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Dost Tekmesi Bir Fransız Askeri 
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ha A~anlar dünyanın bugünkü ra. H , • G 1 d • 
ii tamığınuı yeglne sebebi Dançi- e y e t 1 e 1 il Alrnanyaya ılhak edilmemesin-:n. ibaret olduğu • propagandasını 

tun kuvvetlerile takip oor·ken 

italyanlar 12 Adayı · 
Nasıl Gasbettiler? . . 

~herkeste bir, Dançiğin umumi ı Q / LJ. d • '• R • 
harp felaketlerini ve mes'uli - rgenera nu zınger ın ıyase-

~tlenni göze alnııya değmez hir 1 • J Ol LJ , AA k l J 
Bu Hazin Vak'anm Tarihini Yazıyoruz 

:-ııiyet arzettiği, biı..::enaleyh Al. tınae an ney et lr66Za ere erae 
•nyaya verilmesinde bir mahzur B l k u" A G. . 

~lınadığı kanaatini t<.'vlide çalışır. u unma zere nkaraya ıttı 
l; il, İtalyadan akseden bir ses, her j · 
~ büyük bir hayret uyandırdı. j Q ) H d • t • B 

it B~ ~talyan gazetesi, Dançiğ me- rgenera U ZIDger JD eyanatJ 
'te lesının, Almanyanın arzusuna gö-1 . 
td halledilmesi, Avrupayı tehdit ~ 7 /~ 
~ harbi uzaklaştırmıya kifayet L 

etnııyeceğini temin etmekle o ha. 
~tli Alman politikasına soğuk 

il' su katmıştır. Filhakika İngiliz 
~Al 1 b ~an membalarından bu yolda j 
il' aoz aksetmiş olsaydı, onların · 

~~~t _ besledikleri, Almanların 
.~en haksız yere şüphe et • 
tllcJeti iddia olunacak ve mihver 
de.,letıerinin masumiyetleri, maz. 
~~etleri ileri sürülec"ekti. Fakat • 
-ıdi bu dava bir İtalyan gazetesi 
~ından ileri sürülünce onu cid-ı 

e gözönünde tutmak ve mih
vletlerinin hak1ikatte ne is.. 

ona göre hüküm ver • 
\ 

ı--- ----

· hasıl oluyor. 
i:iünyayı tehdit eden 

O a .. aald ltalyaa filona• Amiral r•milİ Reıiaa Marrlaarita 

...... - esini bertaraf etmek için - a - Zabitan, Hellas önüne kadar her ihtimale karşı, sonuna kadar 
"""'11. r yapmalıdır? Almanyayı 
~~t İtalyıaya daha nereleri ver
~lıdfr? Faşiıt gazetesinin ortaya 
ltt -•gı talepler şunlardır: 
t 'runusu, Cibutiyi, Süveyşi İtalya-

Enzarı tahayyülde, hasmın kuvvet 
kahireıi tecelli ediyor ve zabitanı 

· derin bir beht ve hayret istill etmit 
bulunuyordu. 

(108) mil imtidadında olan bir me. ifa edeceğine kalben aht ve misak 

1afeyi salimen geçmek üzere ku- ediyordu. 6,12 de: Umuma: 
mandanın ittihaz edeceği tedabiri cTam sür'at için stim kaldınnız! 

bekliyor ve herkes yurt vazifesini, (Sonu S üncü •yfamazda) 

- Vermelidir. Malta gibi İtalyan 
~aklarını İtalyaya, Cebelüttarık 1 
-M İspanyol topr~larını ispanya. 

iade- etmelidir. 

Fuat Ağralı 
Miaafir re•eral P ... ,.ı .. oteliae firerba Mısırda 

l Yugoslav Kral Naibi 
~ıt ile Alman K<0ridoru da 

ft.,.a. 
"-nc1a. A1manyanm ~ 1116steın
::;eıeri de kendisine iade olunma. 

ır. 

Sulhün tahakkuku için İtalyan 
~lesinde ileri sürülen şartlara 
"'-~ bu kadar mali'ımat veriliyor. 
'"~at biz, bunların da, mihver dev
letlerinin hakiki niyetlerine tama
~ tercüman olmadığı kanaatin. 

Y'i~ Çünkü İtalyan gazetesinin 
trılırı içinde ne Almanyanın şar

Avrupada ve Balkanlardaki ha. tlt sahasına, ne İtalyanın Yunanis-

.Fransız ordu kuaaaııdanlaruıdan KU11DV ~ Jluje, hava tuv. 
.. general Hudzinger~ln rlyqeti al· vet'lıerinden Yubay Reik, cleaU .U· 
tında bir Fransız askeri he)'eti dtin bayı YüzbBfl Gutot, ve Generalin 
sabahki ekspresle şehrimize gelmit emir sübayı Yüzbaşı De Şabot. 
ve akşamki ekspresle Ankaraya git. Fransız heyeti Sirkeci garında 

mi§tir. İstanbul Komutanı Geneal Halis 
Heyetin diğer azalarını teşkil e- Bıyıktay, Merkez Komutanı Albay 

den zevat şunlardır: lSonu 3 ün<* ~ayfamısda) 

~11(4.AJ ..... ._ 
jaamnn 1ıiı8Ult mUha1ritl ·wı..ı • 
yGr: 

Maliye Vekili Fuat Ağralı Tran.. 
silvanya vapuru ile ve Mısır Hari-

ciye Nazırı Abdülfettah Paşa ile 
birlikte 1*enderiyeye gelmiş, Ha. 

(SoDu S üncü sayfamızd:\, 

Maarif ŞUrası Iktısat Vekili 

B •• T 1 Karabük yolunda u g un o p an 1 yor Zonguldak, 16 (A. A.) - İktısad 
• Vekili Hüsnü Çakır, dün Zongul • 

Hasan Ali Yücel Bir Nutu~ SöylUyecak . ........ ·~. 
Ankara, 16 (A. A.) - Maarif ŞU. 

rası, 17 temmuz 1939 pazartesı günü 
Qat 16 buçukta lsmetpaşa Kız Ens. 

titüsü konferans salonunda çalış -
malarına başlıyacaktır. 

İlk umumi toplantıyr Maarif Ve. 
kili Hasan Ali Yücel bir nutukla a-

çacak ve ŞUra, Veldllikçe telbit e. 
dilen ihtısas komisyonlarına ayrı • 
lacaktır. Ştiranın ayrılacağı on iki 
komisyon şunlardır: 

Plan komi~onu, ilk öğretim ko
misyonu, orta öğreüm talimatna • 

(Sonu 3 Uncü sayfamızda) 

dak limanını, Kilimli maden mınta
kasını tetkik etmiş ve Ereğli kö -
mürleri işletlJlesi merkezinde yapı-! 
lan toplantıda mütehassıslar, ma • 1 

deiı müesseseleri direktörlerile gö. 
rüıerek havza hakkında kendilerin
den maltimat almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasmı tef. 
tiş etmekte bulunan İktısad Vekili
miz, bu akşam Karabüke hareket 
edecektir. 

n Ve Çanakkale taraflarındaki ha. 
~at sahasına dair tek bir klimeye bi. 
d6 lesdüf etmiyoruz. Bunlar ise daha 
lıt n İtalya ve Almanyanın en sala. 
ıa!ettar gazeteleri ve siyaset adam. 
~ tarafından dermeyan edilmiş 
eıa.ıı davalar oldukları için, birkaç 
~ içinde bir tarafa atılmış olma
i;1"a ihtimal verilemez. Binaena _ 
ııı~ h, İtalyan gazetesinde gördüğü
ht Uz talepler arasına bunları da id. 
ele l ~derek hepsini birden mihver 
lhı~!etıerlne takdim etmeğe kendi. 
~ hazırlamamız icap eder. ======================================================= 
tt ltaıyan gazetesinin böyle bir fık-

neşretmesinde maksadı ve fay • 
~ ne olabilir? Maksadını bilme-

Dünkü Spor Hareketleri 
.. "" Fakat böyle bir iddiayı müda. 

"- etrnekle İtalyanın ne fayda elde A•keri 
~Ueceğini bir türlü anlıyamıyo. 

~lr.M~ere ıurasinı bilmelidk ki, 
~ Almanyaya vermek i-
~. ne Lehlilerde, ne Lehli • f 
~ müttefiklerinde ve dost • 

1 
'1 da hiç bir tasavvur, uzak bir 

Yet bile yoktur. Dar.çiğde Alman 
~nun galip olduğu muhakkak

...: Bundan dolayıdır ki Dançig hür 
11ıııı~hir ve idare olarak kabul edlL 
~. Fakat Dançigdeki galip un;:r iÇin hür bir idare kabul temek. 
. l>ançiği ve Lehleri• meskOıı Ko

l'id<>l'u Almanyaya ilhak etmek Jl
~lelmez. Avrupa memleketleri • 
el Ilı ÇPğunda siyasf hudutlar, ırk bu
l! 'Utlarına tamamen tevafuk etmez. 
~ Yttler~ ırklara göre hudut 
k.. ek imkinı da yoktur. ÇilnkU 'ı 
-~, muhtelif tarihi seoeplerle 

Liseler Su Sporları 
MiJaabalıaları Çok 

Bayramı Ve Atletizm 
Gazel Oldu 

·.-
!'(; 

• ._,.. <WaW YAi~ .-. ........ ~ .... , ıİeUde yapalaa ukerl liaeler • ıporlart bayramma lftlrak edu geaçlerdea bir ırup-Aıalurau 
6ır"abittia lll'lk atlama lıtu'-1 beya.ı.ilel •llabaka rekoruaa lurarkea ( Yuıaı • nclde l 

~~draya Gidiyor 
Bu Ziyaret Milhim Siyasi 
Neticeler Doğuracak 

Sırr - Hırvat 4nıasması Tahakkuk Etti 
Kabineye Hırvat Meb'usları da Girecek __ ...,....,..._. 
Belgrad, 16 (A.A.) - Yugoslavya 

Naibi : ' 'Prens Paul ve Prenses 01-
ga İngiltere Kral ve Kraliçesinin 
misafiri olacaklardır. Seyaaht husu
si mahiyettedir. 

Prens Paul ve Prenses Olga, İn
giltereye, tahsilde olan iki oğulları
nı görmek için gidiyo-rlar. Sonunla 
beraber Prensin yanında Hariciye 
Nezaretinden bir metnur vardır ve 
Londra'da mühim görüş'meltn- ya
pacağı bildirilmektedir. 

Sırp - Hırvat anlaşması 
Belgrad, 16 (A.A.) - Geçen haf

talar zarfında yapılan gizli müzake
reler üzerine takarrür eden Sırp
Hırvat kompromisinin ve yeni hü
ktlmet listesinin Prnse Paul lngilte
reden döndükten sonra neşredilece- ı 

ği bildirilmektedir. 

HER SABAH 

Bu komprominin 27 nisan tarihlı 
.anlaşmadan farkı, Hırvat vilayeti 
hududunun tesbiti için artık plebi
site müracaat edilmemesine karar 
rilmiş olmasıdır. 

Diğer tarafta.o yeni hükiimet de 
· Maçek'in köylü Hırvat Partisi mü
messillerin~ ihtiva edecektir. 

.......... ~ .......... L••••••• .. e••• ........ 
İzmir - lstanbul Hava 

Seferleri 
İzmir, 16 (A. A.) - İzmir - İstan

bul arasında doğru hava seferlerine 
15 güne kadar başlanacaktır. 

Moakova görUfm•lerl 
Moskova, 16 (A. A.) - B. Moto. 

lov, yarın saat 17 de B. Strang ile 
İngiliz ve Fransız Büyük Elçilerini 
kabul edecektir. 

Valinin Nazarı Dikkatine 
Sayın İstanbul Valisi Dr. Lutfi 1 

Kırdar'ın, şehrin imarı hususunda 1 
gösterdiği gayret ve faaliyet şayanı 
takdirdir. Yalnız bu ara yine şehrin 
hayatile alakadar bir nokta var ki 
biraz ihmale uğramış gibi görün
mektedir. Bu nokta hayat pahalılı
ğile kafi miktarda mücadele edilme
merudir. 

Filhakika bulunduğumuz mevsim, 
sebze ve meyvanın en bol olduğu 
bir devre tesadüf etmekte olduğu 
halde, halkın baslıca gıdasını teskil j 
eden bu maddeler. bugün .geçen se
nekine nisbetle iki misline vakın 
pahalılıktadır. Sebzenin bu yıl biraz 
noksan olması, şüphesiz bu fiat yük-

sekliğini kısmen izah eder. Fakaı 

bize öyle ge)iyor ki, sıkı bir takip 
ve mücadele ile bu fiatlar, bugünlril 
seviyelerinden çok aşağı inebilir. 

'Bu gayri tabii \•aziyetln Belediye· 
nin de nazarı dikkatini celbettiilnl 
ve icap eden tedbirlerin abnacağıru 
işittik. Fakat mevzubahs tedbirlerin 
bir an e\•vel alınması da matllıptur. 
Her geçen gün, halk için kaybedil
:ıniş, meyva ve sebze spekülasyon
cul3rı icin kazanılmış bir gündür. 
Kendisinden çok ş~yler beklediği

miz sayın Validen bu dertle de bi
rinci dfu•...-•:fe alAkadar olmasını is
teri,. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLCJ. 
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Okuyucutanmız 

!!Jor ki ı 

"Ticaret Ve Zahire Borsası ıslaha 
Mühtaç Bir Vaziyettedir 

Avrupada patJıyacak rnub~J11~ 
bir harp felaketi kal'§lsında, buY" 
cievletlerin denizaşırı müstcınJeke
leriniıı, himaye ettikleri rnemlek ' 
lerin de bu ihtilafa dahil olacaklar& -47-

Hain Bir Kurşun O Arslan Gibi 
Yuvarladı 

Gazino f;atlarında 
halamı ihtikar? 

Şehrimiz Ticaret ve Zahire Bor. 
sası idare heyeti ir.tthabı dolayısile 
borsa ve ticaret piyasası mehafilin: 
de son günlerde bazı dedikodular 
husule gelmiştir. Bir kısım tüccar
lar, mevcut idare heyetinin 
dört yıldanberi hiç değişmeden fa_ 
aliyette bulunduğunu, fakat borsa 
muamelelerinde mevcut talımat w 
mukarrerata aykırı bir ~kilde mu
ameleler cereyanına imkan verildi. 
ğini ileri sürmekte ve idare heyeti
nin değişmesini istemektedirler. 

Binbaşıyı Atından Heybelide oturan Mecdi Enön 
isminde bir karlimiz bize gönder· 
diği bir mektupta şöyle diyor: 

Fransız hastanesinin soka- ı 
ğmcfan geçtik, büyük caddeye çık
tık, biraz ilerilediğimiz sırada, an
sızın Ayaspaşa caddesinden bize 
<loğru koşar adımla gelen avcı as
ke.rlerini gördük. Emir neferleri ile 
birlikte ilen atıldık, Muhtar Beyin 
üç, beş adım ileris!nde diz çöküp 
ateşe başladık. Tabü, asiler de he
men cıte!';imizi karşıladılar. Üzeril'T'J
ze hep b:rden ve gnrçekten çok şid
deUi bir ateş açtılar. 

Cesur ve ashn kumandan, bu ateş 
karşısında telaş eseri bile göster
medi. Çekinmek şöyle durs-.m, gözü
nü bile kırpmadı. At üzerinde çevik 
bir hareketle yanm sağa döndü ve 
gülerPk silahına dnvrandı. Asilerle 
aramızda ancak otuz, kuk metre ka
dar bir mesafe vardı ve biç şiiphe 
yok ki, bizi bir tarafa bırakın. fakat, 
hayvan üzerinde bulunan kuman
dan hakikaten gözle ~örünen bir 
tehlike karşısında idi. Tam cephem 
karşısında bulunan iki -azılı asiyi 
birer kursunla yere serdikten son
ra, ateşe devam etmek üzere yere 
U?-anırken gö?:Um binbaşı Muhtar 
Beye ilişti. Hftla hayvanda duru- I 
yor, hatta filintasını uzatmış ateş 

etmek üzere bulunuyordu. Dayana
madım, doğrulaum ve bawrdım: 

- Aman binbaşım, kolla kendini. 
Aldırmadı ve hiç de sakınmadı. 

Tam o ~snada bu vaman kuman
dan ve büyük kahraman <'enesinden 
vuruldu. Sarsıldı ve birden sarar
dı. Belki de diz cökecek ve hedefini 
biraz kücültı>cekti. Ne yazık ki. ikin
ci bir ins~fsız kurşun huna mevdan 
bırakmadı. O aslan gibi endamlı 
vücudü hayvandan yıktı ve yere 
yuvarladı. 

Muhtar Bevin yanında buluncın, 

hatırımda kaldıl!ına göre ismi Meh
met va da Halil olan bir zabit efen
ai hemen üzerine atıldı ve kuman
danı kucaklamak, çekip kurtarmak 
istedi. Fakat, o da, o anda vuruldu 
ve kumandanının yanma devrilc1i. 
Dahn fnzfa bakamadım o yana, göz
lerim kabarmı~. hırs ve hışımla tü
f eğime yamanmıştım -artık. 

Muhtar Beyin bu acı akıbeti bir 
· yıJdırım tesir ve hızı ile her tarafa 
' yaYJldı. Sevdiği kumandanının acı
' sına dayanamıyan ve vuruluşundtın 

içlenen ve çok da yanan efnıd ve 
' 2abitan birer çıHnna döndü. Sa:lt, 
öğleden evvel dört buçuktu. Ateş 

1 kes!. borusu çalınmış her tarafta bu 
kumandalar tekrar edilmişti. Kışla 
sukut etmiş, ~silerin manevi ·atı gi
bi mukavemet kudretleri de kı

rılmıstı. Hepsi de silahlarını atmış
lar, yaşa~ın hürriyet!.. avazPlerile 
kahraman zabitlerimizin ayaklarına 
kapanmışlardı. Zavallı cahil ve gafil 
neferler aldandıkJarını ve aldatıl
dıklarını, millet ve memJekete kar
sı -ağır bir ımrette suçlandıklarını 

işte o vakit anlamışlardı. Hepsi de 
gözlerinden nedamet yaşı akıtıyor, 
ne de olsa kardeş oldukları için bu 
yaşlar bi7Jm de içimize akıyor ve 
yüreklerimizi sızlatıyordu. 

Evvela Fransız hastanesine -alınan 
ve biraz sonra da Gümüşsuyu has
tanesine kaldırılan binbaşı Muh
tar Beyin henüz öJmediği söyleni
yordu. Biz, emirberlcr hastanenin 
kapısı önüne yığılmıştık. Hep ağlı
yor ve y:ı.şlı gözlerimiz kapıya dikfl
mis kumandammızm sağlık habe
rini bekliyordı,ık. Tabii, hekimler biç 
birimizi içeriye almamışlar, hepi
mizi çok sevdiğimiz lrumandanımı· 

halde bütün ziyaretçilerin gözleri 
yaşlı, çehreleri gamlı idi. 

Bir aralık, içerde ve binbaşının 
yanında bulunan seyis Şebinka

rahisarlı Abdullah oğlu Himmet, ı 
hastane kapısında göründü. Boynu 
bükük, h:ıli bitik. kolları yanlarına 
düşüktü. Bizi görünce yannnıza so. 
kuldu. Sordum: 

- Ülen Himmet, nastl kumanda
nırmz? .. 
ümitsiz bir yüzle dudaklarını kıpır
dattı, göz kapaklarını ağır ağır kal
dırdı. Pmarlanndan yaş sızan göz
lerini yüzüme dikti ve 

- 'Ümit yokmuş!.. başçavuş. 
Dedi. İ~tE> asıl acı o vakit içimize 

çökmüş, bütün emirberler sanki bi
rer öksüze dönmüştük. Ağlıyor, dö
vünüyorduk. Seyis Himmet, çömel
diği yerde, toprağı benekliyen göz
yaşlarına bakıyor ve: 

- Bilseniz, di ordu, Mahmut 
Şevket Paşaya ettiği vasivet ... 

Hepimiz gözlerimizi Himmetin yü 
züne çevrmiş, dinliyorduk. Anlatı

yordu: 
-- Kumandan Paşa içeriye girin

ce, geçmiş olsun Muhfar. Gazımı 

tebrik ederim seni • v~tanperver ev
lat, dedi ve alnından ve yanakların
dan öptü. Paşanın dudakları, solgun 
yanaklarında gezinirken Muhtar 

Heybeliadada birçok gazino var. 
dır. 'Bunların hemen hepsinde rad
yolu gramofon bulunduğu halde 
rada fiat farkları bulunmaktadır. 
Dün gece He}.:beli Plaj g:ızinosu
na birkaç arkadaşla beraber gittik. 
kahve ve gazoz getirttk. Bazan 
garson bizden on yedi buçuk kuruş 
isterdi. Dün 16 buçuk kuruş istedi. 
Geçen sene ayni yerde konsomas
yon 11 kınuştu. Böyle her zaman 
fiat değişmem beni ktı§kulandırdı. 
Fiat tarifesi isted'm, 10 _ 15 daki-

ka aradılar. Nihayet tarifenin, Be
lediye Encümenine gönderilmiş 
olduğunu söylediler. Bu vaziyet 
karşısında, bir kahveden 16,5 _ 17,5 
kuruş para alınmasının, gazinocu
nun yolsuz bir işi olduğunu düşün. 
düm. Vazi\'eü polise şikayet et _ 
tim. Ayni gazinonun gündüzleri 
halktan 11 kuruş aldığını, pazar 

ve cumarteıri güntlüileri 17.5 kuruş 
istemekte olduğunu d2 öğrendim. 1 
Her halde polisimbin, gazinocunun 
bu yolsuz hareketini kanuni şekil
de cezaya çarpacağı 1abüdir. 

Fakat bizim ricamız, Belediye 
EncümeniTl'in, !halkı sarsmıyacak 
ucuz bir fiat listesini derhal tas _ 
dikle Heybelide tatbik ettirmesi -
dir. 

Ayni tüccarların iddialarına göre 
ve evvelce de yazıldığı gib~ idare 
heyetini teşkil eden zevatın ekse
risi tiftik ve yapağı jşiJe meşgul 

bulunmakta ve borsaya k:ı.)ıth olan 
diğer mevatıa alakalan üçüncü ve 
dördüncü planda ·bulunmaktadır. , 
Diğer taraftan, idare heyetinde ha-

1 len bulunan bazı tüccarlar d2 bu I 
mütalealarm aksini ileri sürmekte 
ve idare heyetine, borsaya dahil j 
maddelerle meşgul olan kimselerin 
seçilmesi lazımgelirse idaı e heyeti
nin yirmi kişiden mürekkep olması 
Iazımgeldiğini ilave etm<?ktedir1er. 
Borsanın ıslah edilmesi icap eL 

tiğini söyliyen. tüccarlar şu nokta
ları ileri sürmektedirler: 

1 - Borsanın esas prensipi, bor. 
sa haricinde vaki olacak muamele
lere meydan vermemektedir. Hal
buki borsa, hariçte yapılan rrıuame
lelere tedbir almamakta ve bu gi
obiJer hakkında cezai hükümler taL 
bik edememektedir. 

B~y gözlerini açtı. Bilseniz ne de YENİ SABAH _ Faal Belediye. 
tatlı gülümsedi ve teşekkür ederim. miıin bu haklı şikayeti ehemmi _ ·"'""'""""""'""'""".,,...,..""'""'""'"""" 

zahmet ettiniz paşam, dedi. Yavaş yetle nazarı dikkate alacağını ümit Serhoşluk yu··zu··n 
sesle daha birçok şevler söykdi. Fa. ederiz. .. • 

kat işitemedim dediklerini. En son, ----------------~d J l 
şöyle bir kıpırdandı. Fersiz gözleri- as.ı.mtl'EDB ı ı en ş enen 
ni açarak Mahmut Sevket Paş~nm C • t 
yüzüne baktı ve canlı bir sesle. cPa- Noksan ekmek satan ınaye 
şam, dedi, ben ölccei!'im, millet sağ fırınlar Evvelki gece Galatada, sarhoşluk 
ve var olsun. Mesruti •et payidar ol- yüzünden bir cinayet işlenmiştir. 
sun, diJeğim odur. Yalnız sizden bir- İstanbul fırınlarında son yapılan Umumhane caddesinde oturan Tur-

1 şey rica edeceğim. O müstebidi, r>l- teftişler esnasında 4.000 den fazla, han adlı bir g~nç, fazla rakı içerek 
!erimizi kardeş kani1e bovavan, be- noksan ekmek -bulunmuştur. Bele- kendini bilıniyecek bir halde evine 
nim kardeş kurşunile ölümüme ~· diye, bu fırınlara cezai tedbirler dönerken arkadaşı çiçekçi Vehbiye 
bep olan onu tahtından indirmedik- alnıı~tır. Noksan ekmek bulunan tes:ı.düf etm~ ve eski bir mesele 
çe gömmeyin beni toprağa. Son nr- fırınlarda ileride yapılacak teftiş _ yüzünden aralarında kavga çıkmış. 
zum budur paşam.> lerde de böyle bir vaziyete tesadüf tır. Esasen Vehbi, fazla mikdarda 

Mahmut Şevket Pasanın da göz· edilecek olursa daha şiddetli ted _ sarhoş olduğundan münazaa der -
!erinden kanlı yaşlar bosandı. Hün- birler alınacaktır. • hal kızışıvermiş ve her ikisi de bi-
gür hüngür a~Jadı ve nihayet ba- ribirlcrine ~rmişlerdir. 
ğırdı: Şehirde boy•nan Kavganın en kızışmış olduğu bir 1 

c- Muhtar. üzme kendini, dedi, dUkkAntar sırada Vehbi bıçağını çekerek Tur-
rni11et arzunu Yl?ıine getirecektir.> İstanbul dükkan ve mağazala - hanın karnına saplamış, barsaklan-

Himmet snylüyor, biz de dinliyor rının boyanma işi devam etmekte. nı yere dökmüştür. Bununla da kaL 
ve ağlıyorduk. ZllVallı kumandan. dir. Şimdiye kadar boyanan dülc - mıyarak Turhanı, sırtından ve mü. 
oracıkta biz söyleşip .ağlaşırken, kanların adedi 5.000 i geçmiştir. Bu teaddit yerlerinden bıçakJam'ıştır. 
kahraman ruhunu yaradanma tes~ cümleden olmak üzere Babıalinin Yaralı, ağır ve ifadeye gayl'imukte
lim etmiş me~er .. Kumandanımızın arka tarafındaki büyük kapılar da dir bir halde hastaneye kaldırılmış- ı 
vasiyetini Mahmut Sevket Paşa ve- boyanıp yeniden tamir edilecektir. tır. 

rine g~tirdi. Gömdürmedi onu. Mü- Yol üzerinde ne kadar arsa mevcut. 
barek cesedini tam dört gün ispirto sa hepsi kapatılmıştır. Bu ~lerle 
içinde muhafaaz ettiler. Cenazenin Belediye Reis muavini Lutfi Aksoy 
defni günii büyük ve askeri merasim bilhassa meşgul olmaktadır. 
yapıldı. Mahmut Sevket Paşa, ha1.ır vvvvvvvvvvvvv•··"·Nvvvvvvvvvv·vv 

bulunanları a~latan tesir1i bir nu- 'OENIZI·.D.DB ı 
tuk söyledi. Herkes, rahmetlinin 
kardeşi Nail Be;i ve akrabasından 
Fuat Beyi tazive edivordu. O sıra· 
da, Nail Bev, Mahmut SevkP.t Paşa· 
ya, kardeşine karşı gösterilen tevec
cüh ve teessüre karşı minnet ve te
şekkürlerini bildirdi ve: 

- Paşa hazretleri, kardeşim Muh· 
tarın, Abdülhamidin cülils topları 
atılırken dtinyaay geldiğini anamız 
söylerdi. Ne garip bir tesadüftür ki, 
işte o gömülür'ken de saltanatından 
hal'i topları ablıyor. 

Dedi ve gerçekten atılan hal top
larının mehip sesleri zav:ı.1lı karde
şin hıçkınklanm kesti. Nail Bev, 
rahmetlinin kabri kenanna cömel
mi.ş, kara toprağa gözyaşı döküyor, 
ve saylilyordu: 

Tırhan vapuru g~Jiyor 
Almanyada yaptırılan Mersin ti

pi vapurların ikincisi olan Tırhan 
vapuru önümüzdeki birkaç gün i-

çinde limanımıza gelecektir. Vapur 
buraya geldikten sonra burada da 

~wr sür'at tecrübesi yapılacak ve 
derhal Mersin hattına çalışmıya 
başlıyac-akt1r. 

İskenderun limanı Limanlar Umum 
M~dirlüğüna bağ'aqdı 

Hatay anlaşmasından sonra Dev
let Limanlar İşletmesi Umum Mü. 

dürlüğüne bağlana!l İskenderun li-

manının tesisatını devir ve teslim 
almak üzere on kişilik bir heyetin 

Maarifte ye i tay· ler 
Maarif Vckalc~ti orta tedrisat şu. 

be müdürlerinden Nurettin Boy
rnan, teknik tedrisat umum Müdür
lüğüne, Ziraat Bankası müfettişle. 
rinden Hasan Refik Ertuğ, Maarif 
Vekaleti Hukuk Müşav.irliğine ta -
yin edilmişlerdir. 

Ecnet i mekteplerde 
Turkç tedris it 

2 - Günü gününe yapılan mua -
rneleler, radyoda günlerce sonra 
veriliyor ki, bu da, Anadoluda bir
çok yanı~ muamelelerin cereyan 
etmesine sebep olmaktadır. 

3 - Bütün borsalarda, borsa rü. 
sumu binde bir o1duğu halde şehri
mizdeki borsada bu mikdar binde 
ikidir ki, bu para, doğrudan doğru
ya müstahsilin cebi:den çıkmnkta

ve hatta bu toprakların mukaddcrıı· 
tının, Avrupadaki çarpışmalarla te
ayyün edeceği muhakkak gibidir. • 

Bu sebepten Avrupac'jıki a.skerı 
hazırlıkların ve tedbirlerin ayni, bU· 
ralarda ve ezcümle Afrikada aıırı· 
maktadır. Zira Afrikııdaki müsteJ1l• 
lekeler, hemen doğrudan doğruya 
Avrupanın vaziyctile :ı]akadardıt 

b · · d' ki ~İn ·ı•,..re jJe ve unun ıçm ır • gı """ 
Fransa, Umumi H rpteki ınüste.ııı· 
leke mücadelesine benzemiyecek ~.:.e-

- Smsariyc tarifesi muc:bince kil ve m:ıhiyette vukubulac3ğı şıı~ 
alım satımları id:ıre eden mübaya- hesiz olan bu carpı"'malarda nıu"'·ıc· 

.fakiyct elde etmek iC'in geniş rnı 
acıJarm simsariye hakkı olarak ·ya-
rısını alıcıdan, yarısını da satıcı - yasta hazırlanmaktadırlar. Jıcf 

dır. 

Bugün Alm:ı.nya, Afrikada. ~ıı 
dan alması, mevcut teamüllere gö- hangi bir toprağo malik dc>uildır. r 

re icap ettiği halde ve borsa idare cephC'den, yar:i kı:ıradan bir Al~: 
heyet·nin, bu maddenin tatbik edil- taarruzu mevzuub~hs olamaz ... •i 
ınesi hususunda aynca rnukarreratı za denizden d!' l:ıir Alrnnn fn"'l·• 
.bulunduğu halde simsariye hakkı, düşünülemez. Zira İngiliz ve rr-~~ 
yalnız satıcıdan alınmaktadır. Bu sız donarıma1sril!> mihver siv"<d". 
mübayaacıdan ziyade müstahsili 3- devletlerinin dnnanm~ları arasırı 
Iakadar etmektedir. ki fark gittikce, sulh cenhesi ]ehin· 

1 fl~ 
5 - Borsaya fı.7.a olmak için bütün r de inkiraf e>tnıektedir. O hnldc, 1 

azalardan aidat ve ücreti nakdiye 1 zarda tutul,.,cak \'c>l!anc· cJ,,vTrt ftııt• 
alındığı h:ı.lde intihap etmek hakkı- vad•r "'e bu devlet Lihva'da kuvV;.' 
nın yalnız ikinci sınıf tüccarlara İi bir mevkie maFktir ve a!nl trh · 
'\"erilmesi ve diğer tüccarların bu ke mü~temle>ke d!' ·letlerirıe lıtıro· 
haktan istifade t'dememcsi çok ga- dan geİebilir. 1t·Jva Lib'Q'Q .: 
rip görülmektedir. daki ve Habe!'istandnki tc·~ıJ 

Buncian ·başka, geçen seneler zar_ 
fında Sovyetlere büyük bir parti 
tiftik sat~ında borsada idare heye-, 
tinde aza bulunan bir tüccarın nii- : 
fuzunu kullanarak piyasadaki tüc- ! 
carların muamelelerine sekte ver
diği .söylenmektedir. 

Pazarlıksız satış kanu
nunda t diiat 

Hayat pahalılığı ile esaslı surette 

1 
meşgul olmı) a başlıyan alakadar 
makamlar, pazarlıksız satış kanu -
nunun hiç bir fayda temin etmcdi· I 
ğini, yapılan tetkikler neticesinde 
anlamışlardır. Bu itibarla bu kanu_ 
nun tadil edileceği söylenmekte -
dir. 

vetleri vasıtasile 'Mısıra w• Mıs1r lı· 
danına ve dol:ıvısil!' Si.ive,•c: kaJ1!l 

• d1(• 
na vazıYf'd etmek ve bu suretle "" . . ıı· 

mm denizle Akdeniz arasmd"ln J1l !" 
vasal:ı yolunu mihver lehine Jcılıcı 
mak ve avni zamanda Ynkırısar, 

• Jeti" 
tnızntcre ile Fransadan avırrn~ re-
İtalya, bu işe giric:mek üzere hB ?Jıl 
kete gecm!ş savılabilir ve onun 

11
• 

vaziyeti. Umumi H,arp hıc;lan(!lcı 1' 
daki Almanyanın vazivetind.E'n ; , 
deP,ic:iktir. Almanya o dcvırle ,,. 
malik olduğu uzak müstemleke to ı 
raklarında, nnavatandan aske,. 

~e· kuvvet ve mılzcme al mıvan t'• 
lercle, tedafüi bir hattıhareket ~ ;ş 
hazına rneC'hur olmuc;tu. Halbuld 

bu!'iin t·m"'mile drifü:;mistir. ·ıe 
Sulh C'Pphesi müdafaa tertib8tl, e 

mesr.uldür ve bilhnssa Tunu_:t" f~!I 
Mısırda. bi.ivi.ik mikyasta. mud9

1 ~r. Bir haf (alık piyasa tedbirle'"i almıslar ve aım~ktadır 
vaziyeti Süphcsiz. İtnlvanın Afrik~dııki \_: 

Buğday piyasalarında bu hafta arruz kabiliveti fazladır. F knt fııı 1, 

şı tarafın müdafaa tertib-ıtı. da ·l 
içinde hiç bn- t"'beddülat olmamış- yanın P,österer.eö-i kudretten n"n~'~r 
tır. Toprak ma.ısulleri ofisi şehrin düşmiyecek şekilde takviye edi1t11~, 
ihtiyacına göre Anadoludaki stok - tir. Bu sebepten. A frikada da. 1111 t' 

larından mu3yyen mikdarda buğ _ ver devletlerinin ani bir taarrtlı ~ 
day celbetmektedir. otl 

mnli durdurıılmustur. Bundan 5 ·rııı 
SPrt buğday üzerine Almanvadan artık mihver devletleri. eJ1et1 i'!• 

talepler varsa da Alman per~i dai-
1 kollarını sa lhyarak askeri bir ,,~, 

resi, Türk buğdaylarının beher to- mavis cıck.Jindf' harekete geÇefl'l:o. 
nuna siU Hamburg 55 lira verdikleri ler. Harp ctm"k isterlerse, btırıtı·~C' 
için ilşer ya::ılamamaktadır. 1 ğukl;an1ılıkla •apm:ık mecbufl t• 

Arpa fiatlarında ise, dahili ı;arfi- ı tindr<lirJ('r ki, bu da s!'bnnsiz sıı~t"' 
yata kifayet etmiyecek derecede az! te harbetmnk ve sırf h<ıkc:t'7. y~re ,,

11
• 

mal gelmekte olduğundan ve piya-1 vessü ve mill,,Jlerin ic; iklfıJinı 111 ~1' 
sada fazla mı.kdarda talepler vuku. vetmek istPmek net;r-cı::ine varır. ·ıı 
bulduğundan hafif bir yükselme 1 takdirde d!', hn sivas~ ıiirrır"f'!'ıı 
başlamıştır. 4,lO paraya kadar satı-1 kavholac~,V.1 fot:ıl<et ı-rirdnbı c~ 

9
, 

lan Trakya çuvallı arpalar 4,20 pa- 1 tarilıinde rastgelinmemiş bir hıt 
rnyn yükselmiştir. P.iyasa snğla:tn o- Iacaktır. y 
!arak kapanmıştır. Dr. Resa SAG.A ,.r1 

Bu hafta tiftik ve yapağı uzerine vvvvvvvv.~ """'""'"' ~zd~ 
h~ra:ern muame1e1er ceı·eyan et - Osmanlı bankası memleketimı 8 
mıştır. Bu hafta içindb İstanbulda 
950 balya tiftik satıl~ışhr. Bu mal- 17 Ube daha 3CIY0f ff' 
form daha ziyadesi Ingiltere için- 1 Osmanlı Bankası memleketiJ1l 
dir. Alman alıcıları ise dııha ziyade deki iş hacminin günden güne 1~ A.nadoludan mal tedarik etmekte _ nişleme sebebile ihtiyacı ka:11 ~
dırler. Sovyetler henüz yeniclen mü- rnak iç.in Anadolunun muhtelıf Y .,, 
bay:ı.ata başlamamışlardır. !erinde 17 adet veni şube açftl')e.· 
Kıvırcık ince mal yarıaklara da karar vermiştir. İlk olarak bBZıf,, 

talepler hararetle devam etmekte- nan Edremit şubesi bugünlerde 
dir. çılacaktır. 

~~~~~~~~~--__...-::::: Gerek Almanya, gerekse yerli fab 
rikalar bu mallara ehemmiyetle ala 
kadar olmaktadır. Anadolu malları 
üzerine talep nisbcten azdır. Satış 

, _______ ,, 
KVIM T 

17 Temmuz 19J' Paurtetİ 
za hasret bırakmışlardı. Bilmem 
oracıkta kaç saatler ve ne acı ve 
hüzünlü dakikalar geçirdik. Bir ara
lık, Hareket ordusu kumandanı 

fMahmud Şevket Paşa da, askert bir 
otomobil ile h~staneye gelmiş ve 
yaralı kahramanı ziyaret etmişti. 
Onu müteakip, Enver ve Niyazi 
i'Be ·ler de ,bu hiirrivct kurbanını 
~iyarete ko m~lardı. Gen;i, kimse· 
~ikler bir şey sövl .. memişti amma, 
biz fel§ketI sezlnl~miştik. Çünkü, 
f>eşta Mahmud Şevket Paşa olduğu 

- Şanlı kardeşim, sen ölmedin. 
yalnız bizim değil, biltün milletin 
kalbinde yaşıyor, kıyamete kadar da 

İskenderuna gittiğini yazmıştık. 
lıleyete riyaset ede~k olan Liman
lar Umum Müdür muavini Hamit 

Saracoğlu da İskenderuna gidecek
tir. Umumt Müdür Raufi Manyas 

Maarif Vekaleti, ecnebi mektep
lerin ihzari sınıflarında okuyan ta. 
lebelerin bu ihzari sınıflarda Türk
çeyi layıkile öğrendikten sonra ka
bul edilecekleri sınıflar hakkında 

aiaka<larlara bir tamim göndermiş. 
tir. Vekaletin bu tamimine göre bu 
ihzari sınıflarda okuyanlar Türk -
\'CYi iyice öğrendikten sonra eğer 
ilk mektep mezunu iseler orta mek. 
tebin birinci sınıfına, orta mektebin 
herhangi bir sınıfından gelmiş ise, 
tasdiknamelerinin tekabül ettiği sı
nıflara kabul edileceklerdi• -·-
Şlrk•tln yeni ar•b• va

puru tarifesi 

(760) balyadır. 1 

Bir çocuk kazliiİ.İrkadaşını mrdu llierlı 29 CemadJ lleYYel tstf 
a..aı ı 4 TEMMUZ uS.S 

yaşıyacaksın. 

O günkü muharehede binbaşı 
Muhtar Beyden başka iki zabitle 51 
neferimlz de şehit olmuştu. Bunla
nn da cenazeleri büyük ve askeri 
merasimle nakil ve defnedilmiş ve 
bUyllk bir kalaba!ık, cenaze alayını 
takip ile şehitlerimize kadir bilirlik· 
lerini gö_stermişlerdi. 

(Devamı var) 

da bir müddet sonra Hataya gide
cek ve işletme işleri üzerinde tet _ 
kiklerde bulunacaktır. Bundan baş· 

ka, halen Karadenizde tetkiklerde 
bulunan İngiliz Gips şirketi müte. 
hassıslarının da buradan İskende • 
runa gidecekleri söylenmektedir. 

Şirketi Hayriyenin Küçüksuda 
yaptırdığı yeni plaj fevkalade rağ. 
bet görmekte olduğundan ihtiyacı 

karşılamak üzere Şirket, Bebekle 
karşı sahil arasında pazar günlerine 
mahsus olmak üzere araba vapur
ları için bir tarif P hazırlanuştır. Bu 
tarifenin tatbilrJne dünden itibaren 
ıbaşlanmıştır. -- ' 

Dün sabah Ramide bir. kaza ol _ 
muş ve bir çocuk, arkadaşmı yara· 
lamıştır. Rami civarında oturan 15 
yaşlarında Muzaffer, dün bu semt. 
te avlanmak üzere arkadaşile be _ 
ber kıra çıkmış ve elindeki tüfekle 
oynarken kaza ile arkadaşı Mebme
di göğsünden vurmuştur. 

Rnı bıur: 73 

• Fırbna 

ll•t• aaati ı 4,43 
öıı. ı ıı,20 - 1kb ı ı t6t18 

Akp•ı 1',39 - Yataı ı 21 • .:JS 
laı&k :2,32 

Yaralı derhnl hasıancye kaldırıl -
mıştır:. Zabıta tahkikata başlamış. 
tır. . " ________ ....... 



- ~ 
Japonya Sov_yetleri 
Şiddetle Protesto Etti 
Sovyet Tayyarelerinin Harbin 
Civarında Bir Sehri Bombardıman 

Ettikleri iddia Ediliyor 
bG lfo.ıcova, 16 (A.A.) - Japonya 
hıı Yük elçisı, Sahalin petrol kurn
duğ "-1 aleyhıne mukavelesini boz- ı 
bin llnd n ı.lolayı hükmedilen 7341 
~ble cezayı teyid etlen kararı 
to Ye Komiseri nezdinde protes-

etıruştir. 
~ se~ir, bu para 19 temmuza 
~ tedıye edilmediği takdirde 1 

S Ya emvalinin müsadere edi- j 
it lttr hakkındaki tebliğe ele şiddet- , 
' eylemiş ve Japonyanın te
' . hukukunu müdafaa için 
~ IZinıli bir hattı hareket itti
tlt. nıecbur kalacağını bildirmiş-

lt8iQ Bir bombllnfıtn41ı 
le· lktng, 16 (A.A.) - Domei: 

ta t.Cliol-Sovyet cümhuriyetinin ba
lle ~areleri geceleyin Harbin'in 
~ ltiıonıetre batı şima_lindeki Fu
' Şehrini bombardıman etm 11-
~ Dokuz kişi ağır surette yara-
1>., P4 · Mancuko Hariciye Nazırı 
~ <>golistan hükumeti nezdinde 

tlı tC'sebbüsatta bulunmuştur. 
Ch . Hava 1ıarbıi 

Urı~kıng, 16 (A.A.) - Çin tay. 
~den mürekkep bir filo, ev
~ d ıun Kanton ve Kongmoon'da
~ uşnı. n mevzilerini bombardı
~ ~ıslerdir. Japonların ü~ avcı 

ar~i havalanmış, bunun üzeri-

ne Kanton şehnnin üstünde bir ha
va muharebesi başlamıştır. Bu mu
harebenin sonunda üç Japon tayya
resinin üçü de düşürülmüştür. 

İngiliz - Japon müzakeratı 
Tokio, 16 (A.A.) - Dünkü gaze

teler İngiliz - Japon görüşmelerinde 
daha ilk dakikadan müşkülit çıktı
ğını bildfrdikleri halde bu sabahki 
Japon gazeteleri, daha nikbin gö
rünmektedirler . 

Bazı gazeteler İngi1'z hattı hare
ketinde bir değişme mevcudiyetini 
bildiriyor ve müsait bir neüee ümi
dni bu intıbaa istinad ettiriyor. 

Bu hususta Domei ajansının ver
diği birkaç gazete tefsiri aşağıdadır: 

Usahi gazetesi yazıyor: 
cCraigie, f ngiltttenin Tiençin işi

nin esasını teşkil eden umumi me
seleleri müzakereye amade olduğu
nu Arita'ya bildinni!Jtir.> 

Gazete. bu suretle İngiliz hattı 
hareketinde bir değişiklik görüyor 
ve f ngilterenin Japon milletinin a
zimli kararını hesaba kattığını ya-
zıyor. 

Asahi gazetesi diyor ki: 
cGöriismelerin netiecsi ne olursa 

olo:un Japonva İngiltereyi Çankay
şek siyasetinden vazgeçirtmek hu
susundaki azmini gilstP.r....-tir .... 

Q)İstinde Yahudi Danzigde -
'1 lllıacereti Vaziyet 
eıı~dildi Nasıl ? 

~dt, 16 (A. A.) - Büyük Bri
~ ve trıanda sıyonist federas -
cfeı 1ln bugün Londrada toplanan 
~IP!ri, Filistne muhace~etin mu 
~en men'i hakkında İng liz 
~eti tarafından verilen kararı ı 
bili eden bir karar sureti ka- 1 

\' etıni~lerdir. 
~Udi ajansının reiıi Woizemaıa 
~ bir telgrafta, bu pl'Otestoya 
t1f: ebnekte ve şöyle demekte-

~tiin Yahudi milleti, İngiliz 
~ tinin bu zalim kararına 
-..2._.~Yrn_ak için birleşecektir ve 
-..~ızde muvaffak olacağız.> ··-•velllnmeujl 
~ . iti k...,.l•ndı 
~ ~· 18 (A. A.) - Umumi
~b~le Amerika matbuatı B. 
~ ~fın kongreye olan mesajını 'lr etmektedir. Bununla berabeı; 
~ e mahfilleri meselenin bu iç-

....: ~devresi esnasında müzakeresi 
~ vazReçmek icap e~ 
~~k~rler. 
~it, haftanın parlamento ruz.. 
t..._ _~~.t tesbt için pazartesi günü 

~ teflerile görüşecektir. Bu. 
l Mı..~aııl olan intiba, kongrenin 
~ tatile gireceği merke • 

-·-~ .... k .. 11 •••••• . 
~on, 18 (A. A) - Behice is -
.... bir kazın bekrini izale ettik-

~ ">nra, suçunu örtmek için kızı 
~Yerek iSldüren tabaklı nahiye-

...-; h'" Remzi Uzun hakkındaki i _ 
Ukntü bugün infaz edilmi§tir. -·· l•ndty•ll• bOyllk 

~ -111••.,rlll•r 
'-~i, 18 (A A.) .-:. Finlandl-sl.qQftun, bu ·~ tonunda yas. lbanevralar, Finlancllyada 
~kadar yapı1mıf olan asbrt 

~ lann en mühimlerinden 0-

"'1~ · Çtlnkfi bu manevralara 

"-~~ hemen hemen bü • 
~=--:vvuau flörak etmekle kal -
~ ~ lhU mııhafıg JaMatlle bü· 
._. ~ zabttlat ve abit ftkiJ. 

IJ.trrai ecleeektb 

Yarşova, 16 (A. A.) - ~(Havas) 
Danzigdeki aalihiyetli Leh malili1: 
leri. Aıınanyadan gelerek hilen 
Danz:g ordusunda hizmet eden Al
manların mikdarını 15 ila 17 bin 
tahmin etmektedirler. Doğu Prr-s -
yası hücum kıt'alarına mensup 400 
kişi serbest şehrin hücum kıt'aları. 
nı takviye için Danziğe gelmişt\r. 
Keza Danzig sokaklarında motosik
let üzerinde üniformalı rayhjver 
askerleri de görülmektedir. 

••• 
1111r 1aın11r11 nter1 

fatill ••iyı~ 
Kahire, 16 (A A) - Milli Müda

faa Nazın, bütün Mısır Üniversite 
talebelerinin yaz tatillerinde altı 
batta müddetle askeri talim yapma-
larını emretmiştir. 

lkn11111f• kaz••• Ilı..,. 
t.llYlllerl 

Kahire, 16 A. A.) - Yüzde üç fa. 
izli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fon
siye tahvillerinin 15 temmuz 1939 
tarihli keşidesnde: 

1903 senesi tahvillerinden 440.8815 
numara 50.000, 1911 senesi'8hville
rinden 176.773 numara 100.000 frank 
nzanmışlardır. -·· ltaly•tl• klrlere it 

T"LN il a.•A a· 
?ET :ı,::ı. 

Dost Tekmesi 
(Bqtarafı 1 lacl •yfada) 

Urlflllışlardır. Bazı taraflarda bi.. 
rer ada halinde küçük ırki akalli • 
yetler görülmektedir. Binaenaleyh 

ltalyanlar· 12 Adayı Bir Fran••z · 

Nasıl Gasbettiler? ~::;;; Heyet~ 
ne yapılsa, ırk bakımından tama - (Bqtarafl 1 illet sa,.._) J 
men hak ve adalete uygun bir hu- İşareti çekildi ve bunu müteakip 
dut çizme kimkanı bulunamıyacak- (Basra) torpito muhribi, semafor 
tır. Dançiğin Lehistan için arzettiği mesafesine celbolunarak kendisine 
hayati ehemmiyet bakımından ora- fU talimat verilmi: 
daki ırki akalliyete muhtar bir ida- cSakızm dar boğazından geçe
re bahşetmek suretile milliyet his- rek Sığrı tadkile tarassudatta bu
lerini tatminden başka yapılacak lunmak üzere Çanakkaleye gidecek
bir tedbir yoktur. Olsa olsa, Brenner 1 sin, şayet yolda daii şüphe bir do
havalisindek Almanlara İtalyan ve nanma görecek olursan -filo Midilli
Alman hükumetlerinin tatbik ettik.. nin dahilinden Çanakkaleye git
leri usulü tatbik ederek Dançig Al- mekte olduğundan- derhal tam sür
rnanlarını da tehcir etmek düşünü- atle filoya malumat vermiye me
lebilir. Her halde hiç kimsenin Dan_ mursun!> 
çiği Almanyaya terke hazırlandığı 6,45 te filotilla on beş mil süratle 
yoktur ve böyle bir ihtimal de yok- hareket ettiği gibi, ana filo dahi A
tur. nadolu sahili istikametin~e ve 12 mil 

Fakat farzı muhal olarak, Dançiği sür'atle seyre devam eyledi. 

geçti>. Muhripler, saat onda Sıjrı 

feneri önünden yıldız poyraza teb
dili rota ederek ufuktan kayboldu
lar .. 

Bu esnada donanma, Bozcaad'i 
önlerinde bulunuyordu. 
Öğleden sonra 3,40 ta Boğaza da

hil oldu. Biraz sonra, sürat 12 mile 
tenzil edildi. Tehlike zail olmuş ve 
manevra maksadile denize çıkmış ()
lan Osmanlı filosu, nagihani bir 
hücuma uğramadan üssülharekesi
ne inip ikmali nevakıs etmiye imkan 
bulmuştu. 

4,45 te amiral gemisinin sereninde 
şu işaret görii1dil ! 

cSancak demiri funda edilecek!> 
Ve 4,47 de sür,3t 10 mile; biraz 

sonra 6 mile indirildi. 4,53 te istaper 
kumandası verilerek 4.55 te NAra ö-

feda etmek hesabına dünya sulbünü Zevalden 25 dakika sonra sürat 13, 

ve müstakbel umumi anlaşmayı te- ve 35 dakika sonra 14 mile çıkarıldı. 
min etmek düşünülmüş olsaydı 1- 2,30 da donınmayı karşılıyan (Basra nüne funda edildi. 
talyan gazetesinin ortaya attığı bu Muhribi), kumandan gemisine ta- Filonun siira'tini coğaltmasile 
sözler buna bir mania teşkil eder- karrüp ederek şu mal\ımatı verdi: bizzarure geride kalmış olan (Tiri 
eli. Çünkü görülüyor ki Dançiğin cÖlleden evvel on birden beri MüjgAn) 6,40 ta NAra önüne gelmiş 
arkasından başka ajır fedakarlık _ Sıjrı fenerinden bet mil uzakta yıl- ve kumandanın emrile torpidoların 
lara daha katlanmak icap edecektir dız kerte poyraz üzerinde ve mez- kıç tarafına demirlemişti. 7.30 da u
ve bu fedakarlıkların bir türlü sonu k\ll fener ile Bababumu arasında muma son emir verildi. 
gelmiyecektir. Bu şerait dahilinde. tarauudat icra ettim. Hiç bir donan- cKiffe ışıklan söndürüp gece 
İtalyan gazetesinin bahsettiğimiz ya ma ve harp sefinesi. görünmedl müdafaası halin&.- bulununuz!:t 
zısı ancak ·bir csabotaj• mahiyetini cYalnız iki Avusturya ticaret gemisi (Davamı varl 

haiz olabilir. Sanki İtalyanlar, Dan-

çiğ Almany•y• verilip de ortal•tm GH"8D Kaymakamı 1 •A ·ı ş--:. ı sükunet bulacaiından ve kendile- Ull ı,.ıaarı ura a 
ri yine a~ıannı yalamak vaziyeti- MUlklJB MUf&ttl' 01 OldU 
ne düşeceklerinden korkarak böyle 9 
bir uzlaşmıya meydan vermemeğe 
çalışıyorlar ve ancak Almanlann 
zoru ve kuvveti sayesinde kendileri 
de bir menfaate konmak ümidini 
besliyorlar denilebilir. 

....,._ OlllW YAL(IN 

Fuat Ağralı 
Mısırda 

(Baf*arafı 1 hld •JfUa\ 
riciye Müsteşarı, mahalli erkin, İf 
Bankası Direktörü ve kalabalık bir 
halle tarafından karşılanmı~ttr. 

Bugünkü gızeteler bu münase • 
betle neşrettikleri yazılarda, Cüm· 1 

hurfyet manyestnin tekinrill ft in-1 
tizamından ve Türkiyenin dtinya -
daki mali itibarından sitayilşe bah
setmekte ve Vekilin fotoğraflannı 

dercey lemekteclirler. 

Nurettin A.luer 

Toplanıyor 
(Baflarafı 1 laci •yfadal 

meler komisyonu, orta öğretim pro
gramlar komisyonu, teknik öğretim 
ticaret okulları komisyonu, teknik 
öğretim san'at okulları komisyonu, 1 

teknik öğretim kız enstitüleri ko -
misyonu, yüksek öğretim esas ve 
talebe kaıbul talimatnameleri ko -
misyonu, yüksek öğretim tedrisat 
ve imtihan talimatnameleri komis
yonu, neşriyat komisyonu, beden 
terbiyesi komisyonu, dilekler ko -
misyonu. 

Şıiraya, memleketin muhtelif 
yerlerinden ve müesseselerinden 
yüz yirmi maarifçi iştirak etmekte
dir. 

Çal1f1Nlara tahsis edilen 1smet
paf8 Kız Enstitüsünde gıttek Şüra
nın, gerek komisyonların çalışması 
için icap eden tertibat alınmıştır. ! 
Komisyonlar, öğleden evvelleri 9-12 
ve öğleden sonraları 14,30 - 18 sa
atleri arasında çalışacaklardır. Ko
misyonların tetkikleri tamamlandık 
ça hazırlanan raporlar umumi top. 
lantılarda müzakere edilenk kara
ra bağlanacaktır. Şüra çalışmalan
mn sekiz on gün süreceği tahmin 
olunmaktadır. .. , il 

tBae tacatı 1 lhct aayıa·::,

Cemal Aktan, Fransız Geneı ~iaiıı 
mıhmandarhğına tayin eoıi.en K ,, • 
may Albay Lutfi Köksal, Fıan n 
Sefaretı erkaru, Fransız askeı i a.a
şesı General Voirus, deniz ata~e.>ı 
Yüzba~ Laal, İngiliz askeri at<ışe~l 
Albay Ross tarafından karşılanır.q, 
istasyonda polıs ve inz bat me·nuı·
ları selam resmini ifa etmışlerdır. 

Fransız he~eti trenden ınJ. ktC'n 

sonra Geaeral Halis, Fransız Gene. 
ralini sevinçli bir çehre ile karşıla. 
mış ve kendilerine tahsis edil n o
tomob.Ie kadar görüşe. ek gotür -
müştür. Müteakıben heyet, emirle
rine tahsis edilen otomobill,.rle doğ
ru Perapalas oteline gitrnifledir. 

Fransız heyeti reisi, kenc!is·ni 
garda karşıhyanlar a:asmd• bulU
nan gazetecilere IUnlan söylemiş • 
tir: 
•- 1ürkiyeye bund;ıan evvel de 

iki kere ,eldim. Bu üçüncü seyaha
ümdir. Bundan evftl, Hatq nıiza
kereleri esnasında Ankarayı ziya _ 

ret etmiş ve çok iyi intıbalarla •Y
nlmlfiım. 

Bu seyahatler esnasında Tüm -
yeyi çok yakından tanımış ve Türk
lerin dostluğunu kazanmış olduğum 
için çok bahtiyarım. Dünyanın en 
kuvvetli ve mükemmel askerlerin .. 
den .mür~kep olan kahraman Türk 
ordusu erkanını bu defa tekrar zi
yaret edeceğim için fekalade bah
tiyarım. Bu akşam Ankara,•a gid~
ceğim. Ne kadar kalacağım malüm 
değildir.> 

Fransız Generali otelde bir müd
det kaldıktan sonra İstanbul ve 
Merkez Komutanlarının ziyaretle
rini iade etmiştir. 

Heyet dün öğleden sonra şehrin 
görülecek yerlerini gezmiş ve ken
dilerine tahsis edilen Genel Kur _ 
may Başkanı Fevzi Çakmağın mo
törile Haydarpaşaya geçerek saat 
19 da Haydarpaşadan kalkan trene 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya 
gitmiştir. ,,.. 

Bir lng"liz generali de 
V arşovaya gidiyor 

Londra, 18 (A.A.) - Eskt C~t».:. 
lüttarık valisi General fronside bu· 
gün yahut yann Varşova,a gidecek
tir. Yanında bir sübayla Polonyanın 
Londra elçiliği ata~miliyeri bulu
nacaktır. General, halen yeni ihdas 
edilen cDenizaşın müdafaa şefliği• 
vazifesini yapmaktadır. 

Londra'daki Leh mahfillerindeft 
verilen malümata göre fronside, 
Varşova'da dört gıin kalarak Mare-
şal Smigly Rydz ve Polony~ Genel 
Kurmayı ile görü~r. 

Mezkiir mahf•ler. 'bu sevahatin 
ve allkadar memleketler arasında 
aktedilen karsıhkh garantiler •nlaf
masının tabif bir neticesi olan bu 
göriifmelerin ehemmiyetinin kayıt
tan müstağni olduğunu bildiriyor
lar. 

\ 
I 
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.. BİR CELLADIN 
Hatıraı ·arı 

Sultan Aziz Devri 
Hi..,~imle_re Vaki~ . Başpehliva~ arı 

Müddeiumumi İle Mahkum Karşı degll Nakıt vermeli -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
Karşıya Sövüşüyorlardı y . ,.,.. t•ı· s· t LJ,,..,_. l ·n 1 - 99 - YAZAN: SAMI KARAYeL-. az ı a ı ı ızza n.aRım erı e _ 12 - züm, hepinizi bılmem ne yapayım>. ,,.. 

••ç•n hatıranın hUllsası su~:~~E~~l~i:ö:~~~em;~ı::::~~: . MP.mnun Etmiyen Bir Adettir. Kazıkçı Altta Kaldı 
Yaban domuzu denmekle ma. Artık asmak sırası gelmişti. Beş ki- --~-... ,,. 4 

• • • • 

mf Partu, bir çocuğu, bi1• erkeği, şi onu ufak is}c.emlenin üzerine çı- Biraz daha sonra, bir kat daha an- 1
\ etmemize hak ve adalete olan hür- -----------

beş tane de kadını öldürmüş ve kardılar. Yaban domuzu boynunu !aşılacağı veçhile mühim, hem de met ve hasretimizin, memlekete, va- K / LJ B / .J. /a , 
bunlardan bazılarının da kanla- kısıyor, kafasını bir türlü ilmiğe pek mühim olan davamızı müdafa-! tana olan muhabbetimizin müsaade avasoğ u rıasmına a aırpat . 
rını şehvet ve ihtiras hissile em- geçiremiyorduk. Halk, dışarıdan: aya, tezimize devam edeceğiz. Öyle etmemesi lazımgelmez mi? • 
miş olmaktan dolayı idama mah- - Tabanca ile vurunuz, tabanca ise yine memleket davaları!1a gelin- Hele nemrut ateşleri onun yanın-, tan Oyununu T atbi/:ı Etmiştı 

- d ce adeta elektrik hassasiyet ve süra- da bir sigara yakmak için kafi ge- ı ki.m edilmiştir. ile öldürünüz.. diye bagırıyor u. 
kada1• t . · ·· t k suretı"le tatil ve talik lecek bir ufak kıvılcım mesabesin-Partu, son dakikaya Partu, ravund .arasında sohıyan 

1 
mı gos erme 

vahşi hislerini terketmemiş, ölü. boksörler gibi göğsünü indirip çı- nedir bilmiyen, allahın her sabahı de kalmış olan o Çanakkale yanar-

f k adil bir mahkeme vazifesini derub- dağlarına, o göklerden, yerlerden, me giderkn müddeiumumiye ta- karıyor, boyuna küfrediyor, . a at 
arruz etmiş, sehpada bir türlü bir türlü teslim olmuyordu. . te etmiş gibi bulunan Yeni Sabahın denizlerden dağ ve deniz halinde 

vesatatı semahatkarisine müracaat akmış ve yıkılmış volkanlara ta-ipi boynuna geçirtmemiştir. Nihayet ipi darağacının üzernde-
l"yeceğiz hammül kudretini, mucizesini gös-

- . Bu hadiseyi anlatan cellat ki halkadan çıkardık, aşağıya in - ey ~undan ~vvelki müdafaanamemi- t~rmemizin yegane saiki hak ve adli 
Fred, öm1ümde, hayatını bu ka- ı dirdik, debelenme esnasında Par - zin son fıkrasını .Davam çok sağ- kurtarmak gayesinden ibaret oldu

•. dar. zorla teslim eden başka bir tu yerde ·yatarken başından kemen- lam:t cümlesi teşkil ediyordQ. Şimdi ğunu düşündükten sonra, yine o her 
idam mahkumuna tesadüf etme. 

1 
di taktık, bir polis memuru ipin ö. yine bu cümleyi tekrarın ye~i gel~ şeyden mukaddes ve muazzez olan 

ılimni de söylemiştir. Halk, Par. . teki ucunu, merdiven daY1yarak · k ~ 
~ · · 1 miş bulunuyor. Filhakika davam ço gayeler uğrunda temmuz ve agus-

tu'nun cinayetlerinden o kadar daragw acının halkasından geçirdi, k 
sağlamdır. Asla k aybedilmesi ihti- tos sıcaklarından kaçmış ve ork-

tnüteneffi1'diT k i, doktorun, onun Yaban domuzu hala teslim olmu - 1 · 1 k b ı mali olmıyan bir davadır. Kazanı - muş mevkiine düşmeyı nası a u 
ölmüş olduğunu ilan etmesini yordu. İki üç kişi kıpırdamasına ına ması için de Metr Jiyofer:rivari a- edebiliriz? 
sevinç tezahii.ratile karşılamış - ni olurlarken, üç dört kişi de ipin vukat manevralarına da hacet kal- Bilakis herkesin bildiği veçhile 
tır ucuna asıldılar ve Partunun uza - h ı· d h t d .. f · mıyacak. Çünkü bu dava için emen tarihlerde bir mis ıne a a esa u 

· ı yan boynunu yukarı doğru kaldır- hemen mahkeemelre işi düşmek ta- edilememiş olan büyük bir ihkılap, - Ulan flerseri, dedi, sen beni de. d 1 
ld ı ar. lisizlig~ine ugwrıyan herkes hasbeten bir imtihan geçirmekte olduğumu?: g"il amma, ben senin canını a ırı - y b d h 

a an omuzu avaya sıçrıya - lillah her zaman şahadet etmiye ha- cihetle her halde -neye mal olurs1 
mn. On dakika sonra leş gibi çöp k b • ım k hl"k · d k t 1 

ra · ogu a te 1 esın en ur u zırdır. Hiç bir dava sahibi tasavvur olsun- bu· imtihanda muvaffak ol-
arabasına yatmış, çukurunu doldur- k · · b h tl ar 

ma ıçın mez u ane gayre er s - olunamaz ki, mahkemelerin talikle-
mak için süprüntünün arasına düş- f d" d D b J d . d b l d. e ıyor u. e e en ı, e e en ı, rinden, tatillerinden illallah deme-
müş olacaksın... hırıltılar çıkararak, öldü, gitti. . , 

Vay efendim vay ... Müddeiumu. Doktor yanına çıktı. Halk, kala- sı;~tilde teraküm etmiş bulunacak 
mi bu sözü söyler söylemez, Yaban balıklaşmıştı. Muayene etti. Etraf- AlA k l 

davalar da, ala rivayetin ha a a -domuzu büsbütün feryadı bastı ,ka. 
tan: dırılmak üzere bulunan eski Adliye 

fasile demir parmaklıkları kıracak- _ o 0··ımem1·ştı·r. Kuzum iyica h l 
binası ankazından da a az o mıya-

mış gibi tos vuruyordu. Müddei. muayene ediniz, diye söyleniyor - caktır. Binaenalevh yine sıra gelme
umuminin ne namussuzluğu .. ne al- 1 d 

ar ı. si icin kanunlardan sonraki ayları 
çaklığı, daha ne ağıza alınmıyacak Doktor, Partunun ölmüş oduğunu tara~sut etmek zarureti hasıl ola-
sözlerle rezilliği kaldı. Boşanmış ilan edince bir alkış koptu. caktır. Çünkü mahkemeler yaz ta
söylüyordu. Nihayet polis memur- , Ertesi gün bütün gazeteler benden tilinden kurtulduklarında gayet ta
ları işe müdahale etmek lüzumunu bahsediyorlar ve sayfalarına res - bii olarak çok yüklü oluyorlar. Yaz 
hissettiler ve bir tanesi kalktı, elin- ı mimi koyuyorlardı. Fakat Yaban tatilinin mahkemelerde husule ge
deki kauçuk sopayı parmaklığın a- domuzunun mukavemeti asabımı tirdiği garip bir itiyat neticesi ola
rasından soktu ve şiddetli bir dar- bozmuştu. Müdürden muvakkaten rak tatilden birkaç ay evvel de kısa 
be ile Yaban domuzunun bir gözünü izin aldım ve bir ay kadar sayfiye- vadeli gün verilmesinde itizar edi-
ş.işirdi. ye çekildim. liyor. 

Partu, canının acısile biraz sus - Ömrümde, hayatını bu kadar znr_ Dava sahipleri bir an evvel üzün· 
·tu ve sonra bu sefer, polisleri de la teslim eden başka bir idam mah- tüden kurtulmuş olmak için müm-
1isteye idhal ederek ağıza alınmıya. kumuna da tesadüf etmedim. kün ~ertebe yakın bir gün temin 

· cak küfürlere yine başladı. k etmek istediklerinde: Ne yapalım 
Bereket versin meydana gelmiş- C 1 1 canım, görüyorsunuz ki, işte yaz ta-ivar kasaba ardan birinde bir 

tik. Araba durdu. Evvela ben, tı·ıı· geliyor, bütün gu··nler dolmuş-

! 
ana ile bir kızı öldürmüşlerdi. Ci -

Eöonra Müddeiumumi arabadan in - tur, münhal gu·· nümüz kalmamıştır. nayetin sebebi kulaklarımıza kadar 
. dik. Orada bulunan zabıta amirine Kanunun bize bahşettigyi bir hak \·e 

gelmişti. Kıskançlık ve aşk mesele-
vaziyeti anlattık. Arabanın içerisi- leri. İşittiğimize göre ana, kızını is. imtiyazdan da istifade etpüyelim 
ne bizzat zabıta amiri en gür - mi? Yalnız sizin davanızla mı uğratismar ediyormuş. Müselsel reza -
büz memurlarından iki kişi dapa a- ş~cag~ım? Gibi eski ramazan tiryaki-letler olmuş, ve nhayet aşıkdaşları 
larak girdi. Ve Partu, güç bela aşa- 1 liklerini hatırlatacak serzenişler, 

ı biı· bahriye neferi, her ikisini de 
ğıya indirildi. muahazelerle karşılaşıyorlar. feci bir surette öldürmüş. 

Yaban domuzu etrafına baktı, ha. Bu hesapça yaz tatili kanunu da 
Cinayet fiilinden ziyade tarzı ü-

va daha açılmamıştı. Meydanın et- tamamile hüsnü istimal edilmiş ol-zerinde duran mahkeme, bahriyeli. 
rafını kalabalık bir halk kitlesi dol- · muyor. Sözde yaz tatili iptidası 21 

yi idama mahkum etmiş ve bahri. 
durm!lŞtu. Gençler: 

- Linç .. linç .. linç .. linç!. 

Diye haykırıyorlar ve polis kor
donunu yarmaü için zorluyorlardı. 
İnzibat işinde biraz gevşekik göste
rilse Yaban domuzu halkın elinde 
didik didik olacaktı. 

temmuz ve intihası 5 eylul olduğu
yeli de asılmıştı. Bu hadiseden iki 
sene kadar geçtikten sonra brr" gün na göre iki aydan üç, beş gün nolc

san olduğu halde o tatilin suiistima
genç bir adam odama girdi. Kendi

le ug-raması yüzünden başlangıcın
sini takdim· etti: 

dan bir iki, hitamından sonra da bir 
- Fred!.. iki ay uzatılmakta olduğu cihetle ta-
- Adaşız demek... til müddeti iki değil, altı ayı bulmuş 
Muhteriz ve çekingen duruyordu. olmuyor mu? Demek ki. mahkeme-

Partu etrafına bakındı ve halkın K d" · ·· t d. K en ısıne yer gos er ım. anape- ler de şöyle, böyle derken Büyük 
duyacağı sesle: 

- Kalleşler .. dedi, ben böyle esir 
olınasaydım, inekler gibi böğüre -
mezdiniz ya ... Hepiniz kaçacak delik 
arardınız!.. 

P artunun ağzını tıkadık ve öyle 
susturduk. 

Bir takım ufak tef ek forma -
liteleri ihmal edecektik. Baş -
1ka çare yoktu. Yaban domu -
zu, azgın bir boğa gibi saldırı -
y ordu. Onun için doğru kürsüye sü
rtncledik. Gitmiyor, debeleniyor, ya
kasından tutmak istiyenleri ısırı -
yor, kelepçenin arasından sebest 
kalan parmaklarile eline geçirdiği 

kiıruıelerin şurasını burasını çim -
clikliyor du. 

Y t'!di sekiz ki~i üzerine çullanmış. 
}ardı. O hepsile başa çıkıyordu, 

Kamburaya yatıyor, omuzunun ü
~rinden memurları silkeleyip de
viriyordu. 

- Ben bedava ölmem! diye hay. 
kırıyordu. 

Nihayet güç bela kürsünün üze
l'ine çıkarabildik, iş artık bana düş
müştü, yanına sokuldum: 

- Beyhude bizi de kendini de 
yoruyorsun Partu, sakin ol ve 
son sözlin nedir? Onu söyle dedim. 

AA-u- bir küfür savuıtlu, «Son sö-

nin bir kenarına zor ilişti: Millet Meclisi imtiyazını almış bu-
- Bilmem hatırlar mısınız Mister lunuyor. Halbuki kanun altı ay ta

Fred? dedi .. bundan iki sene kadar til ~tiyazını yalnız Büyük Millet 
evvel bir bahriyeli idam etmiştiniz. Meclisine bahş buyurmuş bulun

- Evet.. 
- İşte o bahriyeli, benim annem. 

le kız kardeşimi öldürmüştü. 
Ben donup kalmıştım. O gayet 

basit bir eda ile sözlerine devam et
ti: 

- ÇalLŞmak üzere cenubi Ame
rikaya gidiyorum. Belki de bu nef
ret ettiğim yerlere bir daha dön
mem. Annemle kız kardeşimin kö
tü damgaları üzerimde durdukça 
rahatsız oluyorum. Esasen babarpı 

da iki ay ev\rel kaybettim. 
Annemle ablamın feci akıbetleri

ni haıırlıyan ahval hakkında bazı 
notlar almıştım. Ufak bir hatıra 
defteri karaladım. Mazi ile alaka
mı tamamen kesmek istediğim için 
bu hatıra defterini, onların son 
vak'alarının iıçinde yaşıyan birisine, 
yani size vermek istedim. Lutfen 
kabul ediniz. 

G€nç adam, cebinden siyah ciltli 
bir defter çıkardı, masamın üzerine 
bırakarak gitti. Şimdi, kirli bir ha
yatın esrarını ortaya döken bu ha
tıra defterinin sayfalarını beraber. 
ie çevirelim: (Pevamı var) 

maktadır. Hatta bu seneki tatilini 
-bütün milletlerin sulh davasını ka
zanmak için geceli, gündüzlü uğraş
makta olduklarını nazarı dikkate a-

larak- iki aya hasretmek suretile 
büyük bir feragat, yüksek bir vatan
perverlik nümunesi göstermiş ol
duklarını gazetelerde okuduğumuza 
nazaran zaman tasarrufuna olan ih
tiyacımızı anlatmış olmak için hepi
mize çok yerinde bir ders vermiş ol
madılar mı? İşte Büyük Meclise ya
kışan büyüklük böyle olur. 

O halde mahkemelerimizin de bü
yüklerimizin tam zamanında açmış 
olduğu bu irşatkar yolu tutmuş ol
mak üzere yaz tatili haklarından fe
ragat buyurmalarına şahit olduğu
muzda pek o kadar hayrete değecek 
bir hadise karşısında kalmış olmıya. 
cağımız aşikar değil mi? 

Bahusus hiç birimizin inkara me
cali taalluk ve kifayet edemiyeceği 
aşikar hakikatl erden biri de -nakit
ten de ziyade- vakit tasarrufu ihti
yacı olduğuna göre, ne yaz için ve 
ne de caz için iki ay değil, iki gün 
de değil, iki saat dahi tatil ve israf 

mak, tam numarayı kazanmak için 
çok ağır andlar içmiş bulunduğumu
zu bir lahza hatırdan çıkarmıyarak 
yaz sıcaklarından. kanun soğukla

rından da pervamız olmadığını is
pat duretile bir de diğer bazı millet
ler gibi öyle olmadık bahanelerle 
hak ve adli bir lahza için dahi sek
teye uğratmamaklığımız icabetmez 
mi? 

Bu ağır vazife ve mes'uliyet n aza
rı dikkate alınırsa -ki bir dakika i
çin alınmaması ihtimali olacağına i
nanmak istemiyoruz- her senenin i
ki ayı gibi bizlere göre iki asır kıv
metinde olması Iazımgelen uzun bir 
müddet içinde hak ve adle fasıla 
vermemiz, adalet mekanizmasını ta
til ve iptal etm~miz elbette yakıştı
rılamaz ve hele hiç alkışlanamaz. 

Kendilerine benzemek ve yetiş
mek istediğimiz diğer milletlerle a
ramızdaki Mançuri hattL kadar uzun 
mesafeyi katetmek ve onlarla hem 
saf olmak için her şeyden ziyade za
man tasarrufuna ihtiyacımız oldu~u 
cihetle yirmi dört saatin, bir günün, 
gece ve gündüzün hududu haricinde 
bir vakit keşfine dahi ~alışmalıyız. 
Artık yazın ~;ıcağı, kışın soğuğu için 
israf edilecek vaktimiz kalmadığım 
anlamalıyız. 

Diğer ilerlemiş milletlerle bera
ber yürümemiz için lüzumu olma
dığını anladığımız pazar günü tati
lini ve miladi seneyi memnuniyetle 
ve müsaraatle kabul etmiş bulun
mamıza kıyasen mahkemelerde yaz 
tatilini de tatbik etmemizde mutla
ka bir makuliyet olması iktıza e
der mi? Bilhassa menfaatimize u:v-· 
gun olmadığı senelerce devam etmiş 
bir tecrübe ile anlaşıldıktan sonra!. 

Binaenaleyh öyle de, böyle de 
maksat hak ve adle hizmet ·olduğu

na nazaran sayın bay hakimlerimize 
de yaz tatili yerine gümrük idare
sinde, zabıtada ve diğer devairi res
miye ve gayri resmiyetle ve diğer 
milletlerde olduğu gibi ikramiye ve 
mükafatı nakdiye verilmesinin usul 
ittihaz edilmesi daha muvafık ol
mak gerektir. 

Adliyemizin bir nevi takma ayak
la yürüyen zavallı m 91ullere benze
mekten kurtarılması, her gün art

mıyorsa eksilmiyen şikayetlerin, te
ehhürlerin, terakümlerin ve bunlar
dan mütevellit bir~ok, hazin facia
ların ve maceraların arkası alınması 
velhasıl her hakkın sahibini bulma
sı için zembilli Ali Efendiden daha 
az faziletkar olduklarını iddia et-
mek pek reva olmıyacak hakimleri
mizin zembillerinde bir demet so
ğan, bir iki marul, birkaç hıyar ye
rine teyemmüm edecek kadar bir et 
par~ası, ilaçlık kadar şeker, pilavlık 

kadar pirinç, bir pudralık kadar yağ 
bulundurmanın çaresini bulmalıyız. 
Yoksa senenin yalnız iyi ayını de
ğil. on iki ayın! tatil etmekle de o 
maksat temin edilmiş olamaz. ola
maz ... Öyle kanaatkar, DiyojP.nsBr 

"' lSonu 7 net sByf a1'!1!zdA.) 
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Nihayet; Bekir altta kaldı. Çün

kü; son bir dönüşte Kavasoğlu haıs
mının bir daha dönememesi için 
baldır patlatan oyununu almıştı. 

Baldır patlatan oyunu yağ güre
şinde bir pehlivanı olduğu yerde 
zaptetmek için kullanılan bir oyun
dur. 

Sarmada bulunan pehlivan, sardı· 
ğı ayağa mukabil boş olan ·ayağı el
lerile köstekler ve baldıra doğru 
ters büker. 

Bu kösteğe giren pehlivan bir a
yağı sarmada, · diğer ayağı köstekte 
tesbit edilip bağlandığı için olduğu 
yerde mıhlanıp kalır ... 
. İşte; Kavasoğlu da zorlu hasmmı 
olduğu yerde zaptetmek için baldır 
patlat an oyununu takmıştı. 

Bekirin koca ayakları hasmının 
ellerile ayakları içine girmişti. La
kin, K:az~kçı oralarda değildi. K 1-

vasoğlunun daha ne yapabileceğini 
bekliyordu. 
Kavasoğlu, baldır patlatanla ve 

sarm -. il e hasmını basmıya başladı. 
Lakin demir gibi olduğu yerde bil· 
zülmüş duran Bekiri bir türlü basa
mıyordu. 
Savaş epeyce sürdü. Kavasoğln 

hasmını uzatamıvacağını anlayınca 

bilmecburive b ıı ldır patlatan ovu
nunu söktü ve yalmz sarmada kaldı. 
Çok geçmedi, kündeye el attı ve 
hasmını künde1edi. 

Bekir, kündeye giren hasmını 
beklivordu. Sarmayı yavaş yavaş 

bosaltarak hasmını künde ile hava
landırmı:va başlıyan Kavasoğlu bir
den bire Bekirin tek paça kaparak 
ve sol ayağını hasmın iki ayağı ara
sına dikip gererek ay aklandığını 

gördü. 
Kava soğlu Bekirin bu dikilişinc 

mukabil bilmecburiye hemen kün
deyi boşalttı. O da paçasını kurtar
mak ve yenik düşmemek için Belü
rin paçasına yapıştı. 

İki pehlivan oldukları yerde paça , 
pac:aya gelmişti. Tabii bir hareketle 
iki hasım aldıkları oyun icabı zaruri 
olarak ayağa kalktılar .. . 

Simdi; iki pehlivan paçaları elde 
ayakta biribirlerile boğuşuyorlardı. 

Nihayet; her ikisi de paçalarını 

kurtararak karşı karşıya doğrulup 

elense bağladılar. 
Güreş, tekrar ayakta başlamıştı, 

Bekirin kolay da olmasa Kavasoğlu
nun altından kalkması, başta padi
sah olmak üzere bütün seyircileri 
hayretlere düşürmüştü. 

Hatta; Sultan Azizin fena halde 
sinirlendiği görülüyordu. Mehmet 
Ali Paşaya hiddetle söylendi: 

_ Mehmet Ali; bu güreş çok tat
sız . .. Gördün mü Kavasoğlunu? .. 

_ Birşey yapamadı Bekire .. ve 

yapamaz da! .. 

- Kavasoğlu , Bekiri -ancak boş 
bir yerinden yenebilir ... 

- Efendimiz. Bekir de Kavasoğ
lunu mağlup edemiyor ... 

_ Evet, edemiyeceği de görülü
yor ... Altı saat güreşmiş ols.,.lar 
bunlar biribirini yenemezler ... Çün-
kü; her iki pehlivan da denk .. . 

- Efendimiz; Kazıkçı biraz ihti-
v ar amma? . 
· - Hakk~n var ... Kazıkçı ile Ka-
vasorrlu arasında tam on yaş kadar 

"' 
fark var. 

_ Eğer, Kazıkçının gençliği ol
muş olsa bizim pehlivanlar bu he
rifi meydanda taşıyamazlar ... Bere
ket versin Bekirin geçkin zamanı .. • 
Kırk. kırk beş yaşında bir ihtiyar 
demektir. 

İki pehlivan biribirlerini son de
rP.Ce hırpal~mışlar<lı. 'Tam üç saat-

bİ' 
tir durmadan ve nefeslenmeden 
ribirlerine salıyorlardı. de 
Kavasoğlu; hem ayakta ve hef!l 

. ·n JtO' altta hasmını denemişti. Bekırı ., 
k bl lay kolay ortadan çıkarılaca 

pehlivan olmadığını anlamışp. di• 
Bekir de, Kavasoğlunun canın1 • .iJl. 

şine takarak mağlup düşmemek ~ç 
1 

her türlü fedakaırlı~ katlandıgıP 
gö~yordu. . . 

8
, 

iki pehlivan, artık ayak güreşı '!O' 
pıyorlardı. Bekirin bir demir bal'! r• 
za benziyen iri ayakları tırpan dBpl 
belerile Kavasoğlunun baldırları 
mosmor edip şişirmişti. . •9' 

Hele; elenselerin zoru iki pehlJ\ f' 
nın enselerini kabartmış ve kıplt~ 
mızı etmişti. Güreş, oyun rnah8 

13 
tini kaybetmiş elense ve tırpa~~ıı~I· 
biribirini dövmiye ve ezmiye dolt 
müştü. ' 91 

Bir aralık, Kavasoğlunun sağ a)~e 
ğının üzerine zorlukla bast~.ğ~. d~ 
hatta topallar gibi olduğu gorul cB 

Kavasoğlunun sağ ayağı fazla Jl' 

şişmiş ve mafsalından da zede!:ıe' 
mişti. Böyle olmakla beraber d~ C' 

rini sıkıyor ve ayak mafsalını!l ~ı· 
delend~ğini belli etmemiye çal 
yordu. ·ıı· 

Sultan Aziz; başpehlivanı.~111 ~!· 
cindiğini görmüştü. Fakat; bo)'.Je bi! 
m akla beraber Kavasoğlu hıÇ }le' 

kere fütur getirmivor .. canlı ~·e ,.. 
• 1 •O• yecanlı bir surette hasmına sa ı) 

du. v s9' 
Padisah , Kavasoğlunun ayagı :1 . -~ 

katlandığını b ;:hane ederek gı.ı ti 
ayırmamıştı. Çünkü; bu hal iııc 
nefsine dokunuyordu. . ıct9 
Güreş, yarım saat daha a) ıırııtl 

tırpan. elense, boyunduruk de' ,. 
etti. İki pehlivan biribirini bsstıf 
mı yordu. .9 

rıı•' Akşam olmuştu. Ezan okun r,iı.ı· 
başlamıştı. Sultan Aziz, sadayı defi 
hammediyi isitince olduğu yer 11 - ··ı.<e 
doğruldu ve bir an tazim vaıı, 

9
• 

aldıktan sonra; seryaver Halil ıı,.e 
şaya elile işaret ederek çağırdı 
~u iradede bulundu: ıt• 

- Halil, artık yetişir, ezan oJcılTl 
yor .. pehlivanları ayır. . 

1
e 

·· er•1 
Halil PaŞG, aldığı irade uz Jl' 

meydana yürüd~ ve elile pehl~~~ 
lara işaret etti. Iki pehlivan gı.ı le' 
bırakarak paşanın emirlerini beJc 
diler. Paşa: dt 

- Pehlivanlar, efendimiz ırıııııJ 
buyuruyorrlar. .. Güreşi bırııJ<ı 
artık... . ele' 
Kavasoğlu, padişah iradesı rıe 119• 

mck olduğunu bildiği için def ti 

diz çökerek yer öptü ve sahadıırı 
zaklaşmıya başladı. dtl 

Bekir, olduğu yerde duruyor et 
Halil Paşa, Bekirin meydand~!l cıe· 
kilmeyip durduğunu görünce ıra 
yi tekrarladı: ~ . g6' 

- Efendimiz; güreşinizi kafı 
rüyorlar ... Haydi gidip giyinin! . ., 

(Devamı var 

Fatih Kaymakamlığından: li~ 

Yedek Sübay Süleyman s.~ (B' 

Şimşeğin Askerlik Şubesine ınu 
caatı ilan olunur. / 

I! l -

irtihal 
.. .. rıoıı 

Tokat Baro reisi avukat Ruştl.1 ıe. 
kızı Samsun tüccar !arından l\;;sl<~ı 
fa Alişanın zevcesi, Doktor ~t1oıı 
Rüştü ve Mühendis Akif Rüttı.ı tif· 
hemşireleri Sabire vefak et!O~de' 
Bugünkü pazartesi günü Oxtnl<~dıtl' 
ki Şifa Yurdunda saat 2 d~ k~11ı1 
larak_ Eyüpsultanda ikindi n tft· 
kılındıktan sonra dctr..~diie.J81t~ ,0t 

Kederdide ailesine beym; tB -~ 
ederiz. ' ' · 



-··-
Ostnan Bey Çakırcalıyı Karşısıncİ~ 

Görünce Sapsarı Kesildi 
Çakırcah gittiği halde, Osman ::y b.ir türlü gittiğine inanamıyor

)( · Bır yere gizlenmiş olmasından 
h Orkuyordu. Böylece sabaha kadar 
epai tetikte durdular. Sabahleyin 

Ortalık iyice ay,dınlandıktan sonra 
etrafta kim~e olmadığını gördüler 
~e ancak o zaman dışarı çıkabHdi-

r. 
Osman Bey der.hal Arpaza ko§tu. 

~~u, soruşturdu. Fakat orada ne 
·~calıyı, ne de kızanlarını gören 
'teı: kiıiye rastlıyıabildi. Herkes Os
lbtn Beyin anlattığı hadiseyi bir 
lllaa.1 gibi dinliyordu. Bu adamlar, 
~ mıydılar? Nasıl oluyor da 

Yle kimseye görünmeden koca 
4rp.za gelip gidebiJiyorlardı .. Jan
darınaıar olsun bu işin nasıl faTkına 
"•rınamış bulunuyorlardı. 
~Bu hAdise, Osman Beyin asabını f 
~b~tün bozdu. Çakırcalı gözünde 
"-· butün büyüdü ve yenilmez bir 
~aldı. Her halde bu adamdan ya~ 
-.ını kurtarmak çok güç olacakt.ı. 
"'-~fer taraftan Arpazlılar Osmı.n 
-Yt hiç sevmezlerdi. Her derebeyi 
~i Osman Bey de çok zalim bir a
-ntdı. Ekseriyeti Arnavut vey1 
~!kes olan adamları köylüyü çok 
~hyordu. F.sasen Arpazın d3 
lG en hemen yarısı onun idi. Köy
,, ne kazansa yarısını Osman Beye 
ermek mecburivetinde idi. 

Os liükümet te biitün ihtil3flard~ 
liJt trıan Beyi haklı buluyor, böyle-
1\l le köylünün hakkı daima çiğne
~rdu. Bunun için Çakırcahmn 
Çbı .a? Beyi sıkıştırması kövlüvü i
l'Jt ıçın memnun bile etmişti. Üste
~ _çakırcalı, Osman Beyi Akçay ü
) tine köprü yapması için sık.ıştırı
~l'd\l. Bu köprüden en ziyade isti· 
itt e edecek olan yine köylülerdi. Bu 

barla da köylü Çakırcalıya min
~ardı. Çakırcalı köylünün bu ha
~ ruhiyesinden istifade ediyor ve 
le azlılar kendisine bütün kuvvet-

!'ile müzahir bulunuyorlardı. 
ili~~ müzaheretten istifade etmesi
~ ılf'n Efe, Osman Beyi adım adım 
,. P ettiriyor, nereye gittiğini, ne 
~ıfını günü gününe öğreniyordu. 

le &rnan Bey de son derece dikkat-
1'h~•reket ediy9r, izini Çakırcalıya 
~emek için elinden geldiği ka
' gayret sarfediyordu. Ha.tta Os
tbı..ı_~Y belki içlerinden birini elde 
~ır de düşüncesile kendi adam-

na da itimat etmiyor, gündüz tif, dolaştığı yerleri onlara da 
l etmiyordu. 

~Unlara ilAveten İzmir Valisi Na
~ Paıa da Çakırcalının takip ve 
ftt ltn. faaliyetlerine büsbütün şid
~ "ermişti. Nazım Paşa zaptiyelik
~ Yetişmiş oldutu için eşkiya ta
~ltlerini çok iyi biliyordu. Takip 
~ eıelerini çok iyi hazırlamış, 
"ıı -:;anılı ve sistemli bir şekilde bü
~ dallan tarıyarak Çakırcalının i
lb.:.ı... bulup meydana çıkarmıya az
~'lllifti. BlSylece şimdiye kadar 
1et bot ve rastgele çalı,an kuvvet
'1t ~'k bir kumanda ve tek bir emir 
~ ırı. .. toplanmıştı. Bu şekilde yapı- · 
~11 lnucadele daha müsmir oluyor-

~l.te Osman Bey bütün bu nokta· 
~esaba katıyor ve Çakırcalının 
~nt arttırmasına pek ihtimal 
.S. Yordu. Esasen Arpaz civarın· 
'

0
ldutu da maldm bulunduğun· 

~ tt biitün kuvvetler bu tarafa dol
~ hrtk edilml! ve bütün bu mın· 
~ •ıkı bir kordon altına alınmış
~~Tanı 24 yerd~ çok 'kuvvetli ka
~ llar tesis edilmiş ve bütün bu 
~~llar telefonla yekdtğertne 
~ ilmişti. 

iti :efon o zaman mal&n blrteY· 
~k•t henüz fazla taammüm et
~ 1 oldutundan ~akırcalı, ken'l ırtuhuara edtnek 1eyyır kol
~ h da böyle telefonla hali temas
~ Ulutıabil"eklerlnt "bilmJyordu. 

l' ~Qırcalının 81dürillebllme1Jlnfn 
d ~hl et. bu asrl telrnik vanta
ıt. •ter ksrakoll'lrıfan her lıanr 

gi biri Çakırcalıya tesadüf edecek o
lursa, diğer bütün karakollara sani
yesınde haber verebilecekti. 

Vaziyet bu merkezde iken Osman 
Bey günün birinde Arpaza çok ya. 
km köylerden birine gitti. Yine her 
ihtimali düşünerek hiç kimseye gt. 
deceği yeri söylememişti. Köyde bir 
iki saat kadar kalarak avdet edecek
ti. Doğruca köy kahvesine ındJ. 

Köylüler kendisini tanıdıklan için, 
buyur ettiler. öteden beriden ko
nuşmıya bŞJladılar. 

Aradan bir saat ya geçmif, ya geç. 
memişti. Osman Bey avdete ha7.11'• 
}anıyordu ki, birdenbire sokalm u
cundan nal sesleri duyuldu: İki da
kika sonra en önde Çakırcalı olmak 
üzere dört beş zeybek kahvenin a. 
nünde atlarının dizginlerini kaas· 
rak durdular ve hep birlikte içeri 
girdiler. 

Osman Bey. Çakırcalıyı daha U• 

zaktan görüp tanımış ve sapsarı ke
silmişti. Kaçıp kurtulmıya imkln 
yoktu. Çaresiz kadere rızadan bat
ka yapacak iş kalmamıştı. 

Çakırcalı kahveden içeriye adım 
atar atmaz Osman Beyin orada bu
lunduğunun hiç farkınad değilmiş 

gibi selamladı: 
- Vay Osman Bey! Siz buralarda 

mısınız? Nasılsınız, iyi misiniz? A
fiyettesiniz inşallah? 

Osman Bey güçlükle cevap verdi: 
- Teşekkür ederim, iyiyim. 
- Çocuklar, nasıl? Onlar da iyi 

mi? 
- İyidirler Efe! 
Osman Bey, Çakırcalının göster

diği bu aşırı nezaketin iç yüzünü an
lıyamıyordu. Efe hakikaten mi .na
zik davranıyordu. Yoksa birdenbire 
işin rengini değiştirecek miydi? 

Oturdular. Çakırcalı kahveciye 
derhal emir verdi: 

- Osman Beye ve bana kahve 
yap! Kızanlara da sor, ne istiyorlar. 

Kızanların da her biri adet oldu
ğu üzere Osman Beyi selAmladılar. 
Yalnız Hacı Mustafa Osman Beyi 
selamlamıyor, ters ters bakıyordu. 

Osman Beyin gözleri bir ara bu ha
inane bakışlarla karşılaştı ve gayri 
ihtiyari iliklerine kadar titredi. Di
ğer taraftan Çakırcalı nezaketle ha
tır sormakta ve işleri hakkında Os
man Beyden mal<ımat almakta de
vam ediyordu. Efenin bn nazikine 
konuşması Osman Beyin korkusunu 
yavaş yavaş yatıştınyordu. 

Söz döndü, dolaştı, nihayet mahut 
meseleye geldi. Çakırcalı çok nazik 
ve samimi bir eda ile: 

- Şu işi bir hallediversek Osman 
Bey, dedi, dün köprüden geçerken 
az daha dereye yuvarlanacaktım. 
Nasıl yapmalı bilmem ki. 

Osman Bey çok ölçülü konuşuyoı
du: 

- Evet, yaptll'malı? 
- Tamir kabul edip etmiyeceğini 

bilmiyorum. Sen bu noktayı soruı· 
turdun mu? 
Çakırcalınm bu son sözü Osman 

Beyi büyük bir ümide düşürdü. Zira 
Efe köprüyü yeniden yaptırmaktan 
bahıetmiyor, yalnızca tamiri mese
lesinden bahsediyordu. Şu halde 
kendisi de üç bin altın .almaktan 
vazgeçmif oluyor demekti. Bu d& 
Osman Bey için memnuniyet verial 
bir netice idi. Hararetle cevap ver
di: 

- Tamiri mOmkün Efe. Ben usta
lara uzun boylu keıfettirdim. Köp
rilyü yeniden yapmıya lüzum olma
dığını, peklll tamir ettirllebilecelf
nl söylediler. 

A•k•rf ll••l•r Maarif 
ŞOra•ı mUm•••lll 

Kuleli aakerl li&ftıl Beden Terbi· 
yesi ve spor öğretmeni yUzbaıı HÜ· 
1&mettin Asker! Liseler murahhan 
olarak Ma-artf ŞO.raınnda bulunmak 
ftzere bu sabahki ekapresle ftııkara· 
ya gidecektir. 
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Atletizm -Deniz -Giireş 
, Askeri Liseler Deniz Bayramı Ve Beynelmilel 
Atletizm M'/Jsabakalai-ı Muvallakiyetli Oldu 

Harici,. VıWt•-a 11bi ........ ...,....... atletim 
.... .......... takip k:ı, •• , ..... 

Dlak& bc.yaelmHel mllaltakalarda 5000 kOfUlurkea 6ade sidea 
Rum•, Yau, Rlza, Artoa, Beluat, HO..yia MUltafa 

~enerbabçede • 

Türk, Mısır, Yunan, Rumen Beynel
mllel Atletizm Müsabakaları 

6,000 den Ziyade Seyirci 
ÔniJnde Yapılan Milaabaka
larda Yeni Rekorlar Y apılclı 

Mükifatlan bizzat Bedea Terbiyeşi Genel 
Cemil 1 aaer dajıtb Direktörü General 

Atletizm severlerin iki aycianberi 1 
bekledikleri Beynelmilel Atletizm 
müsabakaları dün Türk, Yunan, Ru
men, Mııır atletlerinin ittirakil.? 
Fenerbahçe ıtadında yapıldı. 

Hariciye Vekili Şükrü Sara.coğlu, 
Beden Terbiyeıi Umum Müdürü 
General Cemil Taner, İatifare He
yeti azasından Bürhan Felek, mın
taka Spor Direktörü Fethi Başara
nın da bulunduğu 5,000 den fazla bir 
seyirci anünde verilen milaabakılar 

da dün bildlrdifimiz gibi İstanbul 
Beynelmilel müsabaka rekorunduı 
800, 5000, gülle, di8k, ıırık, uzun, ü9 
adım atlama rekorlan kırılmış, 600 
metre, 200 metre ve yüksek at~ama 
rekorları egale edilmi.ftir. Aynca 
800 de Stratakos 1.57,8 fle Yunan re

korunu, Ankaralı Mustafa &,000 met. 
rede 18.11.5 ile Ankara rekorunu 
kırml§tır. 

Senelerdenberi uzun mesafede 
çahıan ve kOfusunun Türk birinci 
ve rekortmeni olan Rıza Maksudun 
ayni ayar 800 cülerimiz oldufu hal
de 800 metreye sokularak dilfülen 
hata, ıınk atlamanın zamanında bi
tirilmesi için müsabıkı sıkıştırmak 

istisna edilecek olursa dünkü müsa
bakalar umumiyet itibarile munta· 
zam olmuş ve iyi dereceler elde e
dilmiştir. EldP. edilen teknik neti
celer: 

100 M. - Birinci Fikret (Türk) 
11,3 (Beynelmilel müsabaka rekoru 
egale edilmiştir). İkinci Lambrakiıı 
(Yunan) 11,4, üçüncü Melih (Türk) 
11,4. 

800 M. - Mısırlı Muskuris. Yu-

nanlı Stratakos, Ankaralı Galip, ad
nan, Beşiktqlı Recep, İstanbullu tb. 
rahim.in ve bir Rumen atletinin gir· 
dili günün en heyecanlı geçen ya. 
?lfl•rdan biri olan bu koşuda Yu
nanlı Stratakos 1.57.8 dakikada bl· 
rinci gelerek yeni beynelmilel mü
sabaka ve Yunanlıtan rekoru yap-

mıştır. İkinci Rıza Maksut 2.0,8, ü
çüncü Recep 2,1,1, dördüncü galip 
gelmtftir. (Biz, ıtıza Maksudun bu 
koşuda k()ftunılmuını doğru bul
madık.) 

100 metre üçüncü kategori: Birin
ci Cezmi 11.9, İkinci Sezai 12,3, Ü· 

çüncü KAmuran 12,3. 

200 metre üçüncü kategori: Birin· 
ci Sait 24.4, ikiİıci Merih 24,5, üçün
cü üç tek 25,1. 

400 metre üçüncü kategori: Birin· 
ci Ahmet 58.4, ikinci Ali 58.5, üçün
cü Hüseyin 57. 

400 metre beynelmilel: Birinci 
Gören 51.4 (Türk), ikinci Stratakoı 
(Yunan) 51.7, üçüncü Ebeyld (Mı· 
sır) 51.8, dördüncü Nuri (Ankara) 
5-3.3, be§inci Galip. Evvelce unutu
lup neıriyatımız üzerine Federas
yonca takıma dahil edilen Nurfnin 
derecesi yeni Ankara rekorudur. 

5000 M. - Ragazuz 15,28 (Yunan), 
(Yeni beynelmilel müsabaka reko
ru), ikinci Kristea (Rumen) 16.8, ü
çüncü Mustafa 16,11,5. Mustafanın 
derecesi de yeni Ankara rekorudur. 
En kuvvetli mukavemetçilerimizden 
Rıza Maksut yanlış bir düşünce ile 
800 e sokulduğu için 5000 metreyi 
bitirememiş. 5000 rekortmeni Hüse-

(8on11 1 W sayfada) 

l.t..W Komatua Hala •111ıta1 ukerl üelubüi 
• lpOl'Ctliaruu t.ltit .. ,..., 

Kulelide 

Askeri Llselerlmlzln 5 ncl Su Spor
lan Bayramı Dün Yapıldı 

·Kuleli, Maltepe, Deniz Lisesi 
Sporcularının Göaterilerin·i 
8,000 Davetli Takip Etti 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün Yaphrdı 
ğı Atlama Kulesini Orgeneral Fahrettin A çh 

Askeri Liseler Müfettişliğinin o
kul tedrisatında spora birinci plan
da yer vermesi direktörlerin yük~k 
alaka ve takipleri, Almanya Yüksek! 

' Beden Terbiyesi Enstitüsü mezunu 
spor ve beden terbiyesi hocaları ta· 
rafından çalıştınlan ve kısa bir -za
manda okullarımız arasında özlü bir 

1 
spor varlığı yaratmıya muvaffak o- ı 

lan askeri liselerimizin senelik deniz .

1 
bayramı diln Kuleli lisesi önünde o
kul direktörü Kurmay Albay Bed
rının yardımı, Beden Terbiyesi ve 
spor öğretmeni Hüsamettin ve ar· 
kadaşlannın beynelmilel nizamlara 
uygun olarak vücude getirilen saha
da ve Ordu müfettişi Fahrettin Al
tay, İstanbul kumandanı Halis Bı
yıktay, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürü General Cemil Tane~ ve Genel 
Sekreter Cemal Gökdağ, · Tıbbiye 
müdürü General Hüseyin Hüsnü, 
Merkez kumandanı, Polis Müdürü 
Sadrettin Akanın da bulunduğu 

8,000 den ziyade seçkin bir seyircı 
kütlesi önünde icra edilmiştir. 

Her sene kara sporlarına oldu~u 
kadar su sporlanna da değer ehem
miyeti vererek çalıştınlan Kuleli, 
M.altere, De1'iz liselilerin iştirakile 
Kulelide yapılan müsabakalann be
fincisi olan dünkü bayram organi
zasyon mükemmeliyeti yurdun 
Tunç renkli gençlerinin şereru mes
leklerini.il yüksek kabiliyetlerini ka
zanmak için pek mükemmel çalıştı
rılmış ve çalışml§ olduklannı gös· 
termesi itibarile enteresan olmuş, 
gençlerimizin daha ziyade gösteriı 
mahiyetinde olan yanılan, akıntılı 
'Sularda tabiatle mücadeleleri yurt
sever seyircilerin iftihar duyguslle 
ıözlerini yaşartmıştır. 

Mmuıim ve mü.Babakalat' 
Yurtsever ve hakild ıporcular ta· 

rafından büyük allka ile t-akip edll
len 5 inci hayrıma Kuleli, Maltepe, 
Deniz lisesinin 200 den fazla yekne
sak kıyafetli tunç vücultü sporcula
nnın Orgeneral Fahrettin Altay ta
rafınd-an yapılan teftit, Beden Ter· 
biyesi Umum Müdürlüğü tarafından 
inşa ettirilerek Kuleliye hediye e
dilen atlama kulesinin küşat mera
simile başlanmış, müteakiben As
keri Liseler Müfettişi Albay Adil 
bir söylev vererek askeri liselerimi
zin kara sporlanna olduğu kadar 
deniz sporlarına da ayni derecede {>

hemmiyet vermeket olduğu, verme
ğe de devam edeceğini söyliyerek 
yaptırdığı kuleden dolayı Beden 
Terbiyesi Genel Direktörüne teşek-

kür etmiş, müteakiben müsabakala
ra geçilmiştir. Orgeneral Fahrettin 
Altay ve yukarıda saydığımız zevat 
vazifesi icabı Beynelmilel Atletizm 
müsabakalarına giden Cemil Taner
müstesna müsabakaları baştan so
nuna kadar Söğütlü yatından ta)dp 
etmişler, gençlere iltifatta bulun
muşlardır. 

Program mucibince yapılan 6 x 
50, 6 x 100 bayrak şeklinde muhte· 
lif yüzmeler, su altında mesafe kat
etmek, dalarak tabak topla.nıa, su i
çinde boğuşma, batanları kurtarma, 
padıllot, suda sayunma gösteri§leri 
büyük alaka ile takip edilmiş, 76 
gencin birden elbise ile denize atlı. 
yarak 1,5 saat suda yüzmesi takdirle 
karşılanmış ve çok alkışlanmıftır. 

10 metre irtifadaki kuleden gençle
rin seferi teçhizatla atlamalan cı. 
çok takdirle ve şiddetle alkı9lanmıt
tır. 

Büyük muvaffakiyetle baıarılan 
müsabakalar daha ziyade blrindlik 
değil, hususi mahiyette göıüttit ol· 
duğu halde seyirciler U141rlnde çok 
iyi tesir bırakmıı, iftihara ll'Vbt· 
iniştir. Yarının tunç vücutlil g~çle
rine muvaffakiyetll!r dil.r, biJe bu 
güzel günü gösteren Askeri Liseler 
Müfettişliğine, askerf Jtselerinme 
gençlik namına teoekkür ederiz. 

ATIJ:t 

• • • 
An karada 
Serbest Güreşler ____. __ 

ao .. ,. il• Anlulr• 
gUcU birinci, t• ••JI ile 
Demlrepor lkıncl, 

Ankara, 15 (A. A.) - Bugün An
karagücü sahuında İzmlrde yapıla
cak serbest IÜMf blrlncillklerlne 
hazırlık için ttlfVik müİabakaluı 
yapılmlfbr. Müsabakalar, 90nuna 
kadar heyecanlı olmut ve 18}'iroile
rin allkuını oe)betmlfth'. 

Bu müsabakalar, Ankar~ 
Demirspor, Mubafız8'lcü ve Gan91 
klüplerinden iM> den fazla millabı. 
kın iftiraldle yapılmlflır. 

İlk karıılama &6 kilo: 
Demirspordan İ• ıail, Ankaragü • 

cünden Niyazi Birinciye ekseriye\.. 
Je sayı heubile, Ankarıgftcilnden 
Alt ömer Tomruk, DemtTspordan 
Halit Yalımur'a itttfakla, Ankara. 
gücünden Mehmet K~, Demlrspor-

(lontt ı met •Jfad•' 
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Ayaklar 

a · --

Altında 

-- Ya• ıaA•A• 

Tirebolu ela Deniz Bayramı 

Yazan: Enver NltCI 

'Kusuru adı olmuştu. Evde: cTo
pah aşağı, ~Topah yukarı diye ça
ğınhyordu. Hakild adı unutulmuş 

gibiydi. Öz annesinin koyduğu gü
zel de bir adı vardı: Dürdane ... 

Eve, besleme, yanaşma, evlitlık, 

hizmetçi falan olarak ta alınmış de
ğildi. Babasının öz, annesinin üvey 
kızıydı. 

'Ö'vey annesi, kendisine cAnne> 
dedirtmiyordu. Evlerine geldiği ilk 
gün Topala tembih etmişti: 

kom§ulanndan birinin kızı olan Ce
lile ile cAhret kardeşit olmuştu. Bu 
iki çocuk ne kadar sevifmiflerdi:. 
Fakat felek yar olmamıt, sevgilileri 
biribirinden ayırmqtı. Celile uzak
ça bir memlekete gitmişti. Mektup
laşamıyorlardı da. Dü:-:lane okuma. 
yazma btımiyordu. Bilse bile mek
tup gönderecek parası olmıy,caktı. 

* Uzun aynhk yıllarınd&n sonra 

- Bana anne demiyecek!.. 1 
Dürdane bu söze dudak kıvırma-

dan, gözleri dolmadan gülmüştü. 
O. ısrar ebe de .Anne> demek i- • 

cinden gelıniyecekti. Bugüne tadar 
bir kere olsun ne üvev annesinin a
dını aDD11f, ne de ajztndan c.Anne> 
kelimesini kaçırmıştı. 

Celilenin tekrar oraya döndüğünü 

öğrenince Dürdane derdini, kusuru
nu unutmuş, m~'ut bir insan halini 1 

alınıştı. 

Ce!tle, gittiği yerde birile evlen
mif. üç sene sonra anlaşamıyarak 

ayrılmlf. artık bu şeb~. annesinin 
yanını, geldiği yere bir daha d5n
memek ü1.ere yerleşmişti ... 

Tire&oı.laa Mr .. aıara ••park kOJU 

. ~ 

Dürdane, diz kapaklarına basa ba
sa yürür, ayakları ve baldırları ar
tık Hizumsuz. fazla birer uzuv hali
ne gelmiştir. Küçükken merdiven
den düşerek sakatlanmıştı. bacakla
rından biri sağa. diğeri sola fırla

mlf, bir daha da dii1.elmemişti. 
Ellerini de yere dayıyarak diz ka

paklarının vardımile emekliye P· 
mekliye yerde sürünürdü. Bu. onun 
yürümesi idi Yürürken nyaklan iki 
sand3l küreği gibi dışarı dışarı sal
lanır. sacları alnının üstüne dökü
Jfir •.. 

Blrisile konuşurken bacaklarını a
ltına alır, başını arkay.a iter. f:!Öklc
re ba.kıyormu~ gibi başını kaldırır, 

1 
yukarısındakine bakardı. 

Gelinlik <'ağını aşmıya başlamıs 

bir kızdı. Alil \'C muztarip olmasay
dı, ona belki .Güzeh de denilebilir
di. 
Hayatının en hassas, en icli cağı 

tJlan bu zamanda üve\~ evlat mua
melesi görmek Dürdaneyi en onmaz 
yerinden yaralamıştı. 

Üvey anasının kötü sözleri. da
y2 kları, evden kovmalarına maruz 
kaldıkca bir yığın et ve kemik kül
çesi p,ibi bir köşeye sinmiş. a~lama-, 
yı bile cok göreceklerinden korka
rak susmuş. yalvaran gözlerle blk· 
mıstı. 

Hele üvev kardeslerinin hakaret
leri. tartaklamaları onu büsbütün 
çileden <'ıkarıyordu 

- Pis topal! 
- Yengeç!.. 
- Bed surat! .. 
Bu sözler Dürdanenin adıydı. U

vey kardeşleri kızdıkça ö!kelerini 
ondan alırlar, bağırırlar, tepinirler
di 
Babası bütün bunlara yabancıy

iı. 

Dilrdanenin kalbinde ne aşk, ne 
muhabbet, ne ümit. biç bir his ya
pmıyordu. insanlardan nefret, gök
lere isyan ediyordu. 
Bazı bazı hatırasında canlandır

dığı bir artadaşlıjın samimi havasl
le kendini avuturdu. Çok Jcuçükken 

Ammad diyor ki: Habeşistana hic
retten sonra Muhammedin yanında, 
ona iyınan eden beş kölesile iki ka
dından ve bir de Ebu Bekirden baş
ka kimse kalmadıfını luıtırlıyorum. 

Birinci muhaceretten sonrı., İslam 
cemaatinin bu hali, Muhammedi en
dişelendirdi ve peygamberliğini yü
rütemiyeceğinden korkmıya başl!.

dı. Bu korkusunu ve Kureyşi mem
nun etme meylini de fÖYle meydan:ı 
vurdu: 

Bir gün Mescidi haramda cVen
aecmi iza hevu sdresiııi, yükselt 
aesle öyet öyet okuyordu. Mekke a
halisi, okuduğunun neticesini an
lamak i~ merakla dinliyorlardı. 
Muhammed: cLlt ve İzzi. ve Me-
nat ismindeki üçüncü putu görüyor 
musunuz?> Mealinde olan Ayetleri 
okuduktan sonra cbu yüce ak kuş
ları görüyor musunuz? Onlann we
faatJeri rica- olunur> Deyince halk 
~vinçten çıldırdı; çünkü, Muham
med, putlarını medh ve sena etmii· 
ti. Sftrenln sonundaki secde ayetine 
gelince Muhammed ve yanındaki 

birkaç Müslüman secdeye yattılar. 
Muhammedin sözlerinden memnun 
olan mtlşrlkler de secdeye vardılar. 
Mijjrllder, secdeden llO!lH~ cMu-

Dürdanede, ahret kardeşile ilk 
görüşmeden sonra taze bir hayat 
başlamıştı. Elinde olsa ondan hiç 1 

ayrıJmıyacaktı. Ayaklarındaki ku
sur zinciri olmasa her gün kacıp ka
çıp Celile~·e gidecekti. Ne c:ue! .. o, 
böylece insanlann. bilhassa sevm~ 
diği insanların lyakları alt.ında ya
şamıya mahkümdu. .. 

Bir gün, genç ve güzel Celilenin 1 
ikinci defa evlenC'Ceği hab~rini al-

1 
dı. Sevindi. sevindi... · 

Tirebolu (Hu.uf) - Koyları, ptmaştır. Deniz idaresinin önceden 
törfezlertle .Karadenizin gözde bir hazırladığı zengin program dahilin
sahil memleketi olan firin Tirebolu- de muhtelif su sporları gündüz ve 
muz denizcilik bayramını büyilk te- gece devam etmiştir. Yarışlara işti· 
zahüru içlıade kutluladı. lenıfli rak eden sporculardan muvaff akı
bayrağımıJm •nıin sularımızdaki yeti görülenlere ikramiye ve kupa. 
sonsuz hakimiyetini ktvanlçıyan t lar dağıtılmıştır. Memleketin içti
temmuz deniz bayramı bütün sahil mal birlikleri de bu bayramı coş
memleketlerimizde olduiu gibi Ti- kun nümayişlerile zengınlqtirmif
rebolumuzda eh neteli saatler ya- terdir. 

• • • • • 
100 Çocuk Stlnnet Ettirildi 

Celi1e bu sefer se\-iserek evlen!-, 
yordu. Ta kii~klüğünden tanıdığı. 

kendi::inde gözü olan, onu gizliden, : 
gizliye se,·en bir delikanlı ile e\"le. 
ni~ ordu. O 1.aman aşkını, sevgilisine 1 
acam·mış, izini kaybedince de ar
tık hüsranı sineye çekmişti. .. Ara
dan gec('n uzmı senelerde delikanb 
rıkumuc::, bir memur olmuş, lıala da 
evlt'nmemi~ti. 1 

İIJr sevgilisinin tekrar döndüğünü l 
görünce hk birsev düsünmeden ilk 
günlerin sıcak hatıralarına dönmüş 
ve CPlile,·p izdi\-aç teklif etmişti. J 

Celile bir b~kire gibi düğün. der
nekle P\'l~nect>kti. 
Düğün hazırlıkları başladı. İki 

gün e\-vel Dürdaneyi de davet etti
ler. 

Dilrdanede hummalı bir .faaliyet 
başladı. Ü\•ev anasına öz anası gibi 
yakınlaştı, üvey kardeşlerini can
dan sevmive başladı: İstediğini yap. 
smlar, dii~ne göndersinler, diye ... 

A vl&rdanberi su yüzü gönniyen 
vücudii yakandı, basma bir entari 
yaptılar, Ddrdsnenin yüzü, ~öıü a
çılclı. Se·.rincinden uçuyordu. 
Gideceği gün, sabah erkenden gt

ylnmlye başladı. Ahret kardeşi bi
tişik mahallede oturuyordu. Celile. 
nin nikahlısımn gönderdiği arab.ı 

sabahtan kapıya yanaştı ... 
Epey bekledikten sonra Dürdane 

deııizaşın bir yolculula çıkıyonnUf 
gibi arabaya güç halle bindirildi ... 
Arkasından ilvey anası ve kardeş

leri gülmekten katılıyorlardı. o. a
rabanın arkasından bunları görü-

hamrned, bizim mağbutıarımızı yad ı 
etti ve bizimle beraber oldu. Onun
la barıştık; ona eza ve cefa etmek
ten vazgeçtik. Evet, biz de biliyoruz 
ki öldüren, yaşatan ve rızk veren 
Allahtır; fakat bize. yalnız mağbud
larımız tefaat edecektir> dediler 
(1). 

Peygamber, okuduğu Ayetle kır
dığı potun aylarca ıztırabını çekti 
ve ileri sürdüğü islamiyete büyük 
bir darbe \•tırduğunu anladı. Bu ha
tasını tağmir için yeni ayetlerle işe 
yeni bir cereyan vermiye teşebbüs 
etti. Bunlardan biri cHac> sdresinin 
52 inci iyeli idi, ki melli ~öyle idi: 
cBiz senden evvel; birşey istedikleri 
zaman şeytanın hilesine uğramıyan 
hiç bir Resul veya Nebi gönderme
dik. Cenabı hak. ~ytanın hilesini Dr
tadan kaldırır. Sonra kendi iradesini 
kuvvetlendirir Cenabı hak alim ve 
hakimdir>. Muhammed, bu Ayetle 
cyüce ak kuşlar> Ayetini f eshettl. 

Sonra, cİsraı. sllresinin 73, 74 ve 

(1) Muhammedin Kureyşe teblin 
etti#i o1tl4kt kaideler, onlamı red
dttmedi1dm.. cJtecfcnberi onlara ,;. 
ayn ettikleri fet/lndi. Onları bzd"" 
f'llft ff!Y: Putlemam tahkir ecfil?M-

3ff1Üft l>flfn Mrrev ü/Jildi. 

Erb:ıa ~llu.S\iai) - JCı.alay, Ço
cuk Esirgeme kurw:Jannın hayır
lı ve devamlı -;alışmaları muhiti
mizde bu şefkatli kurumlara karşı 
halkımızın sevgi ve alikasuu her 
gün bir parça daha arttırmaktadır. 

Bu hafta kaymakamımız Mahmut 
Nedim Aker'in bü.rük yardımları 

ve iki kurumun idare heyetleri hu
zurile Darma, Dereli, Bidevi köy-

yor, sırıtmalara kendisi de iştirak e
diyordu. 

Ahret kardeşini düjün günü telli, 
duvaklı görünce güzleri sulandı. Bu 
ağlayq bir haset hi.sai değil, bir has
retti. Ayaklarına mahzun mah7.un 
baktı, içini yokladı. Ruhu da ayak
lar altında dolaşan vücudü gibi sa
kat ve ezikti ... 

Onu ağlarken görenierden düğün 
günü kızın yakın akrabalarına arız 

!erinde Belediye bandosunun işti· 

~le büy"ök bir sünnet düğünü 

yapılmış ve yüz yavru siinnet edil

miştir. 

Her üç köyde günün şerefine ge
ce sabaha kadar mılli oyunlar oy

nanmış eğlenceler tertip edılmiştir. ı 
Gönderdiğim resim bu intıbaı tes- İ 

bit etmektedir. I 
olan ağlamadan daha başka hislerle 1 

gözyaşı döktüğünü tahmin edenler 1 

oldu. Fakat ... 
Celile evleneli bir 3y l)}muştu. Bir 

şeker bayramı annesile beraber 
DürdanPyi görmiye geldiler. Dürda
ne evde yapyalnız ... 

Ahret kardeşini görünce onu na
sıl ağırlıyacağını bllmiyerek telaş· 

landı, sevindi. 
(Solla 1 illci •yfada) 

~ MTI& ~rı i 
iLE "~z~~~ .!s!IJzl!!HZAD 

75 inci iyetlerini ortaya attı. Bun
larda, müslümanlara karşı, kendisi
nin Allah tarafından tehdit edildi
ğini ileri sürdü. Bunların meali şöy
ledir: .Onlar, az kaldı vabyettiğimiz 
şeyden seni çeviriyorlardı ve bize if
tira ettiriyorlardı. Guya seni dost e
d ineceklerdi. Eğer, seni metanete 
sevketmeseydik, onların bir kısım 
arzusuna boyun ejecelrtin. O zaman, 
sana, dünya ve ahret aubının iki 
mislini tattıracaktık ve bize karşı. 
kendine bir yardımcı bulamıyacak
tın>. 

MUHACİRLERİN HABEŞİSTAN
DAN AVDETİ 

Esbap, nübüvvetin beşinci sene. 
sinin Recep ayında Habeşistana hic 
ret etmişlerdi. Şaban ve Ramazan 
aylarını orada geçirdiler. Necaşi 

Eshame ibni Bahr, İaevi dininde ol
duğu için onla.ra iyi muamele etti. 
Kureyşin islAmlarla beraber secde 

etmeleri, Muhammedle barışmalan 
haberi htt tarafa yayıldığı gibi Ra-

-··-mazan nihayelterinde de Habcşis -
tanda duyuldu. Muha<'irler: cKu -
reyşin düşmanlığından korkarak e. 
vimizi, barkımızı buraktık; buraya 
geldik. Maderr.ki aramızda düşman
lık kalmadı; ne diye burada dura. 
lım?c dediler ve Habeşistandan ha.. 
reket ederek Şevval ayında Mekke
ye vasıl oldular. 

Muhacirler, Mekkeye yaklaştık _ 
ları zaman, tesadüf ettikleri yolcu
lardan, arada vukua gelen barışık. 
lığa dair havadis sordular. Onlar da: 
cEvet, evvelce böyle bir ..-yanlışlık 
oldu. Muhammed, putlarımızı met. 
betti idi. Sonra, bu fikrinden caydı. 
Kureyş de eski düşmanlıklarına dön 
diller> dediler. 

Muhacirler, bu haber karşısında 
şaşırdılar ve geldiklerine pişman 

oldular; fakat yapabilecekleri bir 
feY olmadığı için her biri Kureyş 
ileri gelelnerinden birine dehalet 
ederek hayatlarını kurtarmıya ça
lıştılar. 

Şimdi köşkün damında bulunu • 
yordu. Artık burada müşkülatla 

karşılaştı. Baştan başa katetmeğe 
mecbur olduğu bu damın kiremitle. 
ri o kadar yosun tutmuş idi ki. \'e 1 

hele dam gayet dik olduğundan he
men hemen ayakta durmanın im. 
kanı yok gibi idi. Selim, bulunduğu 
yere çöktü ve ne yapacağını etraf. 
lıca düşünmek için bir an hareket
siz durdu. Birkaç adım ötede, hemen ı 
çatının kenarında yapılmış büyuk 
bir baca vardı. 0raya kadar müthiş 
zorluk çekerek gelebildi. Zira kö • 
peğin 1Slrdığı kol iyileşmesine rağ_ 

men henüz acıyoı·du. Neyse, dikkat
le vt ihtiyatla hareket ederek ve 
bacanın vaziyetinden istifadeyi bi
lerek damın kenarına kadar geldi.1 
Hikmetin penceresi karşıSlnda idi. 

Rahat bir nefes alarak: 
- Çok tükür ,en müşkül i.iş at • 

lattık .. diye kendi kedine söy~ndi. 
Fakat ~ umduğu gibi çıkmadı. 
Filhakika iimdi, aşağıdaki küçüll 
dama inmek ve karşı tarafında bu. 
lunan pencereye kadar yürüyerek 
içeriye girmek kalmıştı. Yalnız ora. 
ya kadar inmek için boynuna sara
rak vücudime doladığı ikinci ip 1 
merdiveni raptedecek bir çıkıntı, 

.sağlam bir yer lazımdı. Selim, etra. 
fa göz gezdirdi. Fakat işıne yarıya_ 
cak böyle bir şey bulamadı. Nihayet I 
ileriye doğru eğilince, kenarda yağ
mur oluklarını tutan kalınca ve çi-i 
vi gibi bir demir parçası gördü. 

1 

Genç adam bunu farkedince derhal: 
harekete geçmeyi muvafık buldu. 
Yavaş yavaş damın kenarına kadar 
g~ldi ve yüzükoyun uzanarak, ol -
dukça zahmetle nıerdiveni, deimr 
parçasına bağlamıya muvaffak ol. 1 
du. Bunu da yaptıktan sonra mer. 
diven boşluğa fırladı ve kendi üze
rine yavaşça dönerek ayaklarını 

merdivene doğru gelecek şekilde 

hareket etti. Bundan sonra tedrici 
surette aşağıya doğru sarkıtarak 

dirseklerim dam•n kenarına daya
dı. Şimdi, çok nazik bir vaziyette 
bulunuyordu. Ufak bi:· dikkatsizlik, 
aşağıya düşerek par~aJ:tnmasını mu 
cip olabilirdi. Bu tehLkPyi uzun 
müddet dü~ünmek isteJl'k.'<fi. Niha. 
yet, ayaklarını merdiven basamağı. 
r.a yerleştirince ini bir hareke~l'!! 

dir9eklerirti kaldırarak mt'rdiver.i 
tuttu. 
Yava~ yavaş aşağıya kadar indi. 

Tıtm bı: sırada, büyük 'SalondRki 
saat gece yans!r:ı çaldı. Selim, bu 
gcc:e seycıhatini .aşağı yukarı iki sa
ate yakın bir zamanda yaptığını dft
şünerek hayret etti. Gf!nç adam, kü
çük damdan geçerek Hikmetin pt'n. 
ceresinin önüne ge-ldi. Ve açık du
ran pencerenin perdelerini aralıya
rak bir sıçrayışta içeri gircfi. 

Hikmet, başını el!erinin arasına 1 
almış, bir köşeye çömelmiş duru • 

Bir rivayette lbni Mes'ud da av- ·ı 
det edenler arasında olduğu halde 
kimseye dehalet etmemiş, dönüp 
tekrar Habeşistana (İtm~tir. ı 

Osman ibni Affan'ı, Saad ibni As, 
himayesine almıştı. Osman ibni Maz 1 

· ğun da, birader zadesi Velid ibnl 
Mugayrenin himayesinde idi. Os -
man ibni Mazğun kendisinin rahat 
ettiğini; fakat kimsesiz müslüman., 
ların işkenceye uğradıklarını göre., 
rek müteessir oidu, o da biraderza.

1 desinin himayesini reddetti. Velid, 
ıbu hali görünce: cEy birader zadem! 
Sen neye gücendin ki, benim hiına
yemden çıkıyorsun?• deyince Os -
man: cBir şeye gücenmedim. F~kat 
Allahın himayesinde olmayı tercih 
ediyorum> diye cevap verdi. Velid, 
bu cevabı alınca bıraderzadesini e. 
linden tuttu ve Kabcye ıöturdü ve 
oradakilere hitaben: cEy Kureyş 
halkı! Osman, şimdiye kada::- benim 
himayemde idi. Benim himayemden 
usanmış, Allahın hmayesine girmek 1 
istiyor. Onu, tehlikeye atıyorum. 

İstediği zaman tekrar himayeme ka
bul ederim.• dedikten sonra kolunu 
kaldırdı ve bütün kuvvetile Osma.. 
nın suratına bir tokat indirdi. Os -
manın gözlerinden ıa~ler saçıldL 

Nakleden ı ORHAN S. 

yordu. Selimin penceı P.den ;çrnyt: 
girdiğini gbrı;n·~ ti'red! ve birdenbi 
re ayağa kalkarak buy:ıunu uıal • 
m.ış, ellerini başının iıstünde tut .. 
muş bir vaziyette durdu Gozlerı su
lan1Jlıştı. 

Çehresinin g .. ı ıp ıfndt!s.ni ıı-ı~ıl tg. 
rif etmeliydi? Binbir tiırlü his, bll 
henüz çocuk simasında yer afmljtl 
Sürpriz, minnet, utanma. endrşe. ıı 
zun bir beklt:me, itım:ıtsızhk, ı:tr7 

ve bazı vak'alıtrın acı hatıratat'lt 
hepsi Hıkmetin simasında gariP 
bir halita vücude getirmişti. ()r111• 

hem güler ve hem de 3ğbr va:ıiyet&e 
görünce Hikmet, ka~ısındakinin il 
vincinin ağladığını \'f' hüznünilO 
tebessüm ettiğini düşündü. 

iık h:ıyret anı geçince HikmetiJI 
ç<.>hresinde heyecan ve bir nevi clal
gııı tatlılığın eserleri toplandığı P 
rüldü. Geri gPri çekildi ve bir İS " 

kemlenin üzeri.ne çöktü. 
Ayakta duran Selim: 
- Sizi sıkıyor muyum:' lsterseni' 

döneyim! diyll! lakırdıya ba~ladı. 
Hikmet cevap verrne<ıl. 
Genç adam pe"cereye doğru dö' 

nerek: 

- Ne yapayım? Size bir ıürlü.,.. 
ranamadım .. diye devam etti. 

Delikanh kaşlarını çatt~. ıc..a 
bir sesle cevap verdi: 

- Allahaşkına ciddi hareket edi
niz. Aramızda geçen bu r:;ey ~ 
ciddidir. 

- Ben :ie onu istiyorum z,_te"" 
amma, bıraz da neş'e lazım .. 

Hikmet, saçlarını zayıf ve inct 
ellerinin arasına alarak: 

- Neş'e mi? diye sövlendi.. beJ;. 
ki bu da zamanında beni yoklıy& • 
cak! .. Kim bilir boyuna söyliye sPf• 

liyc .. şimdilik rüya görüyorum ~ 
Düşünoelerimdekl kararsızhk ne
korkutuyor. Bana :;ual sormay1" 
cevap veremiyeceğim. Sonra. ~ 
deki gariplik de sinirime dokusa., 
yor. Onun için susacağım ve ~ 
bakacağım ... 

Ve odanın ortasında duran uJf1I' 
masaya yaklaşarak Selime, dj//11 
taraftaki bir iskemleye otu~ 
işaret. ettl Kendi de diğer ~ir -' 
dalyeye oturdu. 

Uzun SÜ.ren bir sükiıtu müt~, 
yüksek sesle düşünmeje koyuıdO: 

- Bu cesaretli, azimİi tavır, flli' 
zarlardaki bu gurur, gülüşteki 1111 
iyilik eserleri! .. Adeta başka bir,,. 
dam! .. Ah, ne kadar yanılm~ 
ondan nefret ediyor, kin besliyot • 
:!um. Halbuki onu Allah bana. 1 • 
rr.itsızlikten kurtulmam için ıill' 
dermış. Demek, ·bu sade tavır. 1'I' 
sakin çehre, yabancı gördüğünı ~ 
tatl: duruş, ukalilık sandığıaı lld 
ağırb şlılık hakiki bir insanın _,,
hassenatından imiş-• 

(Davamı v.ı> 

Velid, blraderzadesini orada bıt9' 
kırken: •Himayemden çıkmakla ~ 
pna neler geleceğini anladm ınJ 
dedi. O da: cBu hakaretlere d•~ 
nacağım; çünkü benim ahiret _.,. 
remdr• diye cevap verdi. 

Muhammed.. bu haller arasıra* 
nasıl hareket edeceğini bilmiY~ 
Müslüman!ar, her bfri birer gurtff• 
şfnin himayesinde idi. Bu vazi~ 
bütün nüfuzu sönüyordu; yenıo-· 
müslüman bulmıya imkan bulaıı: 
dığı gibi eski müslümanlarırı ,_ 
emri altından ve telkinlerniden ÇI 
ması tehlikesi de başgöstermiştl· 

HABEŞİSTANA İKİNCİ 
MUHACERET 

Muhacirler, Habefistandan a~ 
ettikten sonra Mekke müşriki~· 
yine ezi ve cefaya başladılar. 

işkencelerini günden güne arurd"' 
lar_ ~ 

Habeşistnna gidenler. oradall ~ 
memnun olmuşlardı. Havasını_..
suyunu çok iyi ve sıhhi, me~ 
bol bulmuılard.ı. Gittikleri k~ 
da dört killi;e bulunduğunu, b~; 
rinde her gün kurbanlar kesil-~ 
fıkaraya yemak yapıldıiını ri>r~ 
yorlardı. 



P/JlDJ.dJIL 
n 

'1i 
ra Güreş Teş-
Müsabaka arı 

(Başta.rafı 5 inci sayfaıııızda) 
.cttı liasana ittifakla galip. 
61 kiloda: 

() M~hafızgücünden Ferit Güner, 
etnırspordan Cemale ittifakla, An 

latagücünden Mustafa Beton, Mu
~~ünden Hasan Yedibela'ya, 

.. dakıka 5 saniyede tuşla, Ankara.. 
~CÜnden Sadullah EUıgöz, Muhafız 
fUciinden Yusuf Dere'ye 2 dakika 
~ saniyede tuşla Demirspordan 
:iıııbip D ' h - .. d tı. . uman, Mu afızgucun en 

Ziz Öz'e 13 dakika 45 saniyede 
~§la, Muhafızgücünden Abdül Kı
ıç Ankaragü.cündcn Haydar Ulu
ta 7 dakika 35 saniyede tuşla galip. 

66 kiloda: 

.. 4 nkaragücünden Niynzi Muhafız 
CUeünden Mehmede 5 dakika 2U 
;:n1Yede tuşla Ankaragücünden .. k" , 1 

t ı~, Muhafızgücünden İsmaıle, ! 
il dakıkada tuşla, Ankara gücünden 1 

11'2.a, Muhafızgücünden Süleymana 
l'3 saniyede tuşla, Ankaragücünden 
1J~t~al, Muhafızgücünden Haydar 

u :Ya 7 dakika 35 saniyede tuşla 
gali p, 

72 kiloda: 

h Ankaragücünden Aziz Kiper, Mu
"i afızg\icündcn Ali Kibar'a 25 sani
rn~e tuşla, Ankaragücünden De -
d ır, Muhafızgücünden Tahsine bir 

6 
akika 35 saniyede tuşla, Dernir-

di>ordan Mustafa, Muhafızgücün -
c:ıı s .. 1 

cı· u eymana tuşla, Halkevinden 
l' aı Atik, Muhafızgücündcn Hida
~te, 1 dakika 35 saniyede tuşla, An 
~agüci.inden Mahmut, Muhafızcü
ıı· d~n Süleymana, 6 dakika 33 sa. 'ı 
ıyedn • 

"' •Uşla galip. · 
79 kiloda: 

g .. Ankaragücünden Vahit, Muhafız
Ueü 

"i ndn !insana ı dakika 17 sani-
t~e tuşla, Muhafızgücünden Şük. 
u, De"'. 18 . "i d • ..,ırspordan Osmana sanı-
e e tuşla galip. 
87 kiloda: 

.. ~uhafızgücünden Halil, Muhafız_ 
gu~~nden Nazmi'ye tuşla mağlıip. 

gır sikle.tte: 
t ~ll\irspordan Namık, ayni klüp- 1 
C?ıı Şükrüye, tu§la gaJip. 1 

t llu siklette yapılan güreşlerin 
~ru b'ttiği için ikinci tura başlan. 

ış oluyor, 

lık güreş 56 kiloda: 
r·l:>etnirspordan İsmail, Ankaragü. 
~nden fuchmcde tuşla, Demirspor
l h lialit ayni klüpten Ahmede 
llşla galip. 

61 kiloda: 

t l\nkaragücünden Mustafa, Muha. 
;;Ücünden Ferid'e tuşla, Demir-

tdan Cemal, Demirspordan Ah-

f;ı~de tuşla, Ankaragücündcn Sadul 
ka Alogöz, Muhafızgüciinden Ha-
14 ıra tusla, Demirspordan Habip, 1 

~aUhafızgücündcn Abdülü 8 daki -ı 
~U d:ı. tuşla yenmişlerdir. Muhafız. 
~ cunden Aziz de kendi klübünden 
R:su~u tuşla yendi. Bu suretle bu
~atıkU @reşlere nihayet verildi. 
lla rı~ Ankaragücü stadında saat 9 

ITTireşlere devam edilecektir. 

il 00 mı 

c!tı/\nkara, 16 - Muhtelif klüpler
..ile n 51 güreşçinin jştirakile bugün 
\ııt An~aragücü sahasında güre~ teş
tır llluııabakalarına devam edilmiş
t-Q. Çok çetin mücadelelerle devam 

<!n -·· • . tli ·11Usabakalar şu şekılde netı-
enıniştır: 

Ss kiloda· 

ltı:li 'rorn~k, A. Gücü, Halit Bala
CG~ Deınirspor, Mehmet Koç A. 

6l len • 
l Oda. 

( tı inci, Mustafa Beton, A. Gücü. 
<laı-cı liabfb, Demirspor, 3 üncü Hay

ı AnkaragücU. 
es ,_,z 

ıq Oda.· 
l incı D . 
~ ~ oğan, Demirspor, 2 nci Rı-
~~a .. aragücü, 3 üncü Niyazi, An· 

gucu. • 
?2 '-·z ıtt Oda· l . 
~~ ~i Ceıiıl Atik, Halk evi, 2 nci 
~. A-~er, Anknrngücil, 8 üncü De

-... 1.1taragücfi. 

79 kiloda: 

l inci Vahit, Ankara Gücü, 2 nci 
Mahmut, Demirspor, 3 üncü Ahmet 
Muhafız .. 

87 kiloda: ' 1 inci Seyit Ahmet, D. Spor, 2 c i . 
Halit, Muhaiızgücü, 3 üncü Nazmı 
Muhafızgücti. 

Ağırda: 

. 1 inci Hüseyin, Ankaragtıcü, 2 n 
ci Namık D. Spor, 3 cü Şükrü D 
Spor. 

e Yapılan bu güreşlerin neticesind 
klüplcrin puanları ve dereceleri tes -
bit edilmiştir. 
Ank:ı.ragücü birinci 20 pm•anla, 
Demirspor ikinci 15 puvanla. 
l\fohaf1zgüciı 4 puvanla ücüncu 

.. 

olmışlardır. 

00 00 00 

Beynelmilel 
Atletizm 
Müsabakası 

!Bastl\rafı 5 İnci ııa~facr..) 

yin dördüncü, Artan beşinci olmu 
tur. 

ş-

is 200 metre - Birinci Lambrak 
22,5, ikinci Muzaffer 22,9, üçüne Ü 

Melih 23. 
6 

2, 
e 

1, 

Gülle atma - Birinci Guro 14,3 
(Rumen), ikinci Ateş İbrahim 14,1 
üçüncü Arat 13,75. Her üç derece d 
eski beynelmilel rekordan iyidir. 
Disk atma - Flcros (Rumen) 46,4 
Havaletz {Rumen) 46.24, Yus uf 
4~.98, 

in Sırık atlama - Birinci Muhitt 
<Ankara), 3.40, Viçarapulos <Türk 
3,10. Şerif (Türk) 3.10. 'Muhittin 
derecesi yeni beynelmilel müsab:ık 

) 
in 
a 

rekorudur. 
Uzun atlama - Lambrakis 7,3 5, 

Mu7affcr 6 77, ÖmC'r 6 69. 
Her ür atetin derec<'si de eski be y-

nelmi1el rekordan iyidir. 
rfi Yüksek .atı ma - Birinci .Te 

(Türk) 1.83, ikinci Pulat (Tür 1<) 

1.75, üçürıcii Süreyya 1,75. 
Üç adım - Birinci Yavru 13, 

ikinci L~mbrakis (Yunan) 13,70, 
90, 
Ü· 

çüncü Ömer 13,67. 
Her üc atlet te eski beyne1mi 

müsabak~ rekorunu kırmışlardır. 
lel 

u-
kil 

4x100 bayrak yarısı: Fikret, M 
zaffer, Nazmi, Melihten müteşek 
İstanbul takımı 44,1 ile birinci ol-
muştur. 

Müsabakaların hitamında Bed 
Terbiyesi Umum Müdürü Tüm 

en 
ge-
an-· neral Taner evvelce yapılan fst 

bul Dekatlon, Türkiye maraton m 
sııbakaJarmda derece alan atletle 
günün galipleı-ine mükafatlarını 

ü-
rle 
biz 

zat tevzi etmişlerdir. 
Davetimizi kabul ettiklerind 

dolayı Rumen, Mısır, Yunan at 
!erine burada teşekl:ür etmeyi v 
fc bilir, bütfin sporculara da muv 
fakiyetler dilerim, diyerek mer 

en 
let-
azi. 
af-

asi-
me nihayet vermişlerdir. 

Biz, miisabakalar hakkında 
şündüklerimizi ayrıca yazacağız 

AtrG 

dü-
. 
t 

. 
ı-Yakacık suyunun tes 

satı yenileştiri1iyor 
Yakacık köyüne yakın bir m 

fedc olan Yakacık içmesuyunun 
sisatı gayet eski bir vaziyette o 
ğundan, buranın tamir edilme 
alfı'kadarlar lüzumlu görmüşler 
Bu sebeple Yakacık suyuna sıhh 
raiti haiz bazı tesisat ilave edil 

esa-
te-

ldu-
sini 
dir. 

' 
işe 

rne-
ğc başlanmıştır. 

sar-Kartal Belediyesi, 40.000 lira 
file tesisatı yenilemek ve su, m 
deni boru için• alınarak sıhh 
fenni şartlar dahilinde isale e 

a • 
i ve 
dil e-

cektir. 

- • 19' 

Küçük san'atıar kanununa muhalif 
hareket etmiş 

Setrak isminde bir Rus tebaası 
ancak Türklerin yapabilecekleri in
şaat işlerinde çalışırken yakalan -
mış, Birinci Sulh Ceza mahkemesi 
tarafından l O lira para cezasına 

mabkfun edil.mistPt 

TENllA8AJI Sayta'":7 

m LWA( Ati) ( R A D y o p R o G R A M J l Hiki;ie~~k·;~·~;t değil 
-- \. -' N k't V eh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAZARTESİ 17/7/939 2 - Dedenin - saba şarkı. Gôşeyle a 1 (B!L~ıı' ca sav/ada) 
tOJ: J J J 1 lif 12.30 Proeram, 12.35 Türk müziği- gel bülbüller~ 3 - Aşık Mustafa • hiıkimler biliyorum ki'. büt<;esi . ."'~-ı 

W,.J 1 1 1 _ Pl., 13 Memleket saat ayarı, ajans saba şarkı - Bir esmere gönül ver- nesinin zaviyei münferıcelerle olçu-
1 im! 1 1 1 ve meteoroloji haberleri, 13.15·14 dim, 4 - Kazım Uz - hüzzam şarkı- Jerniyecek bir halde o1masmd:m va-~ 

4 1 1 1 1 1 Muzik (Karışık program-Pi.)' 19 Benzemezsin kimseye, 5 - Keman zifesinin bulunduğu yerle oturdu-
1•1 1 1 1 Program, 19 05 Müzik (Debussy • taksimi. 6 - Mehmet Nasib - hicaz- ğu yer arasının Mançuri hattından 1: . 

6 1 1 1 1 1 .Prelude a l'apres-midi d'un faune>. daha kısa olmadığı için her ~ün 
19.15 Türk milziği (Fasıl heyeti), 20 kar şarkı - Görmezsem eğer sevdi- kendi evinde bulunan çocuklarının 

1 1 1 Memleket saat ayarı, ajans ve mete- ceğim, 7 - Refik Fersan • rast şar- hasretini çekmektedir. Zira evinden 
111 f 1 1 oroloji haberleri, 20.15 Konuşma kı • Yaktı cihanı ateşin, 8 - Halk sabahları bir hırsız gibi çıkmak, ak-

~ 
f 

9 İ IBI l•I (Doktorun saati), 20.30 Türk müzi- türküsü - Karşıda kara yonca, 9 - şamlan da yine ayni vaziyette evi-
1 1 ı•ı ği (Ses ve saz eserleri): Halk türküsü - İndim dağdan ovaya, ne dönmek mec~uriyetinde kalıyor. }( 

m 

SOLDAN SAGA: 
1 - Bir kıt'a, duman yapar . 
2 - Ankaranın bir kısmı. 
3 - Çok değil, büyük bir Türk 
imarı. 

4 - Sağlamlık, rabıt edab 
5 - Erkek, ilim. 
6 - Beyaz, takıstmr 
7 - Emin olmak. 

1 - Hicazkar peşrevi, 2 - Zekai 10 _ Halle türküsü • Damından gö- Ve bittab~ çoluk ve çocuklarını gör-
dede • Hicazkar beste • Hicri lehin- mive vakti kalmıyor. 

rünür bağlar. -
de, 3 - İbrahim Ef. - hicazkar şar- Rica ederim, böyle bir hô.kim ol-
kı • Yok hilafım hem müdara, 4 - 21•10 - Haftalık posta kutusu, ı::anız senede iki ay taz tatili yerine 
Keman taksimi, 5 - Rakım - hicaz- 21,25 - Neşeli plaklar - R., 21,3o - iki avlık nisbetinde ikramive ı?lmııyı 
kar şarkı • Bekledim ta fecre kadar, Müzik (Saksofon soloları • Nihat tercih etmez misiniz? o halde dn-
6 _ Nuri Bcv • yürük SPmai · Mız- Esengin tarafından). 21,50 - Müzik vamda cok haklı olduğuma da hii· 
rabı gamı ;ışk ile, 7 - HicazkAr saz (Melodi • P1.), 22,00 - Müzik (kü· küm buvurmaz mısmı? M<ı~m.,nh, 
semaisi, 8 - Muht<'lif sn7 eserleri çfık orkestra • Şef: Necip Aşkın). bu kad;r kuvvetli ve esbabı muci-

8 - Bir rakam, hatırlar. 
ve ovıın havaları, 21.10 Konuşma, beli bir müdafaa k~fi reımivor<;:ı tn. 

' u·· 1 - Paul Linche - olur-olur-olur 21.25 Neşeli plaklar - R.. 21.30 ıuu- önü müdafiindC'n de isfimdat edı:-ce-
9 - Nota, yaydım fırlar, not. 
10 - Namus, müsamaha, bir eğ-

1 ence yeri. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

t 

zik (Yarasa operetinin 1 inci ve 2 (Şen parça), 2 - Micheli - Buseler ğim ... Zira bup.ün ~ibi hatırlıvonnn 
inci perdeleri-Pi.). 22 Müzik <Kü- serenadı, 3 - Rachmaninow - Sere- ki müş rileyh yirmi sf'nP kadn ev· 
<'Ük orkestra - Sef: Necip Aşkın), nad, 4 - J. Brahms - Macar dansı vel İnönünün son hattı müdafaası 
İ _ J. Strauss - Vivana ormanları- ı No. 3, 5 _ Eduard Künneke _ Dans olan Lozan mevkii müstahkemini de 

1 - Beyoğlunun bir semtinde o- nın efsaner;i (Vals). 2 - Ganglber- süitinden Blus, 6 - Becce • Nottır- iskat ve iskat ederek bütün dün •a-
ger • Kürük toplantı (Revü-enter- nın el kesilmiş alkıslan arasınd3 

B. ·· no, 7 - J. Strauss. Neşeli vals ope- ah'rd mezzo). 3 - Mouı;sorı?skv • ır ı:ıoz Haydarpns:ı ist"syonunda z ı -
yaşı, 4 _ Fereire • Ay-f>;.v-Av, 5 - retinden (Suseler valsi), 8 - Fer- mektep cocuklanna ve hakik8tte ise 
Havdn • Yanıdılıs, 6 - Bi7C~t - Ar- raris • Çigan sevgisi, 9 - Carl Ry- bütün milletirıP hrıvkn·ll'1c:: nlrlı•nu 
Ieziven siiit No. 1. a) Preludc. b) dahl • Melodi, 10 - Franz Lehar- bir nasihatı hakim:ıne ve hakimane-
Me~uetto, c) Adaıtietto. d) Carillon, Göttergntte operetinden potpuri. de yine bu davayı müdafaa buyur-
8 _ TschnikAwskv - A1eji (hazin rnuslardı. 

· 2:J,OO - Son ajans haberleri, zi-parça), 9 - Gounod • Ave m3rıa. Bakınız nasıl? 
2~.00 _ Son d.,ns h'lbcrlcri. zi- raat, esham, tahvilat. kambiyo • nu- .Çocuklar! Ben sızın verini7de ] 

raat, esham, tahvilat. kambi •o. mı- kut borsası (fiyat), 23.20 - Müzik colsaydım, hiç bir bahane ile varım) 
gül- kut borsası tfiy:ıf). 23.20 - Müzik (Cazband • Pl.) 23,55 - 24 - Yarınki .saat kadar olsun derslerimden• 

(Ca7band - Pl.), 23,55 - 24 - Yarın- cmektebimden aynJmıva ran oh·> program. 

1ilKAYE: 

Ayaklar Altında 
(Baş tarafı 6 ınci sayfamızda) 

- Buyurun, misafir odasına! 
Dedi. Şeker bayramında dünyada 

en çok sevdiği, hatta ahrette de dost 
luğunu muhafaza için şimdiden ah
ret kardeşi olduğu Celileye iki şe
ker ikram etmemek ne ayıp olacak
tı! Fakat analığı şekerliği kilitlemiş
tı. Zaten evde her şey kilit altında 
idi. 

Dün bayramın birinci günü bab3· 
sının verdiği on kuruşu sakladığı 

yerden aldı. Kapının önünd~ oynı· 

yan komşu çocuklarından birini ça
ğırdı, parayı verdi, bir maddt vad 
mukabilinde olmadıkça carşıdan 

komşu rocu~una şeker aldıramıya.' 
cağını kest\rerek: 

- Yüz parası senin. Git bana, ve
di buçuk kımış1uk bayram ekeri 
al, çabuk gel! .• 

Getirttiği sekeri bir kahvaltı ta
bağına koydu ve misafirlerine ik· 
ram etti. 
Analığı geldiği :rnman Dürd:me

nin misııfiri olduğunu ö~renince 

nevri döndü. Hele odaya girip ş~ker 
tab::ığına g(izü ilişince büsbütün Cİ· 
leden cıktı. Misafirlerinin yanında 
Diirdaneye: 

- Kız, dı>di! neye aşağıdan şeker
liği çıkarmadın da böyle kendi ken
dine işler yaptın? 
- ..... . 
Akşama mükemmel bir dayak yi

yece/!ini dü ünerek ağzını açama
dı. Tel dolabın kilidi dudaklarına da 
da vuruldu. 

Bir türlü analığının öfkesi dinmi
yordu. O anda .Topal. ı ayakları al

ki propram. 

SALT 18/7 /39 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği. 

ı - Neveser peşrevi, 2 - Sadet
tin Kavnak • neveser sarkı • Hicran
la har~p oldu, ~ - Salahaddin Pı
nar - nihavent sarkı • H51fı yaşıyor. 
4 - Santur taksimi, 5 - Nihavent 
şarkı • Körfezdeki dalı?ın suya bir 
b:ık. 6 - Neşetkar - mahur şarkı • 
Gücendim ben sana. 

13 00 - Memleket saat avarı, 
' ajans ve mPtf'oroloji haberleri. 13,15 

14-Müzik (Richard Strauss'ın eser
lerinden • P]). 19.00 - Program, 
19.05 - Müzik (Lucienne Bover'in 
pltıklarından), 19.15 - Türk müziği 
(fasıl heyeti), 20.00 - Memlekf!t sa
at avarı, :ı i ans ve meteoroloii ha
berleri, 2Q,15 - Konusma. 20.30 -
Türk muzıgı (Klasik program), 
(Ankara radvosu ki.ime ~s ve saz 
heveti), 21.lO - Konuı:;ma. 21.2-5 -
Neseli pliıklar - R. 21.30 - Orkestra 
pro11ramının taknimi • MPncl,,.lc:c::rıhn 
ve Bizct hakkmda Hıılil 'RPrli Vörıt
ken tarafınd3n. 21.45 - .Müzik (rad
yo orkestrası - Sef: Praetorius). 

1 - Mendelssohn • Bartholdy: 
Hebridler uv~rtürü, 2 - G. Bizet-
.senfoni Do majör. 

22,30 - Müzik (Schubertin Lied 
lcrinden • Pi.), 23,00 - Son ajans 
haberleri, zirnat, esham, tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (fiyat), 
23,20 - Müzik (Cazband - Pl.), 
23,55 • 24 - Yıırınki program. 

ÇARŞAMBA 19/7 /939 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği- Pl. 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 13,15 • 14 - Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu • Şc.>f: İhsan Künçer), 

1 Saint - Saens • Geçid resmi mar
şı, 2 - Tschaikowsky • Güftesiz şar
kı, 3 - Meyerbeer - Le pardon de 
p1oermel operasından fanteri, Linc
ke • Screnad, 5 - Delibes - Lakme 
operasından fantezi 19,00 - Prog
ram, 19,0~ - Müzik (P. Dukas 
• Çırak sihirbaz: Senfonik parça • 
PJ.), 19,15 - Türk milziği (Karışık 
program). 19,45 - Türk müziği 

(Halk türküleri ve oyun havaları), 
20,00 - Memleket saat ayan. ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 -
Konuşma, 20,30 - Türk müziği. 

1 - Osman beyin - saba peşrevi, 
tında çiğnemek istiyordu. Yanından ~~~~~~~~---!!!!!!~-'!!imli!!! 
geçerken misafirlere göstermeden sına misafir alıyorsun? Yukanları
DUrdanenin daima dışarıda kalan a- nm halini gördün mü? Odayı ber
yaklarından birine bastı: Kızcağız bat etmi§ler ..• 
bir skandal korkusile, misafirlerini Şeker meker ikra medip te elale
tedirgin etmemek düşüncesile dişini min ayağlnı evime ahştırayım, de
sıktı, sesini cıkarmadı, başını öte ta- me ayaklarını kırarım senin! .. 
rafa çevirerek yüzünü buruşturdu. Bir cesetten kopmuş gilii yerde, 
Akşam üzeri misafirler gittikten vücudüne çapraz yatan incecik ba

sonra analığı Dilrdanenin karşısına cnğına analığının testi gibi kalın 
dikildi: baldırlı ayağı birkaç kere indi, kalk

- Kim oluyorsun da misafir oda- tı, yine indi! •• 

lstanbul HalkTiyatrosu 
Kenan Güler •• ar~adaşlan 

Bu akam Ttk~im 
Altın t,.~ bahçesinde 

Bu Dava 
6öyle Bltu 

Vodvil 3 Pc: d ~ Mi-
şd o ~o eti varyetesi 
HansÜl(ulta Telepati 
!ecrübeleri 

EGE TiY TR~SU 
Tems.lleri 

Nuri Gençdur -.e 
arkadıtları 17 tcm
mux Pazartesi ak
şamı Bakırköy Sı
J.:ız ağacı Miltiyadi 

bahçc!inde 

Fermanh dell hazretleri 

Murad Şamil Varyetesi 

cmazdım! Ve bununla da vatanımı.ı,. 
cdaha nafi ve hadim olduğuma hiç,. 
cşüphe etmezdim!:t 

Mnhum Namık Kemal o ,Wn. o 
yüzbinlerce 1rn1k arıısınd1 bnlıın
mak nimet ve saadetine mazhar ol
snvdı mutlaka bu iir S"tmiın bir va
tan dnh!l vnratlrdı. Çünkü bir vata
nı kurtaran bir adam bu iic s~tırla 
bir vatanın nasıl kurt.arılabile<"<>irini 
en vüksek bir bc>H\ratle mnhat,.,nla
rına ilham buvurmus idi. z.,mınm 
kıvmeti ancak o kadar anlatılabilir
di. 

O holde o tiirlii harPketJeril" o nq. 
sih~tı v~t:mnc>rvC'ranrvi ne• derece
ve kııd~r kabul C'tmic; oldul-lan O"'k 
kpc iri.lemivM.'el{ olnn n TT'0 '1rtPn ,.., • 
cuklarına benzememiş olmak istive
mivecrk leri ~üflhPc;iz bu lunıın ha
kimlc.>rimlz de hı>r s<'nenin iki avını 
tatil ctm<'k ~Ur('tile hnk ve adle. bin
nPtİ<'e mPmlPk"te "7mPt PfmPH<>n 
nevama istinkaf etmis mevkiine 
diiFmiis olmıv::ıcaklıır mı? 

C";örüvorstınuz ki. davnmın kaza. 
nılmamıs hir cih"ti k2lm!!m1rlrr. 
Knf(:ı ve di~Pr taraflar i<'in tutunu
lacak bir taraf bırak1lmamıstır. 

Övle ise vac:::ısm sanh mürlnfümiz. 
yac:asın adil haldm!e ... imiz, ya~n 
hak \'e ada)<.' h5dim1Primlz. 

E1JÜp Sabri Ka.fdaö1ı 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mcktebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve knbu1ü şeraiti: 

1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı 

senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi Ticaret gemilerimize kaptan ve 
makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vcsair hususatı mek

tep tarafından temin edilir . 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe 

alınacaktır. 
.. 

. A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta· mektebi bitirmiş ve yaşla

rı on beşten kiiçük, on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak ta le belerin de lise mezunu olmaları la· 

zımdır. 

3 _ Yazı1mak için pazartesi, çarşamba ve cuma gilnleri mektebe müra
caat edilmelidir. 

4 _İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları iJitidalanruı "'· 

şağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır: 

A - Hüviyet cüzdanı, 

B - Aşı kağıdı, 

c _ Mektep §ahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut bunların mu-

saddak suretleri, 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi h Al kağıdı, 
E _ Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan, 

F - 6 ·adet kartonsuz fotoğraflan 49 x 6:t i!b'admda> 
5 - Yaulma işi 26 ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. Kayıt o

lanların 28 Ağustos 939 pazartesi gü nu sıhhi muayeneleri için sabah saat 
8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde Mektep Müdürlfiğüne müracaat O· 

lunmalıdır. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 

mektebe duhul bUgisinden gönderilir. Mfirııcant için posta pulu gönderil-

mesi lb.ımdır. c5272> 



Sayfa: 1 ~ 

DAKTiLO BAYAN ARANIYOR--
Almanca veya lııgiHzce bilen bir Daktilo bayaa ara

aıyor. Her ikı liıanı bilen tercih olunur. Galata 

- P . K. 1055 • mektupla müracaat olunması 

P. T. T. Levazım Müdürlüğündea: 
1 - Telgraf hatları ihtiyacı için c200.000. adet 2 No. lu fincan ka· 

:,>alı zarfla eksiltmeye çıkarılmışt ır. 

2 - Muhammen bedel c50.000., muvakkat teminat c3750> lira olup 

eksiltmesi, 22/ Ağustos/939 salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 

Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile k a

n uni vesaiki muhtevi hı:-a!· zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur ko· 

ınisyona vereceklerdir. 

4 - Şarlnümeier, Ankarada P . T. T. Levazım, istanbulda Kınacıyan 

~anında P. 'r. T. Ayniyat Şı.tbesi Mtidurlüklerinder. c250• kuruş bedel mu· 

kabilinde verilecektir. c265b c-1722• 

·I Devlet Demiryolları hanları 1 
Sıvcısta Lojman yaptırılacak blok ve müteferrik evlerin in~ası yeniden 

kapJlı z~rf usuli le ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

l - Bu inşa:ı.tın muhammen bedeli 200000 liradır. 

-2 - İstcklilE'r bu işe ait ~artname vesair e\Trakı Devlet Dcmiryolları

nın Ankara veznesinden (10) lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 /7 /939 perşembe günü saat 16 ela Devlet Dcmiryolları 
Yol Paircsindc toplanacak Merkez I inci Komi.;yonunca ynpııacaktır. 

4 - Eksiltmc~·e girebilmek için isteklilerin teklii rr.Pktuplarile bir· 

ıikte aşağıda yazılı teminat ve ves::ıiki ayni giin saat 15 e kadar komisyon 

.·eislığine tcvdı ctmio; olm 1 ları lazır.ldır. · 

A - 2·!90 s:ıyııı kanun ahkamına uygqn 11'.!.ıO lırJlık mavakk.ıt temi

lal. 

B - Bu 1<anunun t;;yin ettiği wsik:ılar. 

C - rvllinakal~tt Vektıletinden Jlınmış bu işe 'm<ılısus c>lıliyct vesikası 

isteklilerin ihcıle gününden en az sekiz gün e\0 \'el bir istida ile Miinaka

fit VckiıJPline müracaat etmeleri ve ehliyet Vt'~ıknsınııı verı!mesine esJs 

lacak belgeleri istidalarına raptetmelcri lazımdır) 

'5 - Bu ış içın c\•vclce eksiltme evrakı sutın alanlıırıu, l.'ksıltme şart

ı ım~sindeki ihale tariiı.ni tashih t'tlırınPk üzere bu c\'rnkla bırlikte D. D. 

Voll.ın Yol d ,fresiııe mürac.;at etm~leri. (:.!f)9P.) (50-i1) 

r== - --=--::---------=======-====-=-:. 

Bo tan ı lrs 
8n.,taııcıda Ç ıtal~~şme karşısmda deruı k,. narında önü kumluk arsa 

satılıktır Bostıı.ıır ı 'n ın en güzel bir m~vkünde, koya nazır, tramvay du

' ragı} dkının<la, duva.rları ve rıhtunı ve lcayıkhanesı yapıiıın~ bir h alde 

bu1ıınan arsanın 21 me tre cepht-ııi ve takrj ben bir dönüm munı.bbaı me

. saba.;ı vardır. İst~klilerirı her gün sabah lan (10\ ıh.n (12) ye kad ar 

c Yeni S,ıb.ıh, ıdare mPıı:u rluğuna müracaatları. 

riim ........................... u ................. .. 
- -----

Afyonkarahisar Be!ediyes nden : 
()3800 Jinı bedeli kcşiili Belediye Elektrik tesisatı için iki adet buhar 

kazan:, ıkı adet buh"'r makinesi ve iki.ıdnt nltPrnatörilc birlikte teferrüalı 

7 /7 /fJ;{9 tarihinden 22/8/!l:39 t:ırihine krıdac -15 güu müddetle ve kapalı 

zı.ırf u:;tılile munaka~aya konmuştur. 

iluılesi 22/8/9:J9 salı g(inü saat 14 de Encümeni Be1ediyece icra edile

cektir. 

İğreti tcıniııot 4440 lir:ıdır. 

Bu işe ait keşifname, şartname vesaic evrakı 319 kuruş bedel mukabili 

isliyçnlerc verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları hai7. ''maları ve teklif 

nıektuplarını mezkür kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çerçevesi 

dahilinde ihale sa:ı.tinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vermeleri 

ve mukabili bir makbuz almaları lazımdır 

isteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları 

voya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan
bul Levazım Amirliği Sat · al .. a Komisyonundan. 

- . 
ı - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için 3000 çift erat 

kunduras~ kapalı zarfla ve 2/8/939 çarşamba ğünü saat 15 te eksiltmeye 

lrnnmuştur. 

2 _ Şartnamesi ve nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 _ Tahmini fiyatı 14100 lira ve muvakkat teminatı 1058 liradır. 

4 - İsteklilerin gösterilen eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tarifi veçhile ha zırlıyacakları teklif mektuplarını Ga

lata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar Hanının ikinci katındaki komisyona 

vermeleri. 
·' 

Maarif V ckilliğinden : 
Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğü kadrosunda 30 !Jra asli maaşlı Der. 

leme Memurluğu münhaldir. 

Bu işe alınacak memurin yüksek mektep mezunu olma~ı ve askerlik 

v~z!fesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat FakUltesi mezunu olanlar 

ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar müsbit evrak 

ve fotoğraDarı ilişik birer istida ile Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaatları lbımdır. İstekliler arasında yapılacak müsabakanın yeri ve 
tarihi .ıAkadarlara ayrıca bildirilecektir. · . 2982 c5140• 

il il 
1 

Müşterilerine sükran borcunu 
ödeyebilmek için 

İ Yünlü; ipekli, K<.' ten, Pamuklu, Organti

1

1 
Reversibl, Avrupa Emprimeleri, Triko
taj fiatlarını T 'caret Odasının müsaadei 
mahsusasilc 15. 7. 939 tarihinden iti
baren işitilmemiş bir dereceye indirdi. 
Beyoğlu, İıti'ilal caddesi No. 282 Tel: 4934t 

İstanbul Çakın ' kçı !ar No 183 Tel: 2299 1 

il 
Nafıa Vekaletinden: 

1 

15/8/939 salı glinü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bina- , 

sı Jçinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme j 
Komisyonunda 5450 lira muhammen bedelli 1 adet torna, bir adet kolon-! 

lo makap, bir adet daire destere ve iki adet planya tezgahlarının Çum

ra istasyonunda vagonda teslim şar tile m ontaj masrafı Vekalete ve 

montajı müte:ıhhide ait olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmesi ya-

pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve t.eferrüatı bedelsU

Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruştur. 

olarak Malzeme 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin

de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona . 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c2667. c4765> 

• ~ Fenni Sü-:ınetçi 
.......................................... ı 

Dr. Hafı z Cema1 EMiN FtoAN 
Lokman 11 ekim Kabine : Beşiktaş 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi : 

1 

s r 
• 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara : • • 
kabul olunur. T. 22398 : 

Erip Ap rhmanı 
Tel : 44395 Ev. 
Suadiye Akkurt 
S. N.1 Taşradan 
Sünnete g eler lere 
kolaylı çk':>ktur . 

Würac aat bir h afta evvel lazımdır 1 
• 

·································~········ 

Gümrük Mu nafaza Genel komutanlığı İs ian
bul Levazım amirliği satınalma komisyonundan: 
Cinsi ve mi~tarı t ahm.ni fıa tı muvakkat teminat günti 

11 
wazz 

Devlet Denizyolları işletme U~ M. 11.inll.lrı 

17 Temmuzdan 24 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkan vapurların isimleri, kalkiŞ 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de ('Tarı), p3• 

zar 16 da (Karadeniz). Ga:ato. rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), cumartesi 18 de (Antalya)· 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Mara· 
kaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıcs 
13.30 da ve pazar 20 de (Trak). Çarşamba postası 

. hane rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtı• 
mından. 

Bandırma hattllr.:ı - Pazartesi, çarşamba ;,e cuma 8.15 de (Trak), aY' 
rıc;a çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de 
(Bursa). (Trııkf Galata nhtımından, diğerleri 
Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtırnırı· 
dan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 de (Saa• 
'1ct). Sirkeci rıhtımından. 

bmir ~ür'ııt 

hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

Mersin hattma - Salı 10 da (Mersin}, cuma 10 da (Konya). SifltPCi 

rıhtımından. (5275) 

Not: 

Vapuı: seferleri hakkında her türlü rrıa lUmat aşağıda telefon ntl· 
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği 
Galııt.a acent~}iği •. \ 

Si'i-Rcri accnteliğr 

- Karaköy, KöpriibaŞı 
- Galata, İstanbul Mıntaka ·, -

'1'~• f Liman Reisliği binası 
• ~ altında. 

;_ Sirkeci. yolcu salonu 

___ ,. . 
42362 

40133 

22740 

K arak~y'de bulunan fstanbul acenteliğimiz Galata rı}tılll1 

üzerinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Deniıbaok) 
binasının al t katındaki daireye nakletm ı~ olduğu alak;ıda'" 
raaa ilan olunur. (5274) 

İstanbul Baş acenteliği 
Galata acenteliği 
Sirkeci ,. 

uyu 

Te!efon No. 
42362 
40133 
22740 \ 

.. "sıııs 
Sara'1haneb:ışı Hayrıye Lisesi yanında Yeni Oıen sinemasınaa ı .. 

tos 939 cumartesi günü akşamı yapılacaktır. 

__ Kayıt muamt?l:si için sinema bahçesindeki hey'ete mür.acaat~ 

Üniversite Rektörliiğiin':len: 
Orta öğretim müesseselerine ya hancı dil öğretmeni yetiştirmek fll~. 

sadile fransızca, i:ıgilizce ve almanca kurslarına yeniden talebe ksbııl etli 

lecektir. Kabul cdii~nlcr ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı . ..ı 
·ııı·· 

kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar hir yıl da d• 
öğrendikleri )'.abancı memlekete gönderileceklerdir. bı.' 

. tıı .. 
Se~me sınavları 25 ve 26 eyllıl pazartesi ve sah günlerinde Is 

Ünh·ersite,,,inde yapılacaktır. 

Sınavlara istirak etlebilmck için~ 
- f 

1 - Ti.irk olmak, 

2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretıııel 

336 çift siyah fotin 

okulundan ınewn olmıık (Olgunluk şart değildir.) 

3 - Ünivcrsi:ede 22 ve 23 eylül 1939 günlerinde teşkil edilecek sS 1 bl 
2/8/939 çarşamba sa- lık komisyonunca muayene edilerek t<ıhsile mani bir hali olmadığırıı 

lira kuru i lira kuruş 

1545 60 116 00 

at 14 de diren bir rapor almış b'ulunmak şa;·ttn-. d 
• l\189( 

2/8/939 çarşamba sa- Sın::ıvda muvaffak olanlardan, tahsil müddetlerinin iki misli ! 
11

,. 

14,30 da. Vekaleti em::inde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınaC8~ 
1500 adet avcı yemenisi 3750 00 272 00 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak iki Tedrisat sabahtan akşama kadardevam edeceğinden kurs tale 

kalem eşya ayrı ayrı açık eksiltmeye konmu~tur. nin hariçle hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. g.~ 

2 - Bunların tutarlarile muvakkat teminat miktarı yukarıda göste- Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 20/I"f.~·~' 
rilmiştir. Nümune ve şartnameleri d e komisyondadır. Görülebilir. çarşamba günü akşamına kadar Üniversite Tedriı; İşleri Direktörli.if' 

3 - İsteklilerin gösterilen gün \'e saatlerde kanuni vesika ve temi:, müracaatları. (5208) A 
nat makbuzlarile Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikinci kat- " k H k' . r~kt::S~~a;;d~ 
taki komisyona gelmeleri. c525h . L yOCU 8 ırn ı ~ n j 

ı . -,or. Ahmed Akkoyunıu 
1 

~ Ankarada 1 
ıtanbul Elektrık, Tramvay ve Tünel f şletme- · 

1 . U M••d•• 1 ........ d Takıim-Talimbane Palaı No.4 1 A K B A 
erı mum u ur ugun en : 

. _. _ · . .. . - , Pazardan maada h•r ıta 1 
1 - Muhammen bedelı lo2o,40 bın beş yuz yırmi beş lira !u kuruş 15 T ı f 40127 . . ten ıonra e e on : 

tutan peşe! malzemesi C. 1. F. Istan bul açık eksiltme usulile satın alına- ~ ~ W 
Kitapevi - Kaatcılık • TOr"~' 

caktır. 

2 - Muvakkat teminat (114,41) liradır. 

3 - Eksiltme 7/8/939 pazartesi gUnü saat 15 de Metro han binasınm 

beşinci katında toplQnacak olan arttırma ve Eksiltme Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin Le'l.'azım Müdürlüğiinden parasız 
tedarik edilebilir. · 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlan ile ilan 
edilen gün ve saatte komis\'ond3 hazır bulunmaları . . (4145) 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 1-

,~ n ve yabaacı dil ıaıete, ,,e 
~ mua, kitap ılparişlerlni : 1 
doğru yapa11 bir yerd , 

} Eri~a ve ideal yazı maki••!~ 
1 ~ sataı yerid ir. Telefon : 33"l'J 
~~m~~ 

-~ ~·---~ • =~-::;..--
Sahibi: ·Ahmet CemaleJdin SARAÇOCLU · _ ..ııtf 

Neşriyat müdürü~ Ma.cit ÇE"Tt.N: Basılciıiı yer: Matbaai E bii?" 


