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İlk Okul 
Ôğretmenleri 
İçin konferans 

Son günlerin tarihi 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR ,. 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikd: 61 

.. 
Uç Sarhoş 
Birbirini / 
Yaraladı 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Enve:r Paşa Geriye 
Çekilmiye Karar Verdi 

DUn gece Tahtakalede bfr 1"8.kı 
Aleminde kanlı bir kavga çıkmıştır: 

Uy•nık bir kUylU 
Okuyucumuzun lstell 

Tahtakalede Paçacı sokağında 

kahvecilik eden KUrt ·Mehmet, Sa
bıkalı Osman, Y af alı tatlıcı Ahmet 
ve Ahmedin kardeşi Sel!mi ismin
de 4 ahbap diln gece Mahmed.in kah 
vesinde rakı içmeğe başlam.ışlardır. 

Kafatu ibu suretle bir hayli tilt
sülendikden sonra bir aralık mfuıa

Hemen her kumandan da aşağı kaşa ve bilahara da kavga baş gös-
Fakat hnlk arasında yapılan bu termiş ve ahbaplar birbirlerine gir-

Hemen Her Kumandan da Böyle 
çetin vaziyette aynı kararı verirdi 

dala ıl kabele e yukarı böyle çetin bir vaziyet kar-prouagan ra nas mu - mişlerdir. 
dilebilirdi? Bu ancak Ruslara mu- şısında ayni karan verebilirdi. 

aff Gece yarısından sonra Yolhak· Bu esnada Ahmet ve kardeşi 
kabil bir taarruzla iyi bir muv a- Selami bı"akla Kürt Mehmetli muh-

eld ttikte ıl k yandan hareket etmek çok heye- ... 
kiyet e e n sonra yap aca ıl telif yerlerinden yaralamışlardır. 

canlı oldu. Askerler, Basmac ar, 
i§ti.!Şte 0 zaman paşa: kumandanlar velhasıl herkes müte- Kürt Mehmet de aldığı deiin ya-

- Ben bunu yaptım. diyebilP.- essirdi. ralara rağmen bıçağını çekerek Ah-
cekti. Fakat madem ki vaziyet bunu met ile Selamiyi muhtelif yerlerin-

Tereddütle geçen bu uzun ve icap ettiriyordu. Geriye gidecek- den vurmuştur. 
mkmtılı günlerde Enver paşa kafa- lerdi. Her üçil de ağır surette yara-
sının içinde (Pulhakyanda kalmak • • • lanmış olan sabıkalılar, can kurta-
mı lizımdır, yoksa Yurçiye hicret Alaca karanlıkta Yorçiye varan ran otomobili ile hastahaneye kal-

En kerıen. biraz ne d .... l ...... lar ve tedavi altına alınnna_ mi etmek icap ediyor?) muamma- ver paşanın as • ı ....... .uı~ ~ 

amı halle uğraşırken bir haber da- şeli idi. Yolda paşanın, arkadaşla- ~lavrdı~ru-. ~"""'.AA.~""'""""""-A'~"""'~ 
ha çıktı: nna vermiş olduğu direktif ile hep-

- Efganistandan gelen gönül- si ayn ayn askerler arasında geri-
lüler geriye çekilecekmiş!.. 

1 

ye çekilmenin manasını anlatıyor-
lşte o zaıııan Enver paşa haki- lar. (Devamı var) 

kati biltün çıplaklığı ile anladı. Kar- ~,===========;= 
eıdan duramıyan Ruslar, demek R A D ·y O 
arkadan bir hareket yapmak isti
yorlardı. 

Ruslar bu günlerde Efganistan
Ja bir dostluk muahedesi yapmağa 
tetebbtls etmıeler ve bunda da an
lqmıf)ardı. Ancak muahede yapar
ken tabü EfganWarm Türkistana 
veyahut Bolşevikler aleyhindeki kı
yamlara yardım etmesi esas koşul
muştu. 

Rusların bilhassa bu madde U 
zerinde ısrar etmelerinin sebebi . ı

çıktı. Son günlerde Ef ganistanda 
Bolşevikler aleyhine bir cereyan 
başlamış ve aynidir. Ve hem de 
Türk olan Türkistan ehali$ine yar
dım.. için bir sempati başlamıştı. 

Nitekim bunun müsbet neticele
ri de gönilllü olarak yazılmakla te· 
celli ediyordu. 

tlk günlerde olduk~a mühim bir 
rakam Efganlı genç tanınmış bir 
zatın kumandası altında Enver pa
p.ya yardıma da gelmişlerdi. 

Ruslarla Efganlılar arasında 

dostluk muahedesi yapılır yapılmaz 
Efgan hükUmeti Türkistandaki gö· 
nüllülerin derhal geriye gelmelerini 
bil dinli. 

Bu emir çok kat'i olduğu için 
gönüllülerin geriye gitmeleri icap 
ediyordu. 

Bu vaziyetten gönüllüler çok 
müteessirdi. Fakat aldıklan emir 
üzerine geriye çekileceklerdi. 

13u karan Enver paşaya bildir
meleri çok heyecanh oldu. 

Enver paşa bunları dinlerken 
gayet sakin duruyordu. Fakat hid
detinden dudaklarını lBlnyor ve on
lara: 

CUMARTESi- 4/2/89 
13.30, Program, 13.M Müzik· 

Pl 14. Memleket saat ayarı, ajans 
meteoroloji haberleri, U.10 Türk 
müzigi 

Okuyan: Muzaffer İlkar. 
Çalanlar: Hakkı Derman: 

Eşref Kadri, Basri 'Ofler, Hasan Gttr 
Hamdi (l'okay. 

1 - Osman beyin hicaz peşrevi. 
2 - Arif bey hicaz şarkı- Say-

deyledi bu gönlümii 
3 - Refik Fersan- Hicaz şarkı-

Mahmur ufuklarda batan. 
4 - Rıza efendi- Hicaz şarkı-

Gamzeden hanc;er takınmış. 
6 - Refik Fersan- Hicaz prkı

Cihanda biricik sevdiğim. 
1 - Yusuf paşanın Hicaz saz-

semaisi. 
17.30 Program, 17.35 Müzik (dans
saatı- pi) 18.15 Türk müzigi (lnce 
saz heyeti- Hüseyni faslı) 19. Ko
nuşma (dış politika hadiseleri) 19.-
15 Türk milzigi. • 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar 
Müzeyyen Senar. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ko
zan, Kemal Niyazi Seyhun. 

1- Kanuni Arif bey- Sultani 
yegah peşrevi. 

2 - Dede efendi- Ağır semaı-
Nihan etclin. 

3 - Santuri Etem efendi - Gül
ler açmış. 

4 - Udi Ahmet- Yaradan öyle 
yaratmış ki. 

5 - Lem'i- Andıkça geçen gtln· 
leri. 

6 - Kanuni Arif bey Sultani 
yegi.h saz semaisi. 

MÜTEFERRiK_-

(D) Grubu sergisi 
Bir hafta evvel merasimle açıl

dığını yazdığımJ.Z (D) grubu sanat
kirlan sergisi halkın takdirlerine 
uğramakta ve her gün yüzlerce 
kimse sergiyi ziyaret etmektedir. 

Sergi, daha bir kaç gün halka 
açık bulundurulduktan sonra kapa· 
nacaktır. 

Sıtm. ile mUc•dele 
Sıhhiye Veklleti son zamanlar

da sıhhat i.şlerile çok yakından ala-
kadar olmaya başlamış ve bu me

yanda tayin ettiği sahalarda çalış
mak Uzere mücadele heyetleri gön
dermiştir. 

Bunların ar~da, Üsküdarla 
Pendik arasında sıtma ile mücade
le için tertibat alan sıtma mücadele 

heyetinin faaliyetleri ilerlemekte
dir. 

Bundan başka şehrimizin muh

telif mmtakalarında bulunan batak
lıklann da kurutulmasına çalıfıla
caktır. 

Mebus Seçimi 
Faaliyeti 
Yürüyor 
Defterlerin ekserisi 

edildi 
tanzim 

3 Nisanda içtima edecek yeni 
Millet Meclisi mebuslarını seçmt:k 
için icabeden tedbirleri almak ilzere 
İstanbul kaza kaymakamları bayram 
gUnlerinde faaliyetlerine devam et
mişlerdir. Bayram günleri bilhassa 

Ben (Yeni Sabah) pzetesiııi tık
tığındanberi takib etmekteyim. Ge
çen pazar gUnkU nuslıanızda gör
düm ki, posta vesaiti için köylüle
lere kolaylık gösterilecek. Bizim 
memleketimiz Malatya villyeöne 
bağlı Peturke kazasına merbut Ke
ferdiz nahiyesidir. Kef erdiz ile ka
zanın arası (6) saattır. Villyetle 
arası (18) saattır. Bu nahiyeye 
(28) parça köy b~ğlıdır. Ve bu köy
ler her cuma gUnll kurulan pazar 
yüzünden nahiye merkezine topla
nırlar. lki yıl önce nahiyede bir pos 
t.a ve telgraf şubesi açılması için 
(28) parça köye imza ettirdiğimiz 
bir dilekçe ile l!zım gelen makama 
müracaat ettik. Bir şey çıkmadı 

Bir telgraf çekmek icabederse mec 
buri (6) saat yol yürümeli. Nahi
yeye merbut köylere gelince bunla
nn bir telgraf vermeleri için (8) 
(15), hatti (12) saat yol yürüme
leri lazım gelir. Biz telegrat'direk
lerini dikmeyi ve 18.zımgelen yar
dımdan kaçmamayı da taahhür 
ediyoruz. Bizim müşkülümiizü hal 
için (Yeni Sabah) ın derdimizi bü
yüklerimize duyurmasını diliyorum 

(28) parça köy namına: 

R. Ha.5un. 

Yeni sabah - Nahiyesine bir 
posta ve telefraf şubesi istiyen 
ve ileriye sürdüğü esbabı mucibe 
de pek isabetsiz olınıyan bu uya
nık köylü nahiyeye merbut (28) 
parça, köyü birer birer sayarak 
mektubunu tamamlıyor. 

• * * 
. FATMA iMZALI ŞiKAYET 

SAH1BlNE: 

VaZJh adresinizi bildirmekten 
neden çekiniyor~unuz? Doğruyu· 
hakkını istiyen bir kimse hüviyeti
ni gizlemeğe lüzum görmez. Say
falarımız haklı şiklyetlere daima 
açıktır ama ~ikayette bulunanın 

tek bir imza arkasına gizlenme
mesi şartiyle. 

__________________ .,. 

KÜLTÜ~~RI 

Üniversite ta· ili bitiyor 
1stanbul üniversitesinin 20 gün

lük kış sömestre tatili pazartesi gll

nU nihayetlenecektir. O günden iti
baren üniversitede ikinci sömestre 
dersleri başlıyacaktır. 

Sömestre tatilinden istifade ede
rek kafilelerle seyahata çı.kml§ ola'l 
üniversite talebeleri o güne kada'.' 
lstanbula dönmüş olacklardır. 

Mekteplerde havacıllk 
dersi eri 

- Ne yapalım.. diyordu. Mem~ 
leketiniz namına hakkınız var .. 

7 - Dede efendi
aşdım geldim. 

!<arlı dağı intihab hakkını kullanacak olan va- tada hiç olmazsa bir saat ders gös
tandaşlann defterlerini tanzim İ§le- terilmesini düşünmektedir. 

Talebenin havacılık hakkındaki 

bilgilerini genişletmek maksadile 
Maarif Vekftleti mekteplerde haf-

Gönüllüler gittikten sonra En
ver paşanın kuvvei maneviyesi çok 
kırıldı. 

8 - Suphi Ziya- Rast şarkı-
Aıka muhabbet gibi. 

9 - Lem'i Karcaar şarkı - Bir 
gölge ol. 

10 - ...... Halk ttirkilsii- Akşam 
oldu. 

rile meşgul olunmuştur. Bu dersler sırf nazari değil ica· 
Bu defterler hiçbir vatandaşın bmda amell olacak ve bu suretle 

ihmal edilememesi için bilyük bir talebenin tayyarecilik ve hava teh
ihtimam ve dikkatle hazırlanmakta likesi hakkında bilgisi arttınlacak-
dır. tır. 

Bir taraftan dahilde.. diğer ta
raftan hariçten Rusıaruı· arkadan 
wrma siyaseti kal'luwıda önceler 
gözOne uyku bile girmiyordu. Ni
hayet cepheden gelen haberler de 
kehdi lehine değı1di. 

20. Ajans, meteoroloji haberleri, zi. ============================ raat bor.ıası (fiyat) 20.15 Temsil.. 

Enver pqa bütün mmahaulan 
bertaraf ederek geriye çekilmef~ 
karar verm.ifti. 

- Geriyıe gidecekti. Hisara o
radan da belki daha geriy~ .. 

Kararı verdiji gün çok asabJ 
akşama kadar laenıen lıit ldmae ile 
görtişmedi. Akeam Yeaefiadea llOJl 

ra idi. Pqa ileri ıeıaıert ve yatuı 
arkadq.lannı bir toplantıya davet 
etti ve hig hfr miinaka§aya ~rı 
vermMeıı kararmı tebliğ etti. 

- Bu rece yarısmdan aoara 
bütün lnıvvetbniei geriye fekeoe.. 
tiz. Hisara gf~. 

O saate kadar bu vazi;vetıerdu 
hiç bahaetmıyea pafeam lnı ı.u.. 
keti kartJauıda bütllıı bqlar ldrden~ 
JJJre öne diipnUfttt. · 

Fakat -- de 8.1.1'1 &la .... 
ıeti ~·ili bili:tordu. 

(Mahmut dağlara düştü. - Yurt piye
si- Yazan- Kemal Tözen) 

Temsile radyo TUrk milzigf sa
natklrları l§ttrak edecek. 
21.l!S Memleket saat ayan. 21.15 
Esham, ta.hvillt, kambiyo- nukut 
borsası (fiyat) 21.25 MUaik- Halil 
Bedii Yönetgen, ve Kutsi Teeer) 
22. Haftalık ı-osta kutuaı. 22.30 
Mt1zik (Küçük orkestra- §ef Necip 
Aşkın) 

1 - Herold- Zampa operasm.m 
uvertürü. 

2 - IJecce- Amalfi serenad. 
3 - Lamaer- Balo daı11dan. 
4 - Detibes- Kopelya balesin· 

den potpuru. 
5 - Eckstein- Mayıs ayında 

(:Muhtelif parçalardan putpuri). 
6 - Bnmo, Marka- Küçik as-

Mebus Secimi Hazırlığı 

kerler- faatazl. tselediyelerde Mebaa HÇimi mbue.,etile laUll'hldara batlandığı 
JS.20 :Müzik cub&nt, 21.45,24 Son yuaJfbk. Yakandaki reaimcle l.taal:aul ieledi1eliacleki f•aliyet 
ajans haberleri 1'e prmki · Pl'Or· girlhaekteclir. 
l'8Jllo 

Ki.arif mUdUrlU.ğt.l her sene ol
duğu gibi, bu yıl da öğretmenler i
çin tertip ettiği mesleki konferans
lara devam edecektir. 

Bu konferanslar öğretim yolla
nnda beraberliği temin, meslek! 
tekimül ve yenilikleri gösterme;k 
ve öğretmenlerin tanJ3malarma yol 
açmak gayelerile tertip ilunm.uştur. 
Konferansların ilki 8 şubat çarşam
ba güntl saat 14,30 da verilecektir. 

Semt dağınıklığı ylizünden öğ
retmenlere bir kolaylık olmak için 
konferanslara muhtelif salonlarda 
devam edilecektir. 

Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Be
şiktaş ve Üsküdar ilçesi sahil mın
takasının ilkokul öğretmenlerine 
Galatasaray lisesi salonlarında (Ta
rih: Hamit Ongun), Fatih, Eminö
nü, Eyüp, Bakırköy ilkokul öğret
menleri için İstanbul üniversitesi 
konferans salonunda (Yurd bilgisi: 
Sadrettin Celil Arel), Kadıköy, 

Kartal ve Uskildar ilçesinin diğer 
öğretmenleri için de Kadıköy 12 
inci okulu salonunda (C oğrafya, 

Fevzi Selen). 

: ,B~.L .. ~tY.EDE 

Kasaplar Heyeti Dün 
Ankaradan Döndü 
Kaı:ıaplar, lstanbulda toptan et 

fiyatlarının yilksekliğini buna mu
kabil perakende satışlarda Bele -
diye.narhmın az olduğunu bu su -
retle toptan et tilccarlannın ~t alıp 
satmak imkfüu bulamadıklannı 

halbuki ziraat kurumunun pera -
kende narhının azlığına rağmen, 

hayvan keı:ıip sattığını bu suretle 
kendilerinin zararına sebep oldu • 
ğunu ileri sürmekte idiler. 

Cemiyetin bu işin halli için An
karaya bir heyet göderdiğini yaz -
mı1ttık. 

Bu heyet Ankaradan ı,ehrlmize 
dönmüştiir. 

RC'lC'diye toptan et fiyatlarını 
ve perakende ~atış narhını tekrar 
tetkik edecektir. 

ı~tanbt daki et işlerinin bir dü
zene konulması için bir milddet ev
vel tetkikat yapmak üzere Anka.
raya gitmiş olan Devlet ziraat ku
rumu şefinin bugünlerde Ankara
dan şehrimize dönmesi beklenmek
tedir. 

B A YRAM tatili dolayısiyle 

okuyooulaı-ımızla her gün .. 
kü mutad konuşmamızı yapmadı· 
tımız günler esnasında bey • 
nelmilel siyaset Aleminde iki 
mühim ht\dise vukubuldu. Bun· 
lardan ıbirin.cisi epey bir müddet.. 
tenberi bekleniyordu. Fakat ikinei 
hadise daha sonralan ortaya çıka
cak bir siyasetin neticesi olarak 
kendisini gösterebilirdi. 

Bu hadiseleroen birincisi, Avus 
turya. ve Südetleı- mıntakasmın il• 
ha.kile bilyüyen Alma.nyanın Rayş• 
tağınm toplanması ve bu münas~ 
sebetle Alman devlet nisi M. A
dolf Bitlerin cihan tarafından sa.
·bırsızh kla beklenen nutkunu irad 

' ' . , 
etmesidir,. ..-....& .... -L.>.., '-ı.. ,:.ı... . 

M. Hitl&r, esas hatları Uzerın· 
de uzun zamandanberi tahmin yü
rütülen bu nutkunda umumiyetle 
mutedil bir lisa.n kullanmıştır. Za· 
ten A~man devlet re.isinin Rayiş • 
tağdaki irad ettiği nutkunda nas • 
yonal • sosyalist rejiminin altı se
nelik bir blinçosunu yapacafını, 
bu devre esnasında Alman milleti
nin inkişaf ve refahı için icra edi • 
len işlerin ma.biyeti, bu münasebet
le rejimin harici siyaset Alemndeki 
mevkiini takip edilen ıiyaseti an
latacağı belli idi. Nitekim. M. Btt>. 
lerin nutku bu vadide, bilinen ha· 
kikatleri bir daha. ilin etmiş, Ro -
ma • Berlin mihveri devletlerinin 
bidbirlerine olan merbutiyetlerini, 
beynelmilel sahadaki görüş birlik
lerini izah etm.i.tJ, dahilt işlerine her 
hangi bir devletin müd.ahelesini 
asla kabul edemiyeceklerini ve ilrti
aadt bakımdan eski müstemlekeleri· 
ni istediklerini bir kere daha beyan 
etmiştir. 

Bu nutkunda K. Bitler fazla 
bir •iddet göst.ermemiş, yalnız ba ... 
zı taleplerinde, mutedil de olsa 
katt hareket takip etmek istedijinl 
ve bu husustaki siyasetten katiyen 
inhiraf etrniyecetJni bildirmşltir. 

Bu nutkun derhal alAkadar dev 
Jetlerde mfisbet veya menfi bir ak
sülamel uyandırması ta.bil idi. Fil
hakika muhtelif devletlerde, ma.t
buat ve mesul devlet adamlannın 
aesleri yükselmeğe başladı. Fran
sa ve t n g i 1 t e r e umumi
yet itibariye} bu D u t k u 
mutedil bulur w fa·kat buna rağ
men yine endişe ederken atlAntik 
aşın devletlerde, hilhasa Birleşik 

Amerikada. resm.t bir nutuk mahi
yetinde olmasa da sesler yükseldi. 
Bu da Amerikan Reisieumburu 
Roosevelt'in ayan ordu komisyı:> • 
nunda Fransa ve İngiltereye yapı

Belediye ile ziraat kurumu ara- lacak silah, malzeme, ve harp va-
sında cereyan eden müzakereler sı.taları münasebetiyle verdiği be
bir neticeye varırsa Belediye ve yanat sırasında "Amerikan hudu
kurum et meselesi üzerinde teşriki dunun Fransada bulunduğu,. hak· 
mesai edecekler ve bu suretle İs- kındaki sözlerdir. Bu sözler sureti 
tanbulun ezelt dertlerinden biri o- hususiyede söylenmiş ol rBj 
lan et işi de halledilmiş· olacak- men şimdiye kadar müsbet ve katı 
tır. bir vaziyet almamış olan M. Boocıe-

Yenl çöp tenekalerl veltin hattı hareketini tesbit etti-
yaptldı ğt ve bu arada Amerikan efkarıu-

Apartımanlarda, diikkinlarda miyesinin tot~liter devletlere kar-
ve evlerde çöplerin Uzerleri açık ve şı harekete geçmiş olduğunu işa

&'ayri sıhhi kaplar içinde toplandığı ret etmektedir. 
bilhassa pazar günleri bu üstleri a· Okyanuslar aşın, Amerikada 
çık çöp kaplarının sineklerin üreme yülaıelen bu aes M. Hitlerin 
si için çok münasip bir saha teakil nutkunun ilk akislerindendir. 
ettiklerini gören belediye üstleri ka· Dr. REŞAD SACA Y 

palı içi dışı galvanize ve kurşundan ============= 
mamul çöp kaplan nümuneleri üze- Awrupap gldpcek San'al 
rinde tetkikler yapmış ve karannı mektebi taleCJelerl 
vermiştir. Nümuneler Vali ve Bele· tktisat VekAleti sanat mektep. 
diye P..eisi Dr. Lutfi Kırdar tarafın- 1eri taıebelerindea 30 kadar talebe· 
dan tetkik olunmuş ve münasip g,ö- yi Avrupa.ya göndenneği kararlaş· 
rUlmil§tür. Bu nümuneler her ov tırmıfbr. ~mlar Avrupada derici· 
dü.kkiıı ve apartıman için mecburi 1ik ve yünlü eeya ilzerlerinde çalı· 
olacaktır. Bunların fiyatlarmm çok taeaklardır. 
ucuz olacağını ve asgari on sene Jru-1 tstekll ts.ıebelerln imtihanJan 17 
lanılacağı söylenmektedir. şu.batta mensub oldu.kları bölplerin 

saut mekteplerinde y&palacaJrtır. 

_ , P O L J ~ 1 E ~~~ 
. ~ . 

· Kanlı bir kavga 
Talıtakalede C'4.mcı lıamnda •

turan Cemal oğlu Salih, hamal ,E. 
tem ve Kadri anumıda Jdr kavp. 
-.ı1tır. 

llu unada İbrahim Kadriyi tq.. 
la BNhtelif yerlertaden yaralamJş 
Kadri de &.Hhi bı~kla vurmll§tur. 

Ansızın haatalanan 
hasla bakıcı 
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iyi Kalpli Ayşecik Masall 
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Ayşe; ihtiyar, fakir bir kadının 
bir tanecik kızı idi. 

~ıınesiyle beraber zengin kom
f}lllarınııı dikişlerini dikerek geçi
nirlerdi. Fakat bu yüzden aldıkla
rı para onların ihtiyaçlarını temine 
yetmediğinden bazı gecelerini aç 

makta olduğunu gördü. Ayşe der
hal yanındaki çalılardan kuru bir 
dal kopardı, ,bununla zavallı kuşu 
kurtardı ve hiç bir teşekkür bile 
beklemeden yoluna devam etti. He 
niiz '>eş, on adım atmanııştı ki ku
ru bir çukurun içinde: 

Dikkatli Olunuz 

- Ayşe, susuzluktan ölüyo
rum! diye haykıran bir kurbağaya 
ra,,tgeldi. Ayşecik sepetini bir ke
nara bırakarak kurbağayı önlüğü -
ne koydu, biraz evvel kuşu kurtar. 
dlğı suya götürüp attı. Nihayet 
Ayşecik i y i c e doldurdu. 
Eve d ö n m e k ıçın çalılar 

Sınıfta bazı arkad~larmu: Yardır ki, el ~lerinde, derslerinde daima 
arasından k·endine yol açarken bir 

muvaffak olurlar. Onlar, tetkik e-deraeniz dikkatli ve intizamla ve 
seyin hafif hafif eline dokunduğu- bilhaua çabuk bıkıp usanmadan devamlı çalıttıkları için muvaffak 
~u hisı.ıctti. Döntip baktı. Bunun bir olduklannı göreceksiniz. Demek oluyor ki muvaffak olmak için yal
a~ evvel incitmeden topraktan kal. 

nız çalıtır gibi görünmek değil dikkatle, intizamla ve bilhassa sebatla 
dmp yaprağın üzerine koyduğu kü 

çalışmak l&zımdw. 
çü~encik brbl olduğunu ~nıdı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tırtıl minnacık başını kaJdırarak 

geçirmeğe mecbur kalırlardı. Bn- Ayşeye ayağının dibinde duran ot
nunla beraber bu hal Ayşenin ne- ları koparroa~ını, zira bunların al
şesini hiç kırmaz, bilakis aç kal- tından daha kıym~tli olduğunu söy 
<lığı günler bile tatlı sesile türkü lüyordu. Çok yumuşak kalbli olan 
söyliyerek .anne:;inin kederini unut Ayşe, buna pek inanmamakla be -
turmaya çalışırdı. Nihayet bir gün raber. küçük hayvanın hatırını hoş 
Ayşenin annesi hastalandı, iş gö- etmek için onları k·opanp çilekle 
remez bir rale geldi. Günden gütıe doln olan sepetine yerleştirdi, yo
fenalaştı. Ölüm tehlikesi Ayşeyi luna devam etti. 
.korkutmaya başladı. 

[Sonu l'elecek haftaya] 
Artık Ayşenin şen, tatır sesi elet ANNE 

duyul m az o 1 d u. Günden güne so 1- """"'"V'.-'~~"""VV'VV'VV'~V'V'""'""'""" 
rnakh ol.an annesiyle uğraşıyordu. 
Nihayet paraları da bitti, ağızları
na koyacak bir lokma ekmekleri 
.bile kalmadı. Bu vaziyet karşısın
da Ayşenin aklına kırdaki yabani 
çiçekler geldi. Kendi kendine: 

Hayvan seven 
okuyucularımız 

···············································-.. ········-·············· ... ~ ~ • • ' Bı·r Az da Ş h ~ \ a a ; 
~ ~ •.............. ····················-··--···································· 

Ustaaı Ne Y apsm? ı 
Lokantaya bir şık Bay girdi. O

rada garsonluk eden köçi1k Hasa
na.: 

- Oğlum, ustana. söyle ,bana 
taze bir biftek yapsın. 

On dakika sonra küçük Hasan 
bifteği müşterinin masasına koy -
du. Şık •bay bir lokma. aldı. Hid -
detlc: 

- Bu ne biçim biftek. Hem 
bayat, hem sert yiyemiyorum. Ça
ğır şu ustanı bana bakayım. 

- Çağırmağa hacet yok efen
dim, uslam da yiyemez. 

* * * 

Utanıp Mektebe Gidemez Mi? 

Annesi - Daha mektep tatil 
olmadı, sen ne için eve geldin? 

Çocuk - Ben sokakta dolaşı
yordum. Bir adam bana, mektepli 
çocukların ders saatinde sokakba 
gezmesi ayıptır. dedi. Ben de utan
dım eve geldim. 

* * * 
Kim Çahşıyormuf? 

Küçük Rahmi akşam mektepten 
gelince babasına sordu: 

- Babacığım mektepteki mu-
allimlere para veriyorlar mı? 

- Evet veriyorlar. 

FAYDALI 
Bazı musiki adamlarının 

garip halleri 
1lham almak, muhayyilesini ta

mamile işletmek için Gluk güzel bir 
çayırın ortasında oturmak adetinde 1 
idi. önünde bir piyano ve yanı ba-
şında bir şampanya şişesi. ~l~~~ 
halde bu şekilde oturarak, ıkı ıfıJe
nisini, orfe'yi ve şöhretini temin e
den daha bir çok parçaları meyda
na getirdi. 

Bilakis Sarte tavanda çok yük
seğe asılmış gayel hafif ışıklı bir 
lambanın altmda geniş bir odada 
bulunmak iı:;terdi. Gecenin en sessiz 
zamanında, yarı karanlık içinde e· 
serlerini yaratırdı. 

Bir çok kimseler gibi Mo7..ar ça
lışmak i<;in son dakikayı beklerdi. 
En tanınmış eserleri, seyirciler ö
ni..inde çalınmasından bir kaç dak:
ka evvel bitirilmiş olurdu. 

Cimorosa gürü11 iinen ve kalaba
lıkt~m çok ho~lanırd1. Çalıştığı za
man, etrafmclnn dostlarının bulun
masını isterdi. 

Saccini de, yR.nında karısile, çok 
sevdiği kedisinin mevcudiyeti ol
madan çalışamazdı. 

Cfretri, yanında neşeli kimsele
rin bulunmasını veya yeşil aga<;lil
rın arasında bulunmayı arzu ederdi. 

Poesiello yatağını içinde çalı

şırdı. Şaheserledi yorganınnın ara
sında yazdı. 

Zingare1l hiç yazı yazmaı;ı;dı. 

Musikisini tahrir ettirmekle iktifa 
ederdi. 

Münzevi yaşıyım Haydn, II inci 
Fredrikin kendisine gönderdiği ve 
muhayyilesini işletmek için zaruri 
addettiği yüziiğünü parmağına ge
çirir, sonra piyanos1mun başına ge
çerek bir kaç dakika sonra dehası
nın yarattığı eserleri ortaya koyar· 
dı. 

BİLGİLER 
Her aya mahsus bir 
hastahk var mıdır? 

Bir Yunan doktoru, uzun tetkik
lerdeıı sonra garip bir takvim vü
cude getirmiştir. Bu ta·kvimin mev 
zuu senenin muhtelif ayların~ te
kabiil eden hastalıklardır. 

İsmi kiryakopulos olan bir dok
tora göre, kanunusani, kızamık, 

şubat, fiyevr ayıdır. 

Maıi ve ni.san aylarında pön

mon fazladı. Mayısta. apandisit ve 
astın buhranları başgösterir. 

Haziran, karaciğe_r hastalıkları 
ayıdır. Temmuzda kalb krizlerine 

çok raı;tlanır. Ağus~osun hemen 
her !ı;1stalık hususi bir surette va
himdir. 

Eylül, teşrinievvel, teşrinisani 

ayları nezle, bron:;;it. grip a.yJan -
dır·. Nihayet kanuııuevvelde mide 

hast:ılı 1<1an fazladır. Bu doğrusu 

iyi rlüşiinülmüş bir şey. Acaba doğ
ru mu? 

Muhtelif yazı tarzlan 
P.ski Yunanlılarda sağd·a.n sola 

bir s:ı.tır yazdıktan sonra ötekisi 
soldan sağa yazılır ve bu suretle 

münavebe ile gidilirdi. Bilahara 

Yunanlılar münhasıran soldan sa
ğa yazdılar. 

Çinliler ve Japonlar yukardan 
a.:ıağı yazarlar. Yalnız Çinliler sağ 

elan sc.•la doğru, J a pon1aı- da flO} -

dan sağa doğru inerler. Eski Mek

sikalılar aşağıdan yukarıya doğru 

yazıyorlardı, Yahudiler, Kaldeli

ler, S•ıriyeliler, İranlılar, Araplar 

sağdan gola doğru yazarlar. Hal.bu 
ki Tiirkler ve diğer Avrupa millet
lrri, n abeşler ~ol dan sağa yazar -
lar. - Bari gideyim, biraz şunlar

dan toplı.yayım. diyerek koluna 
minimini sepetini taktı; dı~arıya 

çıktı. Fakat evin ya kınındaki ç.i
lekler toplanmış olduğundan daha 

Nerede Saklatıyor? 

- Yağlı çörekten benim payı
mı ördeklere saklattlğmı söylüyor

- Peki ne için veriyorlar? İkincİl-anun bilmecemizi çÖzÜp hediye 
- Çalıştıkları için. kazanan küçük okuyucularimız 

.zaklara gitmeğe mecbur oldu .. 
sun. 

- Peki ördekler nerede de? 
- Suya daldılar 1 

- Parayı astl bizim almamız •~-~--~-------~----~----------~ 
lazım. Çünkü muallimler değil biz J inci (l\.~asa ~a ıti) - Top· l No Necdet Türe 
çalışıyoruz. kapı (32) i · ci il okul ( 15 ) 2 inci (Kızlar ic;in hikayeler ki-

Tam bir çalılıktaki meyvalari 
toplarken hafif bir sesin: 

- Ayşe, beni ezme!... diye yal
vardığını duydu. Önüne baktığı va_ 
kit topraklar üzerinde küçük bir 
tırtıl gördü. Ayşe derhal bu küçük 
hayvanı bir yaprak üzerine alarak 
·onu ezilmekten kurtardı. Biraz son 
ra başka ba~ka tarafa giderken yol 

"".XXX>O-.-OCOCOCXX:XXXX~VCVQCV:OÇ""'N'.r.7.JV.~'VV'v'vV.."'-AiV'""',,,.,,,.vvv'vV"YV\l"'r.AA""""'VV'vvVV ~ tabı) - Günen İstiklal terzihanesi 
Hakkı Pekel kızı Fikriye Pekel. 

da yuvalarına yiyecek taşıyan bir 
sürü karıncaya rastgeldi. Bunlar 
da ezilmemeleri için .Ayşeye yal
varıyorlardı. İyi kalbli Ayşe par-
1naklarmın ucuna basarak bunları 
da ezmeden geçti ve yarı dolu se
petini doldurmak için başka taraf_ 

- lara gitti. Bir aralık küçük bir su
yun kenıarından geçiyordu. 

- Ayşe, Ayşe!.. Beni kurtar! 
. diye bir ses işitti. Etrafına bakın
dı. Suyun içinde bir kuşun çırpın

Hayvanları seven, hayvanlara 

eziyet etmeyip onlarla dost geçi

nen kti°çük okuyucularımız resim· 

lerini bize gönderirlerse seve seve 

neşredeceğimizi vaadetmiştik. Yu_ 
karda gördüğünüz resim Sıvastan 

gönderilmiştir. Ve ancak isminin 
ilk harfleri olan "G. T. D,, imzası

nı atmış olan okuyucumuzu sahi -
den şirin köpeğile bir arada gös -

termektedir. - ! CT7 s ...... __,....,~~,.,..,. ........ ~=Nı••~ı!i!i!i!!!PiPF,....~aııili!ij~-•--• - . 
Şubat Ayı Bulma~ası 

;Miki Farenin amca çocuğu Fındık Fare ile Pufla domuz birer bisik-
let kirahyarak gezmeğe gidiyorlar. Arkada9ları Gergedan, Fil, 
'.Ayı, Ördek ve Tavtan kordetıler birer kö9eye aaklanm1'lar iki ahbap 
çavufu seyrediyorlar. Bu bef 1ıiz1i hayvanın hepsi resimde birer tara
fa saklanmışlardır. Siz bu resmi kesip bet arkadatı aaklandık1an yer
lerde bulacak ve üzerlerini ifaret ederek "Yeni Sabah g~teai bil
mece memurluğuna" göndereceksinİ%. Taliiniz varsa güzel ve zarif bir 
hediye kazanırsınız. Bil:.n.ece mektuplarınızı açık gönderirseniz ( 1) 
kuruşluk posta pulu kafi gelir. 

• 

3 i.incü (Müsrif oğullar kitabı) 

- Aydın, milli Aydın banka,s,ı vez· 
necları Cavid oğlu Gönenç Arıkan 

4 ci.i (Bir çalgıcının seyahati) ki
tabı) - İstanbul (64) üncü ilk okul 
(641) No. Yıldız Dumlu. 

5 inci (Ziya Gök Alp hayatı ve 
eseri kitabı) - Şile, ilk okul (27) 
No. (I'alip oğlu Enver Aliıınan. 

BJRER KOÇ OK KIT AB 
KAZANANLAR 

6 - Tarsus, Duatepe okulu (182 
No. :Mahmut. 7 - Bursa Vali Şem
settin mahallesi, birinci erkek lisesi 
yanında 3 numaralı evde Orhan Te· 
kin. 8 - Pangaltı Baruthane cadde· 
si No. lHS Zehra. 9 - Gümüş Hacı 
köy Hava kurumu şubesi muhasibi 
kııı ilk okul talebesinden Nedime 
Simitçi. 10 - Ankara, Devrim ilk 
okulu (647) No. Vefa. 11 - Gire
sun, orta okul (60) No. Halil. 12 -
İstanbul 41 inci ilk okul (6) No. Pe
rihan Ünalmış. 13- Adana, Gülen 
Sazlı lokantası aşçısı Usta Ömer kı
zı kUçük Güneş. 14 - Kadıköy bi
rinci ilk okul (176) No Nazım Sokar 
oğlu. 15 - Düzçe orta olkul (643) 
No. Gökbek. 16 - Ankara, Gazi li
sesi orta kısım~a (1372) No> Ali 
Bizdar. 17 - Edremit Gazi olCulu 
(S!S) No. Erdoğan Ural. 18 - Tar
sus Amerikan kollejl (294) No. Es
at Alpaytaç. 19 - Tekirdağ orta o
kul 94 No. ~ıza Uslu. 20 - Çine, 
birinci okul (125) No. Rafet Ilğm. 
21 - Dğm okul (107) No. Salt Bin
göl. 22 - Zara fotografçı Nami 
Yüksel. 28 - Sarıkamış top alayı 
hesap memuru önyUzbnşı kızı Ne
riman Çakar. 

(Devamı var) 
.................................... 
~ ~ 

I Şubat ayı bulmacası \ 
! kuponu E • • ~ . -. . . .................................... 
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Harbe ir.miyecek i Bayramda Oynanan Maçlar 
rı ız n Konulan Kupa _Galatasaray İİe F e

Çünkü Yapı 
azırlıksız 

n Teftiş Kıtal 
w 

g~nu 
terdi n!~m m~scbef.~"'~~asında Muallakta Kaldı 

en kuvvetli üç federe ve üç gayri uı d 
federe takımı arasında tertip edi- ;- u ağda Kayak Müsabakaları 

Fakat Enver Paşa Bizzat Bu Vaziyeti Gördüğü 
Halde Almanların Yanında Bu- Kanaatini 

Kuvvetle Müdafaa Edemedi 
21. (8 rumi) eylfıl -14 pazartc1;:ıY 

günü öğle vakti Galata rıhtımın
dan, karargahıumumi emrindeki 
Plevne vapurile Enver paşa i:e bir
likte Bandırmaya yola ~ıktık. Me
ğerse donanmanın Karadeniz boğa
zından çıkmasına dünkü müzakere
lerinde hükumetçe müsaade olun
mamış. Amiral Suşon buna kı.zmIŞ, 
Alman sefirine müracaatla Alınan 
bayrağı çekerek çıkacağını bildir
miş. Mesele Almanlar arasında &· 

levlcnmiş. Bu halin Alman aleyhdar 
lığına yol açacağını ve Türkiyeyi 
büsbütün kaybedeceklerini düşüne
rek işi bazı Almanlar Liman paşaya 
haber vermiştir. O da sefire gelip 
bu işe katiyen müsaade etmemesini 
bilrurmiş, sefir de Suşona tebliğ et
miş! Suşon da bu sefer En veri s.ı· 
kıştırmış, Enver de daha hükfımet
ten karar almadan evvel müsait 
görünmüş olduğundan küçük düşme 
mek için boğazdan uzaklaşmamak 
~artile çıkıver ! demiş! 

Jşte bu garip çekişmelerden son
ra biz Enver pa~a ile Marmaraya 
açılırken Suşon da Yavuzla Midilli
yi alarak boğazdan çıkmJŞ. Bunu 
hlikftmet haber alınca ve ortada. En
ver paşayı bulamayınca Bahriye 
Nazırı Cemal paşaya da müracaat 
etmişler, o da donanmaya telefonla 
vaziyeti sormuş. Aldığı cevab ami· 
ral Susonnun bütün donanmayı dı
şarı istemesi olduğunu görünce git-
meyiniz! Emrini vermiş. 4-kşam üs· 
tu amiralin iki gemi ile geri döndü· 
ğü görülerek hükumet Erkanı müs-

terih olmuş! 
Gelelim bizim seyahate: L§.tif 

bir hava ve sakin bir deniz vardı. 
Vapurda biz bize idik. Tek bir Al
man da ydktu. Enverle uzun uzadı
ya görüşebiliyordum. Akşam üstü 
güverteye çıkmıştım. Yalnız baŞıma 
dürbünle etrafı seyrediyor, Marma
ranın tP.miz bavasile ciğerlerimi yı
kayor ve kafamı dinlendiriyordum, 
Aşağıdan baştaraftan tek tek re
volver seı:Jleri gelmiye başladı. 

Bu esnada bir yaver de yanım.ı 
gelerek beni daha doymadığım 
kendi alem imden ayırdı: 

- Enver paşa roverle nişan 
alıyor, sizi de istiyor! 

Enver paşanın yanına indim 
. Her halile tıpkı manastırda altı yıl 
evvelki Enver bey! Beni görünce 
gülfuru>edi ve dedi: 

- Neredesin be? Güvertede tek 
başına ne yapıyorsun.Bir saattir ae
ni aratıp durd~m. 

Türk ordusunda ilk kızaklı keşşaflar 
Bu seyahatte yemek faslı da 

Yazan: General 
Kazım Karabeki r 

- 37 -
Ben - Biremriniz mi var? diye

rek not defterimi çıkardım. 
Enver - Yok canım Şimdi em-

rin sırası değil. Roververini çık.ar 
da müsabaka y~palım ! 

Ben - Roverimi kamarama bı· 
rakmıştım. Müsaade buyurun alıp 
geleyim! 

Enver - Vazgeç öyle ise! Bir 
zaman seni bekledik. Şimdi de rove
rini mi bekliyeceğiz- Zaten benim 
de iki mermtm kaldı. Diyerek onları 
da attı. Manastırda ve Selanikte 
rover ve tüf ek atışlarında ben birin
ci geldiğim için gerek Enver paŞa 
ve gerekse Hafız Hakkı bey bu gibi 
hususi vaziyetlerde eski samimi ar
kadaŞlıkları yada vesile olsun diye 
beni atış müsabakalarına çağırır
lardı. 

hoşça geçtı. Soframız pek zengindi.. 1 
Tokatliyandan bir takım getirtil
mişti. Enver paşa konağındaki zi
yafetlerinde de böyle yapardı. Sof
rada alkolli.ı maddelerden eser yok-

tu. Çünkü Enver ömründe ağzına 
alkol almamıştı ve bunda ısrarla da 
dururdu. Benim de bununla ülfeti111 
yoktu. Bir binbaşı için bedelinin 
haylice tuzlu olacağını düşünerek, 
oldu bir iş deyip fazlaca yemek ye
rlim. Halbuki sonradan öğrendik ki 
hepimiz bütün seyahatimiz müdde
tince Enver paşanın misafiri hassı 
im.işiz. (1) 

22 Eylülde Bandırma civarında
ki dördüncü kolordunun manevrele
rinde bulunduk. Enver paşaya not
larımı hazırladım. Bu halile kıtala
rımızın muharebeye giremiyeceğini, 
bütü~ kış çalısmak lüzumunu kıta· 
ların karşısıı1'1a. ke1.ıci1!.:ıi de gördü. 
Harbe girmekte acele etnıemeğe 

~arar vermiş olduğunu hıssediyor
aum. Fakat Almanların ortasc'a 
düşünce bilmem bu kanaat değişe-
cek miydi? 

22 EüliHde Tekirdağmdaki U
çüncü kolordunun mane\Telerinde 
dahi ayni hali gördük. Burada Ha· 
fız Hakkı beyi de bulduk. Benim 
sabık müdürüm Toveney'le de ... 
.. t" Ş go 
ruş um. ubedeki intizamı burada 
b~l~adığından bana dert yandı. 
~~ım erkanıharpler de onun titiz
ligınden yaka silkiyorlardı. 

Tekirdağından otomobillerle 
Mu~atlıya ve buradan da tirenle 
Edirneye geçtik. 

24 Eylfllde oradaki ikinci kolor
Cluyu gördilk. Liman paşa bu kolo.r
~iunun yürüyüş kolunda teftişini 

yap~yordu. Tam altı saat süren bu 
teftış dahi ayi intibaı yaptı. 1şlıı 

f ~nas~ bu kolordunun talim ve ter
bıyesı de elbise ve teçhizatı daha 
noksan ve daha da. fena idi. Bu hali 
bfrinci ordu kumandanı Liman pa·· 

(1) Fakat bir ay sonraki Liman 
p~a. ile olan seyahatimizde 0 bizi 
misafir olarak beslemedi. Müsavi 
olar4k yediğimizi ödedik., 

len stadyum kajı!:iı kupası futbol 
müsabakaları dün netkelcnmiştir. 

Havanın oldukça müsait olması 
ve müsabakaların finallerinin icra 
edilmesi. sc;.,,cbile sahaya 5 bin kişi 
kadar bır seyirci ki.itlesi toplanmış
tı. 

Bıı;ştK1'AŞ - KURTULUS 
• > 

Günün ilk müsabakası Beşiktaş-
Kurtuluş takımları arasında. cerc
y~~ :tti. _Evvelki gün ellerine geçen 
muhım bır avantaja rağmen Be
yoğlu spora 4-2 mağlup olan Beşik
taş takımı buglin sahaya hemen he
men ayni kadroyu muhafaza ede-
rek çıkmıştı. Oyunun başlanıasile 
Beşiktaş takımı nisbeten zayıf ra· 
kibine karşı hemen hakimiveti tesis 
etmeğe mi.ivaffak oldu. Birinci dev· 
re Beşiktaşın attığı bir golle 1-0 
Kurtuluşun aleyhine neticelendi. t
kinci devre başladıktan beş dakika 
sonra Beşiktaş bir sayı daha ka· 
zandı. Devrenin sonlarına doğru 
her iki tarafın attığı birer golle maç 
3-1 Beşiktaşın galibiyetile netle~ 

lendi. 
FENER - ŞtŞU 

Günün en milhim müsabakasını 
teşkil eden Fener - Şişli maçı evvel
ce de tahmin edildiği gibi çok zevkli 
ve seri bir surette cereyan etti. Her 
iki takım da bu maça en kuvvetli 
kadrolarile çıkmışlardı. Maçtan ev
vel yapılan bütün tahminlere naza . 
ran maç neticesinin ancak bir gol 

farkla neticeleneceği zannediliyor· 
d~ .. Fakat netice hiç te umulduğu 
gıbı çıkmadı ve Fenerbahjc dün çok 
güzel bir oyun çıkararak kuvvetli 
rakibini 4-1 gibi yüksek bir farkla. 
yenmege muvaffak oldu. Oyunun bi 
rinci devresi mütevazin bi; surette 
ve 2-1 Fenerin galibiyetile nihayet
lenmiştir. 

ikinci devre ilk dakikalardan i- ı 
tibaren oyuna hakim olan Fenerli
ler sayı adedini fazlalaştırarak ma
çı 4-1 gibi farklı bir neticeyle bitir
meğe muvaffak oldular. 

Galatasaray _ Be~Toğlu Spor 
Günün son ma<;ı olduğu gibi ku

panın sahibini de tayin edecek olan 
Beyoğlu Spor - Galatasaray ovu
nu bu turnuvanın en heyecanlı ~a
~ı oldu. 

Saat o n:ı.Jtıda sahaya çıkan ta
kımlar bir gün evvelki kadrolarııu 
~~en muhafaza ediyorlardı. Kale 
ıntıhabını Beyoğlu Sporlular kazan
dığı için oyuna Galatasaraylıların 
merkez?en bir hücumu ile başlandı. 
tık dakıkaJardan itibaren sağ taraf
tan yapılan Galatasaray hücumları 

Bey~ğlu Spor kalesine mütemad! 
tehlikeler geçirtiyordu. Oyunun b:.ı cı 

lamasını müteakip on dakika için~ 
ele Galatasaray üstüste iiç korner 
kaza~dı, fakat bir netice a!ına.ma · 
dı. Nıhayet devrenin 15 inci dakika-

s~~da yine sağdan yapılan bir hü-ı 
cumda Galatasaraylılar ilk ve biraz 
sonra da ikinci sayılarını çıkardı
lar~ Devre bu netice ile ve 2-0 Be
yoglu Sporun aleyhine neticelendi. 

İkinci devre, yine ayni şeldlde 
ve tamamen Galatasaraym .. t'" 
lüğü ile devam etti ve GalaU::r~;: 
Warın son dakikalarda attıkları b' ı 1 ~, 
sayı ı e maç 2-0 gibi bir netice ile 

• • • 
öğle yemeğine vali Adil bey En

ver paşayı davet etti. Beraber' git
tik. Yemekte kolordu kumandanı 
topçu Hasan Riza p~a da vardı. 
Tam ye~ek ortasında, efradın ka
pu~:ruzlugundan ve kl§m donup öle
cegınden şikayete başladı. Yerinde 
olınıyan bu şikayete Enver pqamrı 
canı sıkıldı. Dedi. ' 

Kayakçılar kayarken ••• 
B!trsa (Hususi) _ Ankara, İs

tanbul, Bursa ve diğer veJayetlerden 
gelen sporcular Uludağa çıkmışlar
dır. Bayramın birinci günü başlama
sı mukarrer olan kayak müsabaka-

l~~ı .. Ayastan karların katılaşması 
yuzunden yapılamamıştır. Sporcu-
lar birinci günü güneşin altında ya
y~ gezintiler yaparak geçirmişler
dir. 

!kinci gün yağan kar dağda bu

lunan 200 genci emsalsız derecede 
sevindirmiş pek kısa zamanda hasıl 

Galatasnrnyın lehine neticelendi 
. .!\~a çtan sonra yapılan tasnü ~e

~ı~esı uzun münakaşalara yol açtığı 
ıçın turnuvanın asıl galibini tayin 
etm~k m~mkün olamadı. Yapıla•t 
tasnife gore ayni puvanı alan Ga
latasaray ve Fener takımları ara
sında Averej usulile yapılan t asnif
te Fenerin Galatasaraya n . azara.I! 
bır gol fazla attığı anlaşılmış "' 
~upanın 1''cner takımına verilm:at 
ıcap etmiştir. Fakat Galatasaraylı . 
Ia_r .bu karara itiraz etmişler vo 
Şışlı maçında hasımlarının h'·km WlA u en 
~a~ up oldukları için yedikleri ikl 

o!Un sa~ılam.ıyacağını söyliyerek 
ıanın kendilerine verilmesini is-

olan kar tabakaları üzerin _ 
de kayak müı:;abakaJarı yapılmam· 
başlamı.ştır. 

. llk olarak onbeş kilometre üze
rınde muhtelif mıntakalara bağlı 

23 gencin iştirakile yan mukavcı
n:ıet yarışı yapılmış ve şu teknik no
tıceler elde edilmiştir. 

1 - Mustafa (Bursa)l 3.40 sa
atta. 

2 - Nazmi (Ankara) 1.20.23 
saat. 

3 - Salahettin (Bursa) l.6.40 
saat. 

temişlerdir. 

Bunun üzerine hakeme müraca
at edilmiş, fakat hakem olarak k 
bul edilen Adnan Akının fikr' .. a-. ı uze-
~ı~de de münakaşaya yol açıldığı 
~ç~ turnuvanın asıl galibinin tayini 
ışı bu güne bırakılmıştır. 

Bayram maçları 
Havalann soğuk ve müsait ol

mamasına rağmen bUtUn b 
b' ı aynuıı 
ın erce meraklının lt Und vn e maçla• 

ra devam edildi. 

tık günü yapılan maçlarda ~ 
bahçe ~era ile, O. Saray Kurtulugl~ 
ve Beşıkta~ da Şigll ile ko.reılaştılar. 

(Sonu 7 nci aapada) 
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---==>> c:---
Fatma ismindeki ihtiyar kadının 

evine girerken Ömerin onu öldiir
meğe hiç de niyeti yoktu. Fakat h ~ 
disat daha kuvvetli çıkmış, kendi
sini bu filli işlcmeğe sevketmişti. 
Kapının gıcırtısını işiten ve sız 

bir }'erde bulunan e inde korkma
dan oturan bu zengin ihtiy.ıı.r der
;Jıal gece ziyaretci inin uzerine tıl 
mış, Ömer <le elindeki kalın dem·r 
çubukla kendisin yere rmişt'. 

O dere e rni.ıtee ir gôri.ınuyor
du ki jandarmalar, keı clısini tesel

liye b ladıl r. Fakat bir .saat son 
ra facianın vukubul<ltiğu mahalle 
gelince çehreleri değişti. 

F:ı~hakika, be.) ecan içeıi inde 
ike11 Ömerin f ar.kınıı varamadığı 

brr:çôk alametler görmüşlerdi. Ce
sedin boynunda mavi bir parmak 

izleri 'ardı. Bu adnm boğularak 

öldurfilmü tu. Sonra para cüzdanı 
da boş 01 n toıdarm iç.inde duru 
yordu. 

Ciftlik 
• 
Çetenin 

Basan, Dükkan Soyan 
Elebaşısı Kadınmış ! .. 

Ş.lbinağ Kili e oyünd n Habi-1 
bin çiftliğini yüzleri maskeli hırsız
ların bastığını ve mUhim m.ıkdarda 
külliyat ile kıymetli eşya alıp kaç
tıklarını, jandarmamızın önemli bir 
~kilde takibata geçtiğini geçen haf 
taki nushalanmızdan birinde haber 
vermiştik. 

cı Ahmet, tsmail, Kel Hüseyin ile 
bu suça yatak oldukları tcsbit edilen 
Adananın Yort.azı mahallesinden 
olup bağlarda oturan Kel Hamit ol
dukları anlaşılmıştır. 

Bu suçluların yakalanmalarını 
müteakip yapılan incelemelerde ay
ni suçluların gerek Adanada gerek 
muthakatta işlenmiş birçok vakala· 
rın failleri bulundukları ortaya çı
karmıştı. 

Ağabe~ sustu. Amma annem 

ı;ok agla.dı o gece, h.om filllldi anne
cq;riın çok güzol değil, artık allık 

swmuyor. 
Çocugun g\ıleu gozleri birden 

de~taerek Nebilb bakU: 
- Sendu mi aglıfonrun. 7 An-

nem de çok aklll <Jr. 
Amma bu oda insanı aglıı.t.ırmıa. 

Ağalınak de1'ilmlf, büyüklerlıı gö
ıunden y~ ı:otirirnıi~. Her yer be
yaz da ondanmış .. Annem oyle eıöy
lilyor. (B ..• ) de -ağabeyimin odası 

da beyar.dı amma. o çocuk odası için 
mb, hem o ev insnuın gozlerinden 
yaş getirmeuniş. 

yanıyordu. Her halde çocuğun SÖ7,· 
lediği gibi daha iyi muzlar yoktu. 
Fakat Medidi ağlata.o. ne vardı ora
da? tçinin büyük ısrarına dayana.
mıyarak kalktı. Fena bir §CY yaptı· 
ğını bile düşünmeden dolabın kapa
ğındaki küçük topuzlardan tutara.At 
hızla bir ild asıldı. Zaten eski ve 
adi bir kilitle kapalı olan dolap ü
~üncü asılışta açıldı. 

Nebilin ilk gözüne çarpan şey: 
kendisinin canlı gibi bakan evdeki 
(ağrandismamnın) eşi oldu. Gelir· 
ken camını get.irmış burad büyült
türmüş olacaktı. önünde tarih sı
ra.sile istif edilmiş, nişanlılıkta.o. 
başlayıp son ayrılı lara kadar bir 
tanesi kaybolmadan saklanan mek
tupları duruyordu. 

Ömer ilk defadır ki adam öldü-
1·tiyordu .. Önunde erili dur n vücu 
dun hayat iş reti vermediğini go
rtiııct' fazla bir heyeean da duy -
madı. Yalnız od d bir ko ede bu
lunan küçük çekmeceye giderek i 
çindeki kab nk k ~ ğıt paralan ve 
lbazı müce\ herlerı cebine indirdi. 
Ve bununla ıktifa etti. Etrafta, ken 
disini ele verecek hiç bir iz bırak
madığına emin olduktan onra, ya. 
hın kenarında hır.aktığı~ ki ve mo 
dası geçmiş otOmobiline bindi. 

Düz şosede giderken: "Beni 
nereden tamyacaklnr ve şüı> ıe ede 
cekler?,, diye o) lendi. Herke ken 
di halinde bir ıı am olarak bıliyor. 
Şimdiye kadar hiç bfr ç ışleme -
dim.,, 

Bununl beraber, yavaş yavaş 
heyecan ve end· e de duy.mayor, 
değilcli. Aziz ıhtiyann elini bo -
ğazında gezdiriyordu. "Ne de ol
sa bir katil işledim. Eğer lberu ya
kalarlarsa müdafaam için ne di
yeceğim? Acaba arabamın numa
rasını kim e gördü mü diye dilsü
nüyordu. 

Birden, fen erlerin ziyası altın
da yolun ortasında erilmiş bir vQ. 
cut gördü. Tam zamanında fren
lerini sıkarak <!urdu ve arabadan 
atladı. Önünde bulun-an, kanlar 

içinde duran bir adam ce.sedi idi. 

Ömer: "Ben gitikten sonrı. 

muh kak biri i gelmiş, par tarı al. 
m~,. diye mınld udı. 

Fakat biraz ev\•elki sükunetini 
kaybetmişti. Jandarmalar halin 
den şı:phclenerek üzerini aradılar. 
Cebindeki fazla miktarda bulunan 
paraların evcudiyetini açık ola 
rak anla mıyordu. Ömer, jandar
m çavu unun el'nde kelepçe ile 
J'&klaştığını gör<!üğü zaman: 

- Ağzımı aç.abil..,ern, imdi ya
pacağınız hatayı anlardınız, fakat 

ne yap.ayım ki susm m lazım, diye 
bağırdı. 

Birkaç ene onra, rnuebbed 

bap e ma.hkftmiyet cezasını çekti
ği mu esede bir gün Ömer, kat
letmiş olduğu ihtiyar zengin ka -
.chndan ahsedildiğini işitti. 

Halinden, bir arkadaşına şika: 
yet ederken şu cevabı almışh: 

- Aldırma dostum, hayatta ta
lihsizliğe uğrıyan yalnız en de -
ğiLin ! Ben de haksız yere mab -

kum oldum. Bir gece, ız bir ma
halde, kapı."ını açık gördüğüm bir 

eve girmiştim. içeride bir odamn 

kapısı önünde bil' de ölmü~ bir ka-

Son aldığımız nıallımata göre bu 
büyük hırsızlık hadisesini yapan· 
lar jandarmamız rafından yaka· 
lanmışlardır. 

Şahinağ Klise köyündeki baa-1 
km hadisesi etrafında faaliyete ge· 
çen jandarmamız ayni zamanda 
Karataş nahiyesinin Kadıköyünden 
Şevketin dükkinını açarak birçok 
manifatura eşyaları çalan izleri meç 
hul hıl'SlZlık · hadisesinin tahkikak 
ve taln"batile de meşğul bulunmakta 
ve faillerinin meydana çıkarılması 

hususunda büyuk gayretler sarfet
rnekteydi. 

Bu dükk8.n basma hadisesinin fa. 
illerin sıkı takibat neticesinde mey
dana çıkanlmı ve suçluların Cey
han Sanbahçe köyünden olup Ada
da Şeyh MUötafa mahallesinde otu
ran tsa oğlu Keı im ve karısı Cennet 
ile Kerimin arkadaşları KUrt Os
man, Kandılli Mehmet, Fettah, Yu· 
suf, Kürt Hüseyin, 'Tahir, Sait, Ha-

Tahkikat ve takibat daha şü
muUti bir duruma girince de Klise 
köyünden Hüseyin oğlu tbrahimin 
çiftliğine geceleyin girerek eşya, 
çalanların oa yine bu hırs1zlar me
yanında oldukları meydana çıkmıs
tır. 

lncelemeler sonunda çiftlikten 
çalınan eşya ve külliyatın Adanaya 
getirilerek hırsızların elebaşısı Ke
rime teslim edildikleri ve Kerimin 
bu eşyaları sakladığı, hatta suçlu
lardan Hacı Ahmede hisse vermek 
istemediği yapılan muvacahalı iti
raf ile magdur Hüseyin oğlu hemşi
resi Nazmiyenin suçlu Hacı Ahmedi 
tanırım demesi üzerine bunlanu 
yüzleştirilmesi ile de sabit olmuş ve 
bütün suçlular adliyeye teslim edile
rek eşyaların meydana çıkarılması 

hususu için faaliyete geçUmistir. 
Yeni Adana 

00 • 00 

lnebolu Modern 
Limana Kavuşuyor 

• Görunüşe göre bu adamın ölü -
mü birkaç saat evveline çıkıyordu. 
Karanlıkta, herhalde bir otomobil 
~arparak ezmi~, sonra da arka~n
na ba.krnadan savuşup gitmişti .. 

dm gördüm. ~~lbi tutarak ?I~Uş.. D nı·zbanktan Bir Heyet lnebolu·va 
tür zannında idım .. Fakat hikım - e J 

ler böyle düşünmediler. E\•den çı

karlcen hatıra olsun diye öteberi de 
götürdüğüm ve kadının da kafası 

Giderek Tetkiklere Basladı 
' --•••fl>tf.,... ....... -

Bu yol çok tenha olduğundan, da - İnebolu (Huısusi muha.birimiz· 
ha kim. e buralardan geçmemişti. patladığı için beni hapse soktu- den) _ Denizbank miıfelti~lerin-

Ömerin inirleri sağlamdı. H m la.r. Mahkeme e&naaında da ' den Bahri} e Albayı Ali Rıza; Mil-
bir müddet evvel bir kadını da öl- kadının isminin Fatma olduğunu 1i Şefe vaki <Jilckterimizden denize 
dürmilştO. Onun için una pek al- öğrendim!.. ait kBmını yakıııdan tetkik için 
dırış etmedi. O, kendi işini dli~OnQ Hikayeci gonderilmiştir. 

~~u. Hem ihti~ar kadııın evi k~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lometreler~e g ridc kalmıştı. Bir - -
den aklına bir fikir geldi. Eğer bu 
adamı çjğııediğini söylerse, kimse 
kendi 'ndl'n a.c;agı yuknn ayni sa
at öld'irduw•ü kadının katni oldu -
ğnndan şüphe etmezdi. 

Daha fazla t reddüt etmedi. A
ı-aba~ına hınerek en yakın kasaba
ya fırladı gitf. Sabah olurken b"r 
j ndarma karakoluna gelince dur
du: 

Çavu~a.: Yolda biı· adam öl -
dOrdGm, dedi. 

Sizi bulmadan eve), geceyi ce
sc lin yanında geçirdim. Korku i
çinde idim. .,. e yaptığımı bilmiyor
dum. Hem bunu da i temiyerek, 
kaza eseri olarak yaptım. 

Şöför ile Valton göilerl korku

dan bUyümüş bir halde Ollverl ara
badan çıkararak hole götürdüler. 

Orada, evlenmeden evvel hasta ba

kıcı olan Mrs Vall*'r, hizmetçilerle 
beraber bekliyordu.. 1ki adam da, 
Oliver bir kaııapenin UetUne uat
tılar. Svanild de, Katı sfüiikliyerek 
getirili ve o zaman yapml§ olduğu . 
bu işlerin fevkalldeliğini anladı. O-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizlna, 
aenalji, lnnlclık Ye Wfıtl• •trılarıaı u derlaal ke.t~r. 
• .. lcabuıda .-ac1. 3 ka .. alı•aoilir ... -

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elek.tiril&: mühendis •e işletme 

müdiirJniü münhaldir. Taliplilerin vesikalarile l:>elediyem"ze 
müracaatları JI ( 638 ) 

lerine hlkim olamadı. Dehşet için
de: 

Aman Allabını böyle bir &eY hiç 
görmedim. Diye bağırdı. Halbuki 
köyde vulrua gelen iki 3imendilfor 
kazasının kurbanlanna ben bakml§· 

tun. Şimdi bu Kat St.ringer mi? .. 
Zavallılan tanıyamadım bile. Ade-
tl bir kaplanın pençeleri arasından 
~kmıt gibi . 

T cfrika No. 5 

Bu işleı-e çok ilgi goı;tcren li -
nıan reisi Hulusi Roııa ve Deniz-

baıık acente i Rayhan Berkile hc
r.aber Jt;vreııiyeye gittiler. ~lend · 

rek imza ve buraya vapu uğ
ralılmas.ı için tetkikat :apmak
tndırlnr. 

Evreı ' y lnebolunun bir ma -

trnllegi ayılır. Dort mıl me afodc 
ufak bir i k l dir. On mil 

ileride "tliş" ta bıı M cndercke sa

hip ve etrafındaki ı .thi.} ele re mer

keziyet t(>şkil eden bu koy senede 
bir milyon kilu patatc \"e o mik-

tara ~akın ) ~ mcy\·e ihraç eden 
bir iskcledir. Tticcar vapurları 

zamanında haftada üç defa İl~.} c 
vapur ugı-.atıhyordu. Bu ebcple 

Evreniyeye uğratı!acak ''U}ltırtın 

bir ticarete mebni tal b edilmediği 

anlaşılıyor. Kaza" ına bu kadar 
yakın ohm EvreniyPniıı Meııderck 
H saired~n İnebolııya bir kara yo-

Çt•ircn: R. SAGAY 

K13ık bir sesle: 

Nebil blr türlü zaptıı muvaffak 
olıtmadığı ya§Jada sordu: 

- Anneciğin sana cici mamalar 
alzyor mu? ·eıer yiyorsun baka-
yım! 

- Atıyor. uz yiyorum, elma 
yiyorum, portakal yiyonım.. Bir 
den duraladı. Gö:rlerini dıvardaki 

dolaplardan binne dikerek içinin 
çocuk merakıle: 

- O dolapta ne \ ar sen biliyoı 
musun? O dolap annemin. Anahtan 
onda, kimse göımesin diye bırak
mı.>or .. Diyor kı ayıpnuş .. B k her
kes odamızı göriiyortlluş. 1nsanın 

dolabı kilitli dururmuş. Amma bana 
da ağabeyime de bır kere göster
medi. !cinde ne \ ar? Oyl · merak e
diyorum ki.. Sen ac;ar mısın b ba 
o dolabı?. Galib nnem daha gü
zel muzları oraya saklıyor. Çtlnk\i 

beni uyutunca oraya gidip bir y
ler yiyor. Bir kere uyur gibi yaptım 
da gördüm. Bazaıı da orada ağlıyor 
O da benim gibi muz bitti diye mi 
ağlıyor?. 

Nebilin içini büyük bir merak 

kaplamıştı. Gözlerini dolaba dik· 

mış Emelle -abeı· oraya bakıyor, 
bu dola buı içindekileri görmek için 

hı ile baglannıası ı.ayam temenni
dir. 

İnebolu (Hu u i muhabirimiz -
den) - I>enizbaıık nıi.ıhendi lcrin
-Oen Şe\ ket Aral g<'lrli. Milli Şefi
miz rei~cumhur hmet luoııüııc di
Jeklf'rimiziıı L.a.,md:ı gP!ı•n liman 
derdine )Uk ek alakal rı11ı go ter
cliklerindeıı lnbolu e\ i ıeç içri~in
dedir. 

Mulıendis Şe\ kel l\Ienderek İ· 
çerisinde i kandil ameliyegi vap . 
maktadır. 

İnebolu (Hu ·u i Muhabirim"z -
den) - Hei:sicuıuhurunwz İ"lnıcL 

İnonünun tetkik se) ah.atinde İne

boluyu şcreflendirmelerinde Çık_ 

nıaz Zeylun köyJti Şukni Karah.ı
nın dileklerinde, havalimizde di
kilen fıııdık fidanları için bir mıi
tehas blll i tenHme.;;i ilzerinl.' ) ıık-

sek alakatannı koylfıclcn e irgemi. 
yen .Millı Ş<•f veı·diği emir üz rine, 

Giresmıdaki Zil"ant Vckfdeti mtite

hH ::.ıslarmdaıı ll~kkı 1\Iahir gem -
<lcrilmiştir. Ru havalideki tetki
katına başlamıştır. 

Ve dolabın alt gözünde küçük 
bir kavanoz içinde biraz zeytin ve 
yansı kesilmiş, bayatlamış bir ek
ml!k vardı.. Resmi önünde ibadet 
etler gibi ağlayıp mektuplarını dua 
gibi okuuyarak kendini kuru ek
mekle zeytin yemeğe mahkfim eden 
sabahlara kadar döktüğü göz nu
rıle çocuklarına bu pahalı znmanda 
muz, portakal, elma yediren, leyU 
mektepte okutan kadına içinden 
tahlil edemediği bir hıs ytlkscldi. 
Onun ne kadar içli, ne kadar feda
kar ve vüksck bir kadın olduğunu 
biliyordu. Fakat bu manzara kar· 
şısmda duydukları, takdir, hayran
lık hatta ibadet değil bu kelimelerle 
izah edilemiyecek kadar başka ve 
yüksekti. 

- Baba hani muzlar! 
Muz yok çocuğum .. Yine bit

mis olacak .. 
Ha.. Anla.dım. DUn akşam, 

baba. annesinden gelince annem pa
ketlerini mindere attı. O dolaba 
koştu. öyl çok ağladı ki.. (Niçin 
hepsi bitti?) diye saçlarını çekiyor-
du. /Devamı vıu·' 

Sam un gumrük muhafaza ko
mutanı Denb: yarbayı Ziya geldi. 
:Muhafaza te. kilatmdaki teftişleri -
ne denrnt etmektedir. 

Adanadl Hah.evi resim !e~O"isi 
Adana (Hu u 'i) - .ıemle

'ketimizin ileri kültür muesse ele-
1·inclcn 'blrisi olan Adana Halkevi 
faydalı çnlışmaLanna muntazaman 

de\ nm eylemektNrr. Her komite, 
in ·ne ldığı degerlı gençlerin fe_ 
cakimıne ÇH1L'mıalariyfo kendı İn· 

<'len bekleneni 'ermekte \'e h · e
dilen ihtiy uci tam ol.arak k r ıla

ma ktadır. 

Hu meyand müze 'e rgıler 

komitesi de kn} da .şayan murnffa
kı.n·tler gü temıektedir. Goııder-

<1 "gim re im açılan resim eı·gi in-· 
deıı hir ko,eyi tesbit etmektedir. 

Pazö' · - ı ç.ik m ç. 
Bozo.vuk ( Hususi) - Ilozöyuk 

- .HiJecik kllipleri ·ara ında Bile
cik saha ·ıııda bir maç )·apılmt. ne-

ticede Bilecik klubiı bire lcar~ı 
dört ayı ile ~alip gelmiştir. 

N. T. 

eğilerek elini, kardeşinin ate3 içerı· 
~inde yatan alnına değdirdi. 

mündenberi ilk defadır ki ayaz var .• 
- Daha fazla konuşmayınız 0-

liver. Gece geçen vakayı anlatar&M 
bu menfur rivayetleri ortadan ku. 
dırabilirsiniı:. 

- "Üzülmeyiniz, bunu sonra ko· 
nuşunız dedi. 

Oliver hınç.kırıyordu. 
- Bu şeytan ilk defa olarak bir 

kadına taarruz ediyor, bu da be· 
nim yüzümden. F.ığer !kendimi mü· 
dafaa etmemi& olsaydım, ona mu
hakkak ilişmezdi. 

- Fak.at bir şey görmedim ki. 
belki de gördüm fakat hali. hatırlı
yamıyonım, başım yaralı mı?. 

- Yere yuvarlanırken başım• 
kalt bir yere çarparak şişmiş. 

da taşıdığı bu vücudu, başka bir 
kanapeye yatırdı 

Madam Valton Oliverin vücudu
nu muayene ettikten sonra: 

- Başına fena bir darbe inmlt 
dedi. Fulan bunun şiddetini biraz 

Bu esnada, Oliver, g-öderini aç
mıış, etrafa şafkın &aşkın bakmıyor· 
du. 

- Ne Yar? .. Diye fle8lendi. Bir
denbire nazarları Kabn vücudun~ 

- Bu hadise kendisini çok yor• 
du. Hemen oduına götürün dedi. 
Ve Svaru1d dönerek: 

- Doktorun gelmeaiui bekliye
li m, biz ilk ı>aruıunıam ytt}lahm diye 
illve etti. 

- Siz misini:r. Svan. buraya na
sıl geldim.? diye sordu. Hali Go

daı-d'm evinde olduğunu sanıyor

dum. Bağlı eline dokundu ve: 

- OHver sevgilim, Ormanda ne 
cördün? 

- Büyük babamla diğerlerinin 

ikibetine uğramayayım diye mi 
korkuyorsunuz. Şimdilik habrladı

ğım bir şey yok ki. 

- Beleki de ... H~r halde bu dar
beden dolayı olan biteni henüz to
parlıyamıyorum. 

Doktor Novton odaya girdi. U
zun boylu, zeki balru lı bir adamdL 
Prensip itibarile nikbin bir adam 
olduğu için derhal: 

hafifletmiş, boynundaki ve yUzUn .. 
deki yaralarda sathi, soğuk kan ak

masını durdurmU§, ah, bakınız, ken 
diaine gelmiye ba§lıyor. Valton ça
buk, biraz Brandi getir. Svanild, o.. 
danın bir an için döndilğtlnU hisset-

ti. Oliver yqıyordu. Bundan bqka 

l8Yi dUfUnmiyordu .. Madam Valtoa 

Ot.eki 7arahyı &ten manto111 ~ 
41l. Satuk bn1ı1ıt- nfme1t .... 

takıldı. Hayret ve şqkmlı.k yerine 
.kanlara bulanmış yüzünde hudutsuz 

bir korku kaim oldu.. Mani olmağa 
vakit kalmadan genç adam ayağa 
kalkarak, eşkenceye uğramıg bir 
halde duran Kata doğru eflldi ,,. 
UZUD uzadıya baktı. 

- Zavallı kızcafız. canavar ne 
hale &'etlrmiş diye inildiyerek karde .. 
tbıla kollan arasmda baY.Jldı. 

Madam Valtoa: 

Telef on çaldı. 
doktoı'Wl birkaç 

Oda hf7.metçisi, 
dakikaya kadar 

ırıtoda olacağını bekçinin haber ver
diğini bildirdi. 

Olh•er ya\'a§ yavaş kendine gel
di. 

Kız kardeşine çok benziyordu. 

yalnız saçlarının rengi siyah, gözle

ri daha koyu idi. Sol şakağmdakt 

büyi_jk bir yumnıdan başka yiizti 
laafif surette yaralannufu. 

- Pansıman mı yapıldı! Neye 

yatırdınız beni diye ilave etti. Sva
nild sUraUe: 

- Sizi ormanda buldum buraya 
getirdim diye cevab verdi. 

- Fakat nasıl oluyor? Hiç bir 
gey habrlıyamıyorum. Danoi den 
gelirken ... 

- Ah şimdi hatırlamağa başlı· 
yorum... Canavarla boğuştum ... 

Svau kardeşim, Kat ne oldu? 
Ju;r;cağzı parçaladı ... Genç kız yatağa 

Fakat ayni umanda Svanild, 
kardeşinin göıdeıinin, şiddetli bir 

heyecan ifade eden bir hal gördü. 

Genç adam: 

- Reggi ! Diye bağırdı. 
- Oliver, ne oluyor? Ne demek 

istiyorsunuz.. Deli misiniz? .. Evet 
aklınızı kaçırdığınızı ümit edeı im., 

- H yır, köylülerin ne diyecek· 
lerini biliyontl!l. Onun bir ... hortli.Jt 
olduğuna inanacaklar.. Hem öHi-

- Mösyö Homand yükeek 8e8le 
konuşmanız iyi ali.met dedi.. 

- Doktor, bilhassa kendimi c;~ 
yorgun hissediyorum. Kat nasıl? 

- Gençlerin hayatla olan ba~la• 
nsağlamdır. Bundan fulasını s ,. 
liyemem. Mrs Valton bir oda h ·. 
lıyor, zavallı kızcağız evine gi <, 
battl göturUlecek bir halde ı.. • ue
ğil. 
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Uk maç G. Saray- Kurtuluş &· 

rasında idi. oyun S-1 G. Sarayın 
Jeehine neticelendi. . 

tkinci kaxeılaşmayı B~ilrtal-
Şişli yaptılar. Oyun 0-0 berabere 

Son kar§ılaşmay.ı Fener bahçe· 
Pera yııpWar. San lacivertliler ÜS• 

tun oyunlarile 2-1 galip geldiler. 

ikinci gUn . . 
Sabada yine 4-5 bın seyırcı 

vardı. Maçlar alftka ile takibe değe.rı 
derecede çetin olmuş yalnız Fener 
bahçeliler Kurtuluşa karşı gayet ra-ı 
hat bir galibiyet kazanmışlardır. 

Fener bahçe: 4 Kurtuluş: 1 

Fener bahçeliler Y a ' a r, 
Esat, Fazıl gibi en mühim Uç oyun· 
cudan mahrum olarak şöyle bir ta-
kımla sahaya çıktılar. l 

Hüsamettin, Lebib, Şevket, Mu· 
2affer, Avsan, M. Reşat, Halidun, 
Basri, Ali Rıza, Fikri, Niyazi. 

Oyuna gayet seri başlıyan ~a~ 
lacivertliler daha bidayette hakimi· 
yeti ele alarak Kurtuluş nısıf saha· 
smda ovnamağa baf?ladılar. 

O~da Ali Rıza yanlarda Bas· 
ri Fikret çok iyi idiler. Bu hakimi
y~t yedinci dakikada semeresini 
verdi. Basri soldan açılan bir hücum 
da vale bir şiitle Fenerin ilk sayı· 
sını kaybetti. 35 inci dakikada Fik
ret 18 metreden çektiği sıkı bir şüt
lc takımına ikinci golü kazandrrdı. 
Birinci devre 0-2 Fener lehine bit
ti. 

!kinci devre Fikret sıkı bir şiltle 
üçüncü hemen arkasından Ali Rıza 
dördüncü golü yaptı. Biraz sonra 
Kurtuluş da merkez muhacimi aya· 
ğıyle bir sayJ kazanarak maç 1-4 
Fener bahçe lehine bitti. 

Günün en ·milhim karşılaşması 
Şişli G. saray arasında oynan~~ 
maçtı. Şişlinin bir gün evvel çok gu
zel bir oyun çıkararak Beşi~ta~l~ 
berabere kalışı maçın ehemmıyetını 
arttırmıştır. 

Oyun sıkı ve seri bir şekilde baş· 
ladı. tık dakikada Şişli kalesine da
yanan bir G. saray hücumunda Sü
Jevman ilk golü kaydetti. 

· Bu beklenmiyen golU oyunun hı
zını daha ziyade arttırdı. Şişli muka
bil hücuma geçti. Oyun mlitevazin 
bir şekil aldı. Çok güzel bir oyun 
seyretmeğe başladık. Devre sonuna 
doğru G. Saray aleyhine olan pen 
altıdan Şişlililer de bir sayı kazana· 
rak beraber bir vaziyete geldiler. 

tkinci devre çok seri başladı. 
Karşılıklı hücumlar seyretmeğe 

ba~ladık. Ortadan yapılan bir Gala
ta.;aray hücumunda Sarı-Kırmızıh
lar ikinci gollerini kazandılar. Da· 
kikalar geçtikçe oyun sert bir f?ekil 
almağa başladı. Bilhassa müdafaa· 
da Adnan, hücumda Cemil oymm 
şirazesinden çıkannağa sebeb vere
cek lüzumsuz hareketler yapıyor

lardı. Soldan yapılan bir akında Şiş
lili !er bir sayı daha yaparak bera
berliği temin ettiler. Bu goldan son
ra oyun daha ziyade sertleşti. G.
saray şahsına bir pen altı oldu. G. 
saray üçüncü golü da kazandı. O
yun tekrar başladığında ortada Ce
milin sebebiyet verdiği çok çirkin 
bir hadise oldu. iki ta.raf bir birle· 
rine girdiler. 

Hakem Galatasaraydan Cemil 
Şişliden Agobu dışarı çıkardı. 1ki 
oyuncu saha kenannda ylirürlerken 
Cemil Agobun yüzüne bir yunıruk 
vurarak çirkin hadiseyi tekrarladı. 
Şişlililer sahadan çıkblar. Oyun bu 
suretle 3-2 va2:iyette yarıda kaldı. 

PERA: 4 - BEŞtKTAŞ: 2 
Günün son maçı Beşiktaş, Pera 

aras,ında oynandL Hüsnü ve Feyzi· 
den mahrum bir şekilde sahaya Çl" 

kan siyah beyazıııaı= soldan açılan 
bir hücumlarile ilk biraz sonra da 
ikinci saylıannı kazandılarsa da o
yun fterJedikçe vaziyete M.kim ol· 
mağa başhyan Perahlar arka arka· 
ya iki sayı yaparak beraberliği te. 
min ettiler. 

!kinci devre Be~ bozuk oy
namağa başladı. Fırsattan istifade 
eden Peralılar tiçfiııeü g:ollerhri dev
re 1.1onla.rma doğnı da 4 llnc:ü golle
rini yaparak maçı 4.-2 kazaııdıl~r. 
Bu suretle bayram maçlarının ikin· 
ci günU de bitınia old1L 

Matbuat takımı Bursada 
galib 

Bursa, ( Husus} ) - :lstanbul 
Matbuat takımile Bursa mütekait-

Dünkti Galatasara1 - Pera maçından bir intıba 

ğuk .. gir rar Bursaya davet edilmiştir· 
leri maçı yağmur, so ' ruz . İkinci maç haziranın ilk hafta-
tesirile göl haline gelmiş berbat b~ smda açılacak yeni stadda yapıla
sahada ancak (200~800) il ge~mı· 
yen bir seyirci kütlesi önünde ıcra ca.ktır. d 
edilmiştir. Boğaziçi Ankara a 

Oyuna hakem bay Abdullah~ yenildi 
idaresi altında başlandı. Bursa mil· Ankara (Hususi) - Harbiye va 
tekaitleri muhteliti Gazi lisesi takımlarile iki maç yap-

Turgut, Rasim, Ziya, Sa~~ is- mak üzere şehrimize gelmiş bulu
mail, tlhan, Ahmet, Osman, Suley- nan İstanbul Boğaziçi lisesi futbol 
man, Remzi, Hamdi. takımı kalabalık bir seyirci önünde 

Matbuat takmn: ilk maçını Gazi lisesile 19 mayı"> 
Namık, Osman Mtinür, Ercü· 

t A stadyumunda yaptı. ment Kemal, Salahattin, Ahme • 
dem Tarık, Şazi, Osman Kavrak, Soğuk ve yağmurlu bir havada 

' · cereyan ettiği için iki takını da her 
Sedad, Ulvi, Ömer Besun. .. zamanki oyunlarım gösteremiyor-

Oyuıı uniumiyet itibarile mute- h 
kt k lardı. Maçın ilk kısımlarında da a kaitler maçı hissini verme en ço 

..... aktı. Sogu~ k, yağmur, çamurla. ziyade hakim olan Boğaziçi lisesi 
~ takımı devre sonlarına doğru hikimücadele eden mütekaitler gayrı 

miyeti Gazi lisesine bıraktı. tki ta· 
müsait olan bu şartlara rağmen za· kımın da zaman zaman. yaptıkları 
man zaman çok güzel oynadı. M~t- tehlikeli akınlar bir netice verme· 
buat takım.mı fazlasile çalıştırmaga den birinci devre bitti. 
Sevketti. Birinci devre mütekaitle-

k İkinci devrede daha bariz bir rin bir golüne karşı Matpuat ta t-
b t takımı h8.kiıniyet tesis eden Gazi lisesi, mının iki sayısile mat ua 

lehine bitti. ikinci devrede müteva- Bo<7aziçi kalesini zorlamağa başla
. dı.ı:.Sag-açık Rifatın ayağilc bir dazin bir oyun cereyan ederken ikı 

taraf birer sayı daha kazanarak kika fasıla ile üstüste iki sayı, bi
raz sonra bir sayı daha yapan Gazi maç matbuatııı 3-2 lehine bitti. 
lisesi Boğaziçi lisesi sağic;i ayağile Şimdiye kadar (hiç mağlfıp olma- bir gol yiyerek 3-1 vaziyete geldi. 

mış) unvanını muhafaza ederek sa-
Son dakikalarda bir g-ol daha yapan hada nayrıldı. 

·ç·n takım tek Gazi lisesi maçı ( 4-1) kazandı. 
Bu maçın reva11şı ı ı ...... """""~~~~""""""~---..,_~.,._......;;.....,..~~ 

Fakir Halka 
Ucuz Ekmek 
Belediye kimyahaneıi yeni bir 

tip hazırladı 
Belediye fakir halka daha ucuz 

ekmek temin etmek gayesile ikinci 
bir nevi ekmek hazırlamak için faa
liyete geçmiş bulunuyordu. B~ e~· 
mek için hazırlanan bir formul u- f 
zerind~ evvelce yapılan bir nümune 
Belediye kimyahanesince tahlil 
lunmuş gıdai kıymet bakımından 

~ksik görülmüştü. B~ledi;y:e ~ktisat 
işleri müdürlüğü şimdi yem b~ for· 
mili üzerinde faaliyete geçnıış bu. 

lunmaktadır. Belediye kimyahan~ 
since bu yeni ekmeğin formülü hazır 
lanm.ışbr. önümüzdeki hafta bu ye
ni formül üzerinden nümune ekmek 

yaptırılıp belediye kimyahanesin~ 
gönderilecektir. Alakadar~~·. bu yeru 
nümunenin icap eden butun gıdai 
kuvveti haiz olacağını söylemekte
dirler. Bu ekmek yüzde yirmi beş 
mısır ve yüzde yetmiş beş yumuşak 
buğdaydan yapılacak ve fiyatı aza
ınl yedi buçuk kuruş olacaktır. 

Yangınlar 
Çengelköyünde Yeni mahallede 

Musluk sokağında (11) numarada 
Pavli oğlu Yorginin dikkats~ik ne· 
ticesi soba borusunun kurmları tu
tuşmuşsa da tevessüüne meydf\n 
verilmeden bastırılmıştır. 
OskUdarda ( 3) dUkkin 

odası yan~ı . . 
üsküdarda Çarşı içınde stitçb 

Petronun dükanının üstündeki oda
dan yangın çıkarak yanındaki bak
kal Hasan Nüzhet ve Süleymanın 
dükkanlarının üzerindeki odalara 
sirayet etmiş ve bu odalar yandık
tan sonra itfaiyenin gayretile bas
brılmıştır. 

Yağmurlu Gaçen Bayramda 

~ 
l 

B:yramın yağmurln bir lıan içinde geçtijlııi yazmıtbk. Yuk it~ 
k. ım· de bayram meydanlarından birinde hazırl~nau, fakat n ı res .. .. ..J!_ 

yajnıur yüztlnden atıl kalan salınealdar ıorulmektewr. 

Hırsız 20 Gün 
Dayak Atan 16 Lira 
Ce!Pl8J.~rpl!~ 1 

sulh cez• 
mahkemesi dlin bir muhakeme için
de iki davayı birden neticelendir
miştir. 

Halit ve Ahmet isimlerinde iki 
arkadaş dtin sabah Topkapı civa
rındaki kahvelerden birinde oyun 
oynarlarken, Bunlardan Halit her 
nasılsa cebinden 50 kuruş parasını 
yere diişürmüş, yanlarındaki seyir
cilerden Ali Riza bu parayı gizlice 
yerden alıp kendi cebine atmıştır!. 

Fakat Halit; biraz sonra işin 

farkına vardığından hemen Ali Ri
zanın üzerine atılmış ve onu bir gü
zel dövdükten sonra parasını geri 
almıştır. 

Bu esnada hadiseye zabıta el 
koymuş ve Ali Rizayı (50 kuruş 
çalmaktan>. Halidi de (adam döv
mekten) suçlu olarak Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesine ver
miştir. 

Tevhidcn bakılan bu davalar 
neticesinde Ali Riza calmaktan 20 
gün hapse rnahküm edilmiş; Halit 
de Ali Rizayı dövdüğünden 16 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. .... ._ ••............... ~ ................. . 
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• 
lsvicre de , 

Askeri Tetbirler 
Alıyor 

Bern: 8 (A. A.)' - M.iJli Mec
li.! ile devletler meclisi, lsviçrenin 
milli mü.daf aasını takviye etmeğe 
matuf mumtelif tedbirler almışlar
dır. Bu cümleden o1ar.ak askere 
alınanlann talim müddeti piyade 
sınıfında 90 dan 117 ye ve süvari 
sınıfında 130 güne çıkarılmıştır. İt
tihaz e<lilen karar mucibince l 939 
senesinde kıt ları tam mevcutla 
her aıı vazifeye çngırmak ve icap 
ettiği kadar uzun müddet silah al
tında tutmak salahiyeti hükume
te verilmiştir. 

Nihayet, Saint - gaJl kantonun
da montag şehrinde yeni bir tabur 
teşkiline ve hudud muhafaza kı
talarınııı islahına karıır verilmiş
tir. 

BiR DENiZALTI GEMiSİ 
BATTI 

Tokio: !l (A. A.) - Manana
laı· eı-;na-;ındıı i. 63 denizaltı geıni
siylı~ diğeı· ha:;;ka bir denizaltı ge
mi-s-i arasıııda l.ıungo boğazında 
mii:;acleme o0lmuştur. 

i. 63 hı.ı tmıştır. Geminin kur
tarılmasına çulı':'ılma~.dır. 

AMERİKANIN ITALYAYA 
NOTASI 

Roma: 8 (A. A.) - Alınan 
malumata göre. Amerika büyük 
elçi...,i t:.mıfındaıı Şigi sarayına te,·
di ettirilPn notada B. Roosevelt'in 

şahsına kar~ı 1talyaıı matbuatı -
nın takıııtlıgı hattı hareket üzeri
ne hnriciye bakanlığının dikkati 

çekilmekle izahat da istenmekte -
dir. 

• 

SaJ"fa• 7 

Bir hırsız 13 gün 
hapis yatacak 

.Mustafa isminde bir adam, dün, 
Bay Ali Rizanın Laleli civarında 
yaptırmakta olduğu apartımana gir 
miş ve 5 lira kıymetinde 9 potrcl 
demiri çalıp kaçarl{en yakalanmış~ 
tır. 

Mustafa, hemen Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

Suçlu dün mahkemede: 
(- Bayram giinU i siz ve pa a

sız kaldım! l{ 'tü kötU di.tşlıneı ~{ 

Laleliden yukarı ~ıkaı kcn; hcmiz 
yeni yapılmakta olan bu apartıma
nın arsasındaki demirler gözume 
ilişti. Onları atmışlar zannile ve pa· 
raya çevirmek ümidile aldım. Fakat 
hemen yakalandını ! · 

Demiştir. 

Muhakeme; Mustafayı 13 giın 
hapse mahkum etmiştir. 
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TİYATROLAR 
< 'V'ı/V'VVwV' ""' r./V\ 

TUTIAN TtYATROSU 
Bugün saat 15 de ve bu gece 

Beynelmilel n1eşhur eser 
Aktör Kin 4 perde 1 tablo 

Ertuğrol Sadi Tek ve tekmil 

* Tepcbaşı Dram k.smı 
4 2 !'130 Cumartesi güni.1 

Aksamı 20,30 da 
B1R MiSAFİR GELDi 

* lstklal caddesinde Komedi 
kısmında 

ı 

4, 2 9:39 Cumartesi günü 
Akşamı 20,30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 

Is tan bul Belediyesi İlanları 

25 kUl'U_?Ülr. 

ko-

Cinai Miktarı Muhammen beJtıtH ilk teminat 

Kimya ve lıak

terJ;voloji ilaç ve 

malzemesi. 

118 kalem 1490 Lira 

Tonga ipi 10.000 ıcilo - 60 6000 
Kristal yazı takımı 
(8 parçalı) 40 adet 14 ~2 580 !O 

111 Lira 76 kr. 

460 v..oah 15 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) 
kilo tonga ipi ile (40) .adet (8 parç.ldan tbaret) knstal yazı takımı 
hizalarında yazılı uullerle ayn eyn eksiltmeye konulmu,tur 

II - Muhammen bede.Jleriyie muvakkat teminat.lan hizalarında 
,gö.:;terilmiştir. 

llI - Eksiltme 7 - a • 939 tari ıine rastlıyan salı gfuıil hizalarında 
yazılı saıatlerde Kabat8,.fta JevaZ1m ve nrttbayaat ,ub.esindaki alını ko
misyonunda. ya p1lacaktır 

IV - ')artnameler para.sız olaıak har gün sözü geçen şubeden alı
nabikeği ~ıbi nilmuneler de görülebilir. 

V ......, Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin ınühür)il teklif mek .. 
tubu kanuni vesaik ile yüzde '1,5 güvenme paraıu makbuzu veya b n
ka teminat meJctubunu ihttva edecek olan kap..ıt .zar!ııın ihale 11a.atiıı
den bir saat evveline kadar yukand.a adı zeçen alım komisyon baş .. 
.kanlığma makbuz muloabilind& •ermeleri ve pazarbtıı iştirak edecek· 
leri.ıı da muvakkat teminatı.an ile komiıryon.:a g.e.Imeleri jJAn cılunur. 

l(443) 



YIENI 
HAVALANDIRILMll 

PUDRA 
Q\)"9\)t\ıl 

e e\r 
\f"C 

,. az.eU\<. 

PARASIZ 
Pudra hususunda Y&ni 10.000 N O MU NE l l IC • 
•• eazip bfr fikir, en sol! 
ltir usul f~ yapılan bu 

KenJinge ...acımıyor mu•anu2? 
Bir tek kaşe • 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan
mak ne demek? 

== Kın klik 
Nede. adale 
Afnlan 

Bütün bunlar en 
seri -.re en kat't 

,ekllde 

pudra flmdi7e kadar ta- tenle ıeçer. lcalHacla ,WC j kap aluaabilir. lemiae 
mdığımız pudralardan daha ince terem edinls. dikkat, Talditleriadea ........ V. ~ Jaiae ...... 
1-• claJıa hafiftir. o .kaaar mc. JH. Birk9' sh nrfında ~ 

,_.,._ di "'b.11 f rked'l husule ptireeetf f&Y&m hayret •uka ftrirlene .-W.tle r ........ z. 
;t•~ mevcu yew 'le a ı • "--------------------"' mu. tayanı hayret bir wn temi• gftzellifi a-örünilz. Kadmlat'ID o•· 

eder. Gilndaz, rttq&r v• fainıu • ela dokuzu tenlerin• uyıu. olma ·ı..------- SOMER BANK -------. 
razı bozamıyac•tı bir tazelik ve- yan fena. renırt.e bir pudr• kull•. Birleıik Pamuk ipligıv, ve Dokuma 
ıtr, pce de en aıcak bir dana aa • nır ve yüzleri makyajlı ve •fır bir 

loaunda bil• kati7&11 terden mil- manzara kesbeder. Teniniz• Fabrikalt..rı Müessesesinden: 
teellh' olmaz. lmtiyulı bir usul uygun renkteki pudra11 b11lmamn 

41aireainde krema .köpflffl ii6 ka • 7eı&ne ç&N&i, yttsflnttaıa bir Pamuk ipliği Satışı : 
n.fbnlmıt oldutundan bu yeni tarafına bir nnk ve dflH' tarafı -

na b .. ka renk pudra teorilbe • ayseri bez fahrikaıı malı 12 Ne. Paketi 415 :ıotalon pudrası aaatlerce aabit mektfr. Bu suretle en muftlık 16 « « 480 « 
.kalır ve cildin tabii yafh ifraza- 1U4lrayı intihap et.mit olununu. azilli l:taıma fabrikası tt 24 « • 518 « 
;m ....ımlllne mlni oltc-, kuru. Şayet reqln batihabmda teN4f.. 
naatian mutıdua ederek bu.ı."U· dQt edJyol'l&nıs mtteuesemize mi• efli bez fabrikası ,. 24 « • Sil « 
tülakların teşekklll&nü m•neder. racaat ediniz. Tecrübe itfa muıa. Y abu.z Eref li bez fabrikaaın4a ı 
Tetdl>irule Krema köpfltft bulu • telif r•Dklerd• Ya p&rUIZ olarak o Balyalik siparifler İçİll 
-. ı.. ... ,ınır Tokalon pudrasw nfüneellklff ta...., ed..aı.. S 

" Gimriik Muhafaza Genel Komuqalıfı 1 ıtaaltul 
• 

·~~ ... ~~~~ ... .,.--~ .... , .. tt 

•• 
" " 1 - mllarlk ~ eratı lcfn ııoo tfft hMllN!a• ıu...., l'iati., ,_....._ tedla prtfle .. tahaktadar. 

lak ıh• a&at ıı a kapalı ~ ,bi~ 7qllyaNır, •l1tıı•Mkl • b '1 ' n• ,-... ~ ı•ue-
ı -T&ımünf tutari 70fe ltr& Ye ilk tem•utı ut liradır. cekmt ....._. mwkaWlbade ilatipçlan mbetilHle ipHk lipa· 
8 - Şaıtnaae evul .koıaiqoBdadır. G6rUWillir. rili vereWlecelrleri Ye. 24 .... , ..... iKe ve _.telif ••luat-
' - lnealiledn e atin ellefJ.tme saatinden bir aaat effelfne Jtadar lara )'U'ayUileak ..... ipHji mU.telalilderiaia ele İllti)'Af-

MIO 1a71lı kanunu 82 nei mad4e8f haıkmiine ıöre buırlıyacaldan ı.naı Jin• api prtlarla yalaız &etli fabrikuıaa IİpU'İf 
te'tlif mektuplarını Galata eski İ1iballt GU.mrUff:llldeki k-0misyoııa ver- llİedtıhimiil•ılıiıecelderlm-•l•lb_ol_••m• .. _llil _________ _., 
ıuJeri.; (888) 

Şirketi Hayriyeden: 
11 Şul>at 1989 tarihinde mevkii meriyete girecek olan bir ay

hk ve üç aylık &boneman kartlanmn ,imdiden satışına bqlanılmıt
br. Arzu buyuranların X:öprf1 ~!eriyle tdarei Merkeziye kont
rol müdüriyetine mflracaat etmeleri ilin olunur. 

lstanbul Et Türk Limited Şirketi 
Namı ile tetkil edilmiş olan '1rketin tasfiyesine karar verilmit 

ve bu bahta.ki karar alelusul tescil ve ilin kıl•nm1' olmakla mezk8r 
şirketten alacak va hak iddia edenlerin ifbu ilin tarihinden itibaren 
bir sene zarfında zirde yazılı aqrese müracaat eylemeleri akai halde 
haldannın sakıt olacatı ilin olunur. 

ADRES: Sirkeci Köprülü han No. Si ela Tasfiye memuru Terlik 
Gücyener. 

STAIBUL HALK SANDIGIT .A.S. 
Oünyantn en •-Olam 
Sıhhi lastikleri olen 

-~~-. ~Dll·TEX 
~reaervatı•rını 

daima tercih edinia. 

-----E S N A F-----
KOçOK TOCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi A.Ç_AR----
ve meılelılerine mOteaUik her nevi 

• 

ZENITH 
Ea elki Ye hıH••llnla • 
.ateka.u YetitnJuıa 1..-
tarafincla - fala -
..., ...... Yahu •1+ 
lmcla BAKER .. juala. 
nada •tabmddatllr • 

• ...,. .... ~ -ıo&AI 
f'Nl.CO ?mn ag_;trt ,/;o-eulmar., 
(!AT// Tll~!'IK mod'~ ge/tni.Jlir 

• Nftt.C• • RAOVOLAAtNIN TÜIKİYI UfıiUM f1Ulııtalth.Lflf 

:!lf ll!l:!tt'!l!~»n-. 

-.. ~ 

K•nut Kllilbewt tuafuaclu •......U•ekte olati ·a.MiPa~ ...-. ..... ~._.,..,.bar ~ ~ 
ııra ile Wcecliyorm. 

ı. - ROBENION ımozot. -2. - AVRUPA ANttETl •• a. -
)()KTOR MORO'man ADASI. - 4. - ELi PETRO. • 1. - ES· 
RARU ADA (HP-a kdramaailar.ı). - • - F&N BILCISININ FAY· 

DALARI •• 7. - KANDID ... 8 • ...., OORU. AVCILARI. • 9. ve 1 O. ~ 
rlMUR DEVRİNDE, KADISTEN SlMERKAND'A SEYAH'AT-11. 
>ENIZIN HUCUMU. - 12. KOLONEL ŞABER • 13. UitARUK .-. 
!VLIUK BiLGiSi ve OOUTLERI. - 14. ESRAIW ADA {,..._, 
,_,.,an adam) •• 15~ ATATURlt • t•. DEFiNE ADASI. - 17. llER
::A.N ADA.Si. - 18. ESRA.RLI ADA (Allmnn 9*an) • 19. ANADO
LU •• 20. ATALAR SOZO •• 21. UDIYATÇllAR ~IYOR. 

Bu kita.blann hepsi ayni ı,&kil ve hacimde bUyl.t bir itina ve • 
emek aarfiyle meydana gdmiş ve tabılannda neiaset tıamin ediJ.: 
miftir. Herkesi ali.kadar edg ıek mevzulan llıtiva eden ba ldtab
ların tanesi 50 kuruştur. 

Bazılan kaz&Dlll1' oldu.klan ra....,bet dolayısiyle t~e•ek be
re olan bu kitablardan serilerin! ikmal ve ** 1>fr •8.tbh•ne el
de etm&k istiyenlerin i'9tieal etmelerini t&ftlye ....... z. 

KANAAT KiTABEVi 
--~--~--~------~ 

·y[Ni Tt:SUMAT 
ILMUMAKRLEDiMIZ 

Kolaylıklar G6sterir 
Bllllm• Banka Muamollt Yapar 

~o---i.~HMtalıaamıi---cil ....... t -.. - , DAUA YUk~IC 
•• h1••ı1r1. •lt••'!'ll' rAIZ,MMA1'Yl 

DOKTOR 

Mevduat Kabul Eder 
dres ı Sirkeci iik Pôataha._ Sırasında No. 7. 

Feyzi Ahllf Onam $AATLA& 
Puanlaa=·•• --· ..................... .... . 
.w._ .... Oaialofhl ... .... ....... . ..... ' .............. ; ... 


