
etmi~ bulunmaktadır. 

Deniz b•tan •da 
Manil, 20 ( ~ A.) - Ni.ifUhu 4000 

ki i \ e geni , ,i 15 kilonıetre mt -
rabba1 olan Büyük Okyanusta 1\fa· 
nil in 100 mil cenubunda kain Y \.'
ş~lada vukubııltın zelzelclrr dolnyı

•azg-eçti 
Evvelki gün Burgaz adasındaki 

Doktor Medeninin ı,;anatoryomun

da vukua geldiğini yazdığımız ya
ralama vak'asının muhakemeal dün 
Asliye Birinci Cezada görülmüştür: 

}lezk\ır sanatoryom aşçılarından 
kocası Osman Hüsnüyü yaralamak
tan suçlu olan karısı Vasfiye, ınah· 
kemedc vak'ayı §U suretle anlat· 
mıştır; 

c- Kocam gece, gündüz sanator
yomda olduğu için ben, Tophane· 
deki evimizde ayrı oturuyorum. 

Son zaman1arda izinli o1duğu 

günlerde bile kocamın em gelmP.
mesi ve bazı hallerinden şüphelen
dim ve tahkikat yapınca sanator
yom hastabakıcılarmdan Semiha i
le alakası bulunduğunu zannettim. 
Ve kendilerini gizlice gözetlemiye 
başladım. Nihayet ,·ak'a günü on
ları mutfakta yakaladım. 

Kıskançlık \'e hiddet hislerile 
mutfaktan yukaıı kocamın odası

na koştum. Yastığın altından ta
bancasını aluım. Bana bir buhran 
gelmişti. Bu buhran arasında ken
dimin cezasını kendim verecektim. 
Derken kocam içeri atıldı. Tabanca 
yı elimden almak istedi. 1şte bu sı
rada da tabanca ateş aldı. 

Ben, kasden kocamı \'tırmachm.~ 
Bundan sonra genç kadının ko

cası Osman Hüsnü dinlenmiştir. 

Mumaileyh, davasından vazgeçtiği
ni söylemif1tir. 

Hasta bakıcı Bayan Semiha da 
hakkından ''e şikayetinden feragat 
ettiğini beyan etmiştir. 

Mahkeme C\'rakı ve ifadeleri tet
kik etmiı:; ve aclisede bir kasit olma
dığı kanaatine vararak genç kadı
nın beractinc karar vermiştir. 

Peynir ihracatımız arttı 
Bu sene fevkalade bir surette 

bol olan peynir lcıimizin ecnebi meın 
leket piyasalarına ihracına devam 
edilmektedir. 

8on üç ay zaı f ında yağlı beyaz 
pcyniı lerimizdcn Yunanistana 20 
bin teneke gl>nclcrilıniştir. Bu mal· 
ların tenek('si 3-3.5 Tiiı k lirasın
dan muamele görmiiştür. Btından 

başka son günlerde piyasaya külli
yetli miktarda kaşar peyniri gelme· 
ğe başlamıştır. Piyasaya arzedilen 
bu ~cneki mahsulün kilosu 40-45 
kurtıB iizerinden olup mevrudatın 

hepsi buzhanelerde muhafaza edil
mek iizcrc satın alınmıştır. 

Tav,an der_l•I lhNS•lımız 
Son seneler zarfında ehemmiyt>t 

li ihraç maddelerimiz ~ırasma gir· 
miş olan tavşan derileri bu sene kıs 
olmamas! yUzünden geçen 'seneye 
nazaran umuıniyGtlc claha az olmuş
tur. Piyasada mevc11t olnn stokların 
kaffesi Kanada ,.e Danimarka ka· 
nalları vasıtasile Amcrikaya ihra ~ 
cclilmişt ir. 

Bey-zfl Halk l)iirtlal bu ı 
gU:ı t:I: te:-ezzUh yapıyor 

Bev 7!d Halk Partisi bugün bir 
tf'nl'zziıh t0r ip C' miştir Bu tenez
zühe lirak edecek olanlar sab .. h 
Köp:·iı'den kalkacak 71 numarah 
\'.ıpurla Çınarcıgcı gidecekler ve 
~k , ma döneceklerdir. 

ı: ıle kaybolmak lizeredir. 
Adanııı s•·I'. 1 . f 1 , ........... •r•••••••••••••••••••••••••••••• 

" .ın eı ı, u a ' s.ındalla-

::,,,~!;;;;~,°h·ardah i ad•'·. • iltica Bu g ~ n Ya p ı I a c 3 k "' 
Japon kabinesinin 

Tokyo~ 1~:1cA~~>r.~~abinenin Spor Hareketleri 
bugünkü içtimaı esnasında Japoıı
ya'nın Avrupa siyaseti hakkında 

.ı-~ihai lrnfar. ittihaz edilmiştir. 
Karar, derhal imparatora bildi

rilmiştir. Fakat henüz halka işaa e
dilmemiştir. 

Ben••• sulk••t mı? 
Washington, 20 ( A.A.) - Eski 

Çckm;!ovakya Hcisicümhuru Benc
si tertip edildiği haber alman hır 1 

"k 1 suı asttcn korumak için polis ciddi 
muhafaza tertibatı almıştır. 

Gerek Nevyork, gerek Clıicago 
Çek mahafili bu hususta sıkı bir ke
tumiyet muhafaza eylemektedir. 

Ögleden evvel: 8,30 da Çorlu Kü

'Ükçekmece ar sında 90 kilometre-

lık motos.klet ve 5 kilometrelik bi
siklet yarışı. 

Fcnr.rba1ıçe stadında: 

Fenarbahçc - Galatasaray 17,30 da 

Haydarpaşa - I<:dirne lisesi 12,30. 

Taksim sı<ıdıııda: 

Şişli - Yugoslav takımı 17 de. 

Ankarada: Vefa - Ankaragücü. 
Edirncdc: Demirspor - Edirne 

atletizm müsabakaları. 

Atletizm MUsabaka
lannda Birinciliği 
lstanbul Kazandı 

(Baıtarafı S inci ~ayf•da) 
hi 13,31 <tst.)' Ömer w,!4 (Anim
ra), Abdurrahman (.A.), Vedat 
(İz.). 

Bu müsabakada 4 atletin birden 
(13} ü geçmesi Ttlrkiyede ilk defa 
görülmektedir. Hepsi genç olan 
sporcular ilerisi için büyük ümitler 
vermektedirler. 

Disk atma - Birinci Arat 38.45 
(tst.), Yavru 34.74 (tst.), Atıf 
30,70 (lz.). Umum puvan tasntfin· 
de İstanbul 222 puvanla birinci, 
Anlfara 104 puvanla ikinci, bmir 
93 puvanla üçüncü olmuştur. 
Müsabakaların hitamından sonra 

Beden Terbiyesi Umum Müdürllü
ğü tarafından gönderilen kupa ve' 
madalyalar istanbul Atletizm Mo
nitörliiğü tarafından bazırlanaıı 

bayraklar~tstanbul bölgesi asbaşka 
nı Fethi Başaran tarafından tevzi 
edilmiş 939 üç şehir atletizm müsa
bakaları nihayet bulmuştur. 

üç şehir atletizm müsabakala
rında karşılaşmak üzere şehrimize 
gelmiş olan Ankara Demirspor at
letleri J<~irncde bir müsabaka yap
mak üzeı e mmtaka başkanlığı ta
rfından aldıkları daveti kabul ede
rek bu sabah saat 6,20 de kalkacak 
otobüsle Edirncye hareket edecek
lerdir. Saat H de Edirnede olacak 
atletler hemen tanzim edilen prog
ram üzerinde yarışa başhyacaklar
dır. Kendileri~c muvaffnkiyetler di
ler bu işi organize eden gençlliğin 
kalkınmasına çalısanları da tebrik 
ederiz. 

Ankarada: 
Demlrspor : a· Vefa: 3 

Ankara, 20 (Hususi) Milli kü-
mc deplasman maçlarını yapmak ü
zere şehrimize gelmiş olan lstanbu
lun \'cfa takımı bugün ilk }Tlaçını 

6000 c yakın bir seyiı ci önünde An
kara birincisi Demirsporla yaptı. 

Oyuna, Dcmirspor akınile bas
Jandı. Birinci devre bitmesine 4 da· 
kika kalıncıya kadar 2.0 galip vazi
yette olan Demirsporluların Vefah
ların son dakikalardaki enerjik 0-

yunu karşısında 2 gol yiyeı ek 2-2 
berabere vaziyete geldiler . 

İkinci devre bidayetinde tekrar 
hakimiyeti ele alan Demirsporlµlar, 
11 inci dakika 3 Uncii, 10 dakika 
sonra ·1 üncü, biraz sonra bcşincı 

gollerini yaptılar. Vefalılar 24 üncü 
dakikada 3 iincü gollerini çıkardı
lar. Devreye bu şekilde devam edil· 
di. Bir gol duha çıkaran Dcmirspor
Jular 6-3 galip geldiler. 

lY ... alav hıkımı - Pera 

RADYO 
PAZAR: 21 5 939 
12,30 Program. 

-, 
12,35 Müzik (Küçük orkestra-

Şef: Necip Aşkın) 

- Sayfaı 7 

,Cinayet 
Bir kadın . ~eseleslndeq 

dUn ·bir yor~ancıyı 
vurduıar 

1 - Lindner • Şarap ilahı Ba· 
küs şerefine dans Dün Kasımpaşa'da bir cinayet ol, • 

2 - Car:! Rydahl - Melodi muştur: 
3 - Lehar - Göttergatte opere· Cevad isminde bir adam; kadın 

tinden potpuri meselesinden arası açık olan Kazım 
13,00 Memleket saat ayarı, a· adında bir yorgancıyı muhtelif yer-

jans \'e meteorolojji haberleri lerinden bıçakla ağır suretle vur-
13,15 Müzik (Kilçük orkestra: muştur. Yaralan tehlikeli olan Ka
Şef: Necip A§km) devamı zım, hemen hastaneye kaldınlmış-
1 - Hanns Löhr - Büyük vals , tır. Suçlu Cevad da yakalanara~ 
2 - Carlo Thoınsen _ Dua tevkif olunmuştur. 
3 - Winkler - Donna Chiquita 

(İspanyol uvertürü) 
18,50-14,30 Türk mUziğl 
1 - Hicaz peşrevi 
2 - Şerif içlinin Hicaz şarkı 

İstanbul HalkTiyatrosu 
Kenan Güler ve arkadaşları 

Bugün Üsküdar 
(Derdimi ummana döktüm) 

3 - Şekip Memduhun Hicaz nşirab Babçesiade 
~arkı: (Mahvolsun o tali) 

4 - Udi Fahrinin Hicaz şarkı; 
(Bahar olsa çinıenzar) 

5 - (Taksim) 
6 - Halk türküsü (İnce çay;r 

biçilir mi?) 
7 - Karcığar türkü: (Benliyi 

aldım kac:.aktan) 
8 - Saz semaisi 
15,30 Milli küme müsabakalan 

(19 mayıs stadından naklen) 
17 ,30 Program. 
17,35 Miizık (pazar çayı - Pl.) 
18,15 Çocuk saati 1 

18,45 MUzik (Şen oda müziği: 
İbrahim özgUr "e Ateş böcekleri) • 

19,15 Türk müziği (Fasıl heye-ı' 
ti) 

20,00 Memleket saat ayarı, a- i 
jans ve meteorolojji haberleri 

20,15 Tiirk miiziği 
1 - Nihavent peşrevi Osman 

beyin 
2 - OMman Nihadın Nihavent 

şarkı: (Yine bu yıl ada sensiz) 
3 - Şemsettin Zıyanın Şt>tar::ı-, 

ban şarkı: (Oldu şep mahmurun) 
4 - Halidunun Suzinak şarkı : 

tSöylc ey canan) 
5 - Şemsettin Ziyanın Hicaz 

şarkı: (Anılsın yar ile) 
6 - isak \'aromın Bestenigar 

~rkı: (Gönül sana çoktan) 
7 Bimcn Şenin Bestenigar 

şarkı: (Derdimi ummana) 
8 Şiikrü O. manın Buselik 

şarkı: (Gönül haıareti) 
9 - Artakinin NihaYent Barkı: 

(Koklasam saçlarını) 
l O - Neveser saz semaisi 
21,00 Neşeli plfıklar - R. 
21,10 l\tiizik (Riyaseti Ciimhuı· 

bandosu - Şef: 1lısan Kiinçer} 
1 - Sousa - Marş 

2 - J. :5trauss - Cenup gülleri 
valsi 

3 - Cczar Fraııck - H.e minör 
senfonisinin Lentosu · 

4 - Korsahoff - Hint şarkısı 
5 - Tschaikowsky 

1 
ltalyan 

kaprisi 
22,00 Anadolu ajansı (Spor ser-

visi) 
22,lO ~.Hizik (Caz5and - Pi.) 
22,45-23 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 

KADIN piyes 
a perde .. 

Bu akşam Kadıköy 
Kuşdili Tiyatrosunda 

BABA piyes t perde 
DALGAGf ı' AH MUT 

Ba~ı ağrıdan 
çathyac&?k gibi 

• 

NEVROZiN 
En şiddetli ~aı ve Dit 

Ağrı !arını Di :ıdirir 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, sızı Ye 
aaacılara keser. 

NE.VROZiN 
Nezle, Grip ve Romatizmaya 

karşı çok mile sirdir. 

AGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

Belediyesi ilanları 

Bu Pazartesi Aktamından 

Okuyucu Bayan NEZiHE 
itibaren ber akıam 

UY AR'ın iştirakile 

DARÜTTALIM MUSiKi HEY'ETI l\41odern 

Ye halk Ttirktilerile koaserlerine devam edeıcektir. 



"' r 

Sayfaı • 
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5A YIN BAY ANLAR: 

YENISABAff 

·- ., 

. 
Yeni Açılacak YÜN • iPEK Mağazası, Yanan YUN. 

• 
~PEK den Çok Mükemmel Bir 

Çeşitlerite Ayın On Dördü Gibi 

Ve En Nefis Yünlü 

Dekorla En Zengin Ve Model 

PEK YAKINDA Nurlu 

Takdim Edecektir. 

ipekli 

,. 
' 
' ) 
' 

Yeni 

Kumaşlarını Sizlere 

Postane Caddesi No. 53 İstanbul _____ ,, 

iNSAAT iLANI 
.:. 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmini bedeli tık teminat Sümerbatlk Umum Müdür1üğ~nden: 
1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi memur ve i~-

Kalem Lira Cinsi Lira 

çileri için _yaptırılacak: Jeoloji Modelleri 10 800 60 
• 

r 
.· 21 :M.AYlS nı~ ........._ 

Havalara güvenmeyiniz !: 
Ant hararet değiıikJiklcri sizi nezle ve grip tehlik~nl'! 

Vücudünüzü bir 
müdafaa eder. 

bı ır2luhilir Fakat · 

ka'e gibi 
GRİP İ N 

sade soğuk alg ınlığından 

mütevellit rahatsızlıkları de· 
fil, baş, diş, sinir " ada-
le ağrı!arını da geçirir 

Aldanmayınız. Rağbet 
gören her şeyin taklidi 

ve benzeri vardır. 

GRİPİN 
Bir odalı 100 
tki odalı 100 

üç ocfalı sq 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins, miktar, tahmin bedeliyle I 
ilk teminatı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzere 22/51 93!1 

tarihine rastlıyan pazartesi günü şaat (14) de Gümüşsuyunda Yi.iksek . . 

· yerine başka bir marka 
vırirlerse şiddetle 

reddediniz. 
Dört o<lalt 3~ --.. 

evin inşaatı vahidi fi:ıt csasile ve kapalı <.rtrf usulile eksiltmeye 1.onul
muştur. 

Mühendis Mektebinde toplanacak" ola11 komisyonumuzda açık eksiltmey-:! 

konulmuştur. ısteklilerin ~rtnameyi gö~mek ~e ilk teminatlarını yatır-1· Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
mak üzere eksiltmeden bir gün evveline. kadar Yıldızda bulunan Okulu· 1 . . . . . . . il· 

2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 897,106.20 liradır. muza ve eksiltme günü şartnamede yuzılı belgeleriyle Yüksek Mühendis 1 - Kargı kazası merkezınde proJesı muclbmce yemden ınl1a. ~ 
Mektebine gelmeler i. (3124) mekte olan hükumet binasının 939 yılı içinde ikmal <.'dilP.cek (17223) ıır:ı 3 - E:ksiltme evrakı 50 lira mukabilinde Sümerbank Muamelat şu

besinden alınabilir. 

·1 - Eksiltme 2 6 939 cuma günü ~ant 16 da Ankarada Sümerbank 

umumi müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
5 - İstekliler teklif C\•rakı nu·yanına şimdiye kadar yapmış olduk

ları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede 

bulunduklarına dair vesikalarım koyaı.::aklardır. 

6 - Muvakkat teminat mıktarı 3fl,635 liradır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 
15 e kadar Ankarada Sümerbank )fuhaberat şubesine teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evvele 
kadar gelmiş ve ?.arfların kanuni şekilde kapatılmış olması liiımmlır. 

8 - Bu inşaatı banka taliplerden dilediğine vrrmck veyahut müna-

kasayı hükümsüz saymakta tamam~n scrb sttir. , (1863) (3165) 

Okadar .kolay .. 
Her akşam bu şekilde birkaÇ da~ika 
içinde yapacağınız ufak bir Masaj 

size gençliği nizi kan ndrracaktu. 
\ t 

X rem Pe r:ıtr 
in 

Yarım asırlık şöhreti 
beyhude değildir. 

:::.·_. ...... · -.~" . . ·; . . . - . ' . . ·~~··. -. . •. . ~~"'".) ,.~. . . ... 
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apıy çık rılıy 
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(83) kuruş keşif bedelli kısmının evrakı kesfiye::ine güre inşaatı kaP8ıı 
zarf usulile ve bir ay m:.;ddetlc evvelce münakasaya <";tkarılmış ve ynpı· 
lan ilan neticesinde talip çıkmadığından 2'190 zayılı kanuuun 40 ıncı ~ıl· 
desine tevfikan komisyonu tarnfmJ an nwzklıı· inşaatın bir ay müddetle 

ek::;iltnıcsi pazarlıkla yapılmasıııa karar vcl'ilmiştir. . 

3 - İstenilen bu işe ait evrakı k.cşfiye \'C fenniyclcrin sul'ctıeri01 

Nufıa dairesindt• toplanacak komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - İstenilen bu işe ait cvarkı keşfiyc ve fenniyelcrin suretıeriJll 

Ankara, İstanbul ve Kastamonu Nafıa l\lütlürlüklerinde görebilirler. 
4 - Talip olanlar ihale günü l den hir hafta evvel bulundukları ,.,. 

l:iyete rl'smcn miirucnat ederek bu i~i yapabileceklerine dail' vilayet nı:ı· 

kamından b!r ehliyet veHik:ısı almaları ve ~:., 7,5 muvakkat teminatı 0Jı111 

(1314) lira (88) kuruşluk muvakkat teminatının bulundukları vilaYct 

Ziraat bankasına yatırılarak makbuzunun Kastamonu Nafıa müdürJiiğil 
adresine gönderilmesi ve 939 Ticaret Oda::>ınca tescil edilmiş vcsikalarile 
teklif mektuplarının ihale zamanına kadar komisyona posta ile gelnıi~ 
bulunması şarttır. 

5 - Postaların gecikmesindı:n dolayı zamanında gelmiyeıı teklif 

l mektuplan ve evrakı müsbitcler nazarı itibara alınm1yarak sahipJeriııe 
ı·eddolunur. 

6 - Bu inşnnta dair fazla tafsilat istiycnler bir mektupla KastaJl'IO' 
nu Nafıa Müdürlüğiindcn sorabilecekleri ilan olunur. (3337~ 

MUDANYA iLAVE PAZAR POSTASI 

21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20,00 de İstanbul'dan Mu· 
dany:ı'ya ilave bir posta kaldırılacaktır. · ~ 

Gemliğe karlar gidecek bu posta Pazartesi sabahtJ B.30 da Mu· 
danya'dan kalkarak saat 11,35 de fstanb ul'a dönecek ve saat 13.00 de 
tekrar Mudanya'ya kalkarak Mutlanya'dan saat 17.00 de mutad dÖ· 
nüş seferini yapaccıktır. Bu itibarla Pazartesi giinleri İstanbul'daO 
Mudanya'ya yalnız 13.00 de vapur kalkacaktır. 

Pazarlık Usµlile Eksiltme İlanı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su işleri Sekizinci Şube 

Mühendisliğinden : 
Pnzarlı~a konul:ın i~: ' 

..... 
1 - Ilamz:ılı bataklıkları ıslahı kanalları ile Aptal ırmağı ıslah k~· 

nalı üıerlne yaptırılacak allı adet bcton:ırmc hüy yolu köprüsünün inşa· 
sıdır. Ke~if bedeli 3551·1 lira 77 kuruş olan bu iş 251. 4 939 tarihinden iti· 
baren biı· ay miiddcllc pazarlık suretilc eksiltmeye konulmuştur. 

2 ~ Eksiltme vahidi fiat üzerinden :v~ pru.ıv.rlık usulile yapıla~aktır. 
3 - Pazarlık 2G Mayıs 939 tarihine rastlıyan perşcnbe günii snat 

15 de Samsunda Su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında eksiltJl'IC 
komisyonu odasında icra edilecektir. . 

. : - İstekliler: E~siltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlı: 
ışlel'l genel şartnamesı, umum su işleri fenni şartnamesi, hususi fenıı1 

şartname ve projeleri 180 kuruş mukabilinde S:ımsunda Su lşfori Se!dziJlCİ 
şube mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 2665 lira 86 hıruşluk nıtı· 
vakka.t teminat vermesi ve 91Ümasil işleri yaptı!';rını gösterir vesika ibrııı 
ctmesı ve cksiltme:-ıin yapılacağı günden en az :.ıckiz gün evvel ellerinde 

bul~ınan bütün vesikalar-la birlikte bir istidu ile idareye müracaat cdercl< 
bu ışe mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu v~.sikayı ün az etn1eıcri 
şarttır. Bu müddet · · d "k · · ıc 

1 

ıçın e vesı a talcbındc bulunmıyanlar pazarlııa i11tırıı 
edemezler. 

1
,_r (W51) ,,,,A 

1 
T • S ... hibi: Ahmet Cemale.idin SARACu ,,;LlJ .......... ,,_ ..... 

.ı: esrn a ~ ' · d.. · · . · · • • n.u uru. M&cıt ÇET1N Uasıl<l:gı ~·r: Matbaai Ebüzzi)'ll 


