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KURU' 

r.~~'1a!!!a!~N Güzel Halayın Biiyiik ltalyanlar 12 . ~dayı 
~~~ı::ı.-=.:ı;:: Kurtuluş · Bayramı Nasıl Gasbettller ? 
'-ıı bir sıper muharebsine muncer ' i=! .:::~:::~ıı:~b:~; · Bu Hızlı .Hldlsıılı Tarihini Yazıyoruz 
::2!.~~2E7:I~~~; M.Meclisi Ve Partiyi Temsil Edecek 
t!1Dlakık •. ilk zamanlarda bu be- He·vetler ı:.J t ı:.J k t Ettı·ı 

harbin sevk ve idaresi mihver 'J cıa aya cıare e er 
::letleı1nin elinde idi; teşebbüs 
l6 Veti onlardan geliyordu; cihan, 
,.:ık çapta bir tecavüz hareketine 
'-1~ oluyordu. Sonra sulh cephesi 
~Yete geçti, tedbirlerini aldı. 
llp cephesinin faaliyetile mütena. 
lb olmak üzre mihver devletlerinin 
ı.:•ff~kıyetleri de azalmıya baş. 
h Nıhayet, bugün ölü bir nokta-
ldrt."arınış gibi görünüyoruz: Bu zA. 
.._._Siikunetin dakikadan dakikaya 
~ bir faaliyete yerini terket -
~- ihti!llali hiç bir zaman ortadan 
~ değildir. Fakat bugünkü 
~fiş devam ederse, artık iki ta
~ da kuvvetleri arasında muva. 
;::_ hasıl olduğu, daha doğrusu, bu 
~ası, propaganda ve blöf har. 
1ıııı..,__ lilihlı, hakiki blr harbe kalbet
~ mihver devletleri iı;ln hiç 
ftt ~da Omidi kalmadığı için is. 

emez sulh yapmayı düşünmek 
gelecektir. 

nasıl sillh patlamadan ce. 
etmişse, sulhün de böyle ga

._._.9fliÇ görülmemi§ bir tarzda ta
.. .._..,tmesi ihtimali acaba var mı 

Qllci tarihte misalini görme -
Old uz için, zihnimiz almı. 

an dolayı böyle bir ihti

Hatayın ilk Valisi Şükrü Sökmensüer Dün 
Antakyada Mühim Bir Nutuk Söyledi 

. l 
RaisicUmhurumuzıa 
B. Labrun Arasında 
T aatl Ed ilan 
Telgraflar 

., 

Ankara, 30 (A. A.) - 14 Temmuz 
bayramı münuebetile Rei*ümhur 
ismet İnönü il• Fransız Reislcüm
huru B. Lebrun arasında qalıdald 

. teJcraflar teaU olunmUJtur: 

Ekselans B. Albert Lebrun 
Fransız Reisiclimhuru 

Paris 
Milll bayram yıldönümü münase

betile ekselansınıza hararetli ve iL 

mimt tebriklerimi yollamakla has. 
haten bahtiyarım. 

Türk ve Fransız milletleri arasın. 

Rotloeta Hotel ... Roeu -·-22 eylillde Rodoe adasının Kırmqt 
açıklarında üç torpido muhribi bir 
Osmanlı yelken gemisinde araştır
ma yaptnıflar, o sularda dolqmıya 

bqlamışlardı. Ertesi günü cPizaı 

sınıfı bir harp gemisinin lpeara vt 

Sakız adaları arasından seçtiii ra
por ediliyordu. Ayni gilnde ild tör. 

(8oaa '1 laal aylada) • • 

Zahire Borsasında Bir 
imkansız görüyoruz; bu -

~ _halin daimi surette sürünüp 
~~nden tevellüd edecek bir 
~ Vaziyetine pek inanamıyoruz. 
~ ~ zamanda bµgQnkü harp ha -

(Sonu 3 ÜP' Ü aayfada) 

Satiı Maznunlanndan Kaçakçılık Mı Olmuş? 
5~"11 ve beyaz harp vaziyetinin 

~ye devam etmesine kat'i~en 
"- n olmadığını da kestiriyoruz. 
lıt.- halde, er geç, usulü dairesinde 
...._~h münasebetleri kurmak la. 
~lecektir. 

~ tnusalahanın hesap pusulaları 
;;:~ kabarık olacağını tahmin et. 
"-'L ~iı. Çünkü ortalığı bu kadar 
· ·.~~eye veren, herkesi hu kadar 
'. • Btbeyta Oah1d YALÇIN 
~ (Sonu S üncü sayfamızda) 

Hata, valili ŞGkr6 =~:':.Hatard• 1ıarş.ıa . ... m . Birdi Daha Serbest 
Antakya, 19 (A.A) - Vali Şillaii 1 niiŞtit. Hatay topraklanna vardığım ~, ld'lkl1dl ' 

Sökmensüer ,Belediye tarafından andan itibaren çc:>k muhterem Ha· ~--

şerefine verilen ziyafette, belediye taylıların Ebedt Şef Atatürk'ün a. D•vaya lnUmUzdeld halle 
reisinin nutkundan sonra şu nutku ziz hatıralarına, Milli Şefimiz Bü· Aallye ikinci Cezall• 
söylemiştir: yük İnönü'ye ve Cümhuriyet hüktı· b•flanac•k 
cSayın Hataylılar, bundan 19 yıl metine çok derinden bağlılık teza· 

evvel Hatay anavatandan muvakka- hür.atına bizzat şahtt olmakla bahti
ten ayrılırken bütün Türk milleti yar oldum. 

gibi benim. de bir inanım vardı. Bu Hatay villyeti hududuna girdiğim 
inanımın doğruluğu bugün aranız· andan itibaren beni müteessir eden 
da bulunml:tklığllmla tahakkuk et- (Sonu S tlncü aayfarnnda) 

Satie bin~sı yolsuzluğu maznunla
rından evvelki gün tahliye olunan 

Millt Reassürans İkinci Müdürü B. 
Malik Kevkeb ve Jerans Şirketi Mü· 
dürü B. Meteos Temelden sonra dün 

(Sonu 3 ilııclfı sayfamızda) 

4 Milyon 
RB:aumu 

Kilo Yapağı, 
Verilmeden 

Bor•a 
Satılmıf 

Zahire ve Ticaret Borsasında ya. 
kında yapılacar idare heyeti intiha
bı münasebetik ·~ıJru.r.ı. bu sene iş 
görecek elemanlarıı ıtıtihap edilme

sini ve borsanın ıslaha muhtaç bir 
vaziyette olduğunu yazmıştık. Bu
gün b1' mütalealanmızı teyit edecek 
mahiyette olan bir borsa kaçakçılı-

ğının vukua geldiğini bilfüriyoruz. 
Kaçakçılığı yapanın elyevm borsa i
dare heyeti azasından bulunUfu ha
diseye büyük bir ehemmiyet verdir
mektedir. Yapılan tahkikata göre 
geçen sene y.a hancı bir memlekete 

'satılan yapaklardan dört milyon ki· 
(Sonu 3 üncü sayfamııcfa) 

llMANIMIZA GELEC EKINGILIZ DRITNOTU 

61!.lrlplte 1912 J1lmda tnp edilmlt 
~ --to maimahncinde ve il =. lllratüıde bir zırhlıdır. Gemi 
~- llıartında hizmete girmif, ı. 
~ muharebesine iştirak etmif. 
....:.__O zamanlar 2,524,MS İngiliz li· 
-.na mal olmU§tur. 
~lrapite, Queen Elizabeth sınıfı 
~. Remiden biridir. Umumi Harpte 
~harp filosanun bir uzvu ola· 
~J8111k muhıırebelln• fstirak 

•tmlf ft Amiral Zvan Thomu'm ku 
mancluı albnda btltiin 1Alman do. 
nanmasının meze borda ateşine ma-
ruz kalmıştır. Bu harpte Warspite 
Alman güllelerinin kaldırdığı aza· 

metli su sütunlan ile muhat bir hal· 
de harbin sonuna kadar sebat etmif 

ve Alman gemilerine müteaddit ise. 
betler temin etmiştir. 

1924-1926 seneleri arasında vAal 

mlkfuta tamir 11r1D Wanplt9 ... 
linl wı. cleliftlreeek fC!ddlde tecdit 
edilmiftir. Gemiye tayyare tertibatı 
illve olumnUf ve su ketimine tor
pidolara kaqı mahfuziyet temin e
den sarnıçlar illve olunmuştur. Bu 
tamir ve tecditler 634;663 İngiliz ll
ras111a mal olmuştur. 

Nihayet 1938 yılında Wat.SPite 2,5 
'milyon İngiliz lirası sarfedilmek su· 
retile yeniden esaslı bir tamire tlbi 

tutuımuı ve yepywnl bir ıemı hali
ne plmiftlr. ()emin in yani R aaa. 
tlınetreUk topları pek y6ksek zaviye 

ile enclaht edebilecek hale ifral e
dilmif ve bu suretle W arspite ve 
arkadqlart günttn en kudretli ve 

korkqnç_ hlttıh.U"P sefineler! haline. 

ge~erdir. Son tamirde geminin . . 
kazanları da delifti.rilmiş ve bu sa-
yede sürati bir hıayli yükselmiştir. 

Wanptte'Dı hı.mil oJdulu bütün l Warspite clritnotUDUD pkull mak
motorhotlar saatte 30 mil süratle tamı prilyonnmua. Burada tam ma. 
seyreden minimini hücum botlan· nuile bir yi1zen çelik kale oJıan bu 
dır. Denilebilir ki, bugünkü Wan- gemtnin tekmil teferrilatmı ve içi
pite ile 23 sene evvelki Warspite niD tekmil pJAnını görmek mümkün 
arasında yüzde 49 nisbetinde bir faf.. dür. Yukanda solda geminin ilk in 
kiyet vardır. Ve tekmil İtalyan filo. psını müteakip İskajerak harbinr 
sunda bu beş geminin karşısında du iştirak ettiği zamanki halidir. Sa•. 
rabilecek tek bir vahit mevcut de· daki resim ise ilk umumt teceddü 
ğildir. dünü müteakip aldığı vaziveti göa. 
Yukarıdaki resimlerden ortada termektedir. 
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Ortalık iyice Kararmış, Asilerin 
Bir Kısmı Rakı ile Zevke Dalmıştı 

Ben, çavuşun cesaretinden ziyade, ı beraber, asilere görünmeden ve te-
o anda. korkudan delirdiğine hük- ması kaybetmeden efradımın bu

. mederek suratımı asbm, yüzüne bet lunduğu yere vardım. Hemen ç.ar-
bet baktım ve: pışmak üzere tertibat aldım. Yapa-

- Ülen çavuş, dedim, aklında bir cağımız işi onbaşı ve neferlere an
zorluk mu var senin?.. Böyle yüz- lattım ve hepsini seçtiğim mevzilere 
lerce silahlı ve asi efrat üç manga- yatırdım. 

hk bir kuvvetle çevrilip toplanır mı On dakika sonra, tüfekler pat1a-
hiç, koyun sürüsü mü bu?.. mış, müsademe hem de olanca şid-
İbrahim çawş, alaylı bir ta.vırla detile başlamıştı. Bağırışlarından a

yüzüme bakıp gülüyor, kimbilir, silerin kısmen Kürt ve kısmen de 
belki de içinden korkaklığıma bük- Arnavut olduğunu anlamıştım. Bil
mediyordu. Lnffa, arazi üzerinde ta- hassa, Arnavutlar isabetli endaht
lim ve tatbikat yapar gibi iki manga Iarile varlıklarını göstermişlerdi bi
ile, asilerin bulunduğu sırtı yanlar- ze. Kurşunların çoğu hemen hemen 
dan sarıyor, bir mangayı da cephe- kulağımın dibinden vıuldıyarak ge
den hücuma geçiriyordu ve bunu çiyordu. Fakat. on dakikndan fazla 

·yapmak için de ısr2r ediyordu. Söz- sünniyen bu erlik ve mertlik imti-
.. lerinden, askerliğinin de yaşı gibi hanını yine biz kazanmıştık. Manga-

genç ve tecrübesiz olduğunu anla- Ianmın yclncı ateşi daha üstün gel
dım ve hemen sordum: miş, asileri birden yüzgeri ettirmiş

- Çavuş, sen askerliği nerede ti. Çakaldağının gerilerine doğru in-
y.aptın ?.. tizamsız bir surette cekiliyorlar, a-
Muhatabım biraz kızar gibi oldu rasıra dönüyor, diz çöküp üzerimize 

ve kızardı. Göğsünü gere gere: ateş ediyorlardı. 
- Nerede olacak? dedi, serasker Takibe koyulmuştuk. Peşlerinden 

kapısında. ayrılmıyor, gittikçe yaklaşarak çar-
- Ülen ser. sakın itfaiyeci olmı- pışmıya mecbur ediyorduk. Bir ara

yaSJn. Zere ldflanndan hiç te asker- lık, girdikleri bir fundalıkta yine 
Jikle alakan olmadığı -anlaşıhyor. mevzi almışlar:, üzerimize, gerçek
Ben bu mangaları, milletin evlatla- ten cehennemi hatırlatacak derece
rıru göz ıtöre göre ateşe atamam. de şiddetli bir ateş açmışlardı. Bizi 
§enin dediğini yapmak i~in. ya ben tehlikeli bir vaziyete sokmuslardı. 
de senin gibi ~cemi, ya da deli olma- Onbaşının beceriksizliği yüzünden 
lıvım. acıkta ve arızasız bir düzlükte kalan 

·Dedim ve biraz da sertlendim. ~anga, ates kesmek mecburiyetinde 
MC'ğer, bizim kılavuz ağo levazım kalmıştı. Efrad, zorlukla sağa ve so
ambarında. k"ntarcı çavuşu imiş. la açılıp dağılmış ve ancak bu ha
Bunu öğrendiğim zaman kendi ken- reketle canlarını bu asi kurşunlann
dime güldüm ve tevekkeli değil, SJ- dan kurtarabilmişlerdi. Bu smıda, 
yırma ' kantar atıp savuruyor, de- birkaç neferimizin biribiri ardına 
dim. vuruluvcrmesi, bizimkilerin mane-

Ortalık iyice kararmış, asilerin vivatını da biraz kırar gibi olmuştu. 
bir kısmı rakı ile zevke d~lmışb. İçi- Efradı gayretlendirmek icin orad.an 
yor, eğleniyorl rdı. İderinde arna- oraya kosuyor, münasip sözlerle ma
vutca türkü söyliyen ve hora teper neviyatlarını düzeltmiye ul!'raşıyor
gibi zıplayıp sıçrıyanlar da coktu. dum. Gerçi geriye kamın yoktu am

'Bir kısmı da uzanıp yatmıştı: Yanı- ma. atesirniz, asileri şımartacak ka-
ma aldı~ım üç onbaşı ile, asilerin iş- dar hafiflemiş, tesirsiz bir hale gel
,gal ettikleri meydanın çevresini mişti. 
~şöyle bir dolandım. Ne kad:ır cesa-
ret ve mnharetle olursa olsun elim
deki kuvvetle bu asilerle uğraşamı
yacoğımı anl:ıdım. Hemen karşısın
da bulunduğum hal ve vaziyet hak
kında yazdıj!ım raporu İbrahim ça
vuşa verdim. Üsküdarda Paşakapı
sında bulunftc~ını bi1diğim yüzba.
§ıya gönderdim. Ben de mangaları 
alıp sessizce, asilerin bulunduğu 

sırta hô.kim olan tepPye çıkıp sokul
dum ve yüzba§ıdan gelecek emre 
ya da vaziyetin icabcttireceği hale 
göre harekete geçmek üzere bekle
miyc koyuldum. 

<Devnrr.ı var) 

Beyaz Zehir 
Bunden vazgeçemlyenler 
bulunduklan yerlef'den 

uzeklattınlacekl•r 
Adliye Vekaleti; beyaz zehir ka

çakçılığım memleketimizde azalt
mak ve büsbütün yok etmek maksa
dile bu husustaki mevcut kanunda • 
yeni bazı tadiller yapmaktadır. 

Yeni tadilô.t ile kanuna mühim 
ve .ağır hükümler konmaktadır. 

Bu meyanda beyaz zehire müpte
la olanların sür'atle tedavi ve tecrit 
olunmalan için yeni esaslar da bu
lunacaktır. 

Bey.az zehirden vazgeçemiyen 
bedbahtlar ~ bulundukları yerler
den uzaklaşhnlacaklardır. 

'İ'E Jlf l'S 1' a AH '- .... .. 

Bayıltıcı Sı~aklar' Okuyuculafımız 
~~!~:d~~?.:~~ ~d- - !!f or ki ı 
detli sıcaklar dün büsbütün artmış 

ve gölgede 33,8 e kadar yükselmiş- Bayan Ayşenin Dileği 
tir. Sıcakların bu kadar artması şeh
rimizdeki iş yerlerinin faaliyetine 
tesir etmiş ve bazı yerlerde öğle 

vakti faaliyeti tatil edilmiştir. 
Dün saat 12-14 arasında Köprü

den geçenler sayılacak derecede a
ı:almış ve herkes ceketlerini ve kra
vatlarını ellerine alarak göğüslerini 
acmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Dün de şehrin muhtelif yerlerinde 
ba ılanlar olmuş ve tedavi altına 

alınmıştır. Hararet gece de ayni şe
kilde ve 30-31 derece arasında de-
vam etmiştir. ----- -
Adliyede Tenhalık 

TaUla ba~lanması mU
nzaebetlle dUn ya;ı 'ız 

ntibeİ;I mahkemeler 
çah~tllar 

İstanbul Adliyesinde dünden iti
baren senelik yaz tatiline baş1an

mıştır. Bu sebeple dün Adliye dai
resi ve koridorları nisbi bir tenha-
lık arzetmiştir. 

7 eyJUle kadar tatil yapacak olan 
mahkemeler şunlardır: 
Ağır Ceza, Asliye Üçüncü Ceza, 

Sultanahmet İkinci Sulh Ceza, İs
tanbul Birinci Ticaret, Birinci, Ü
çüncü, dördüncü ve beşinci Hukuk 
mahkemeleridir. Dün yalnız nöbetçi 
mahkemeler çalışmışlardır. Bu me
y.anda Ağır Ceza davalarına ikinci 
Ceza mahkemesi bakmıştır. 
Meşhut suç davaları eskisi gibi 

dün oe Asliye Dördüncü Cezada ve 
kaçakçılık muhakemeleri Asliye Be
şinci Cezada görulhıüştür. MüstaJ 
cel ticaret ve hukuk işlerine de İkin
ci Ticaret ve Hukuk mahkemeleri 
bakmıştır. 
~~ 
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Dokuz; bin nüfuslu Biga kazası 
halkının deniz ihtiyacını Karabiga 
nahıiyesi giderir. Ben de bu ihtiya. 
cı hissederek Karabigaya gittim. 
Deniz kıyısında, az varidatı bulu
nan ,fakat çalışan bir Belediyenin 
elinde güzcll~n bu nahiyenin te
mizliği karşısında hayran kaldım. 

Deniz kenarında, yeşil ağaçların 
gölgelediği parkta oturdum. Oaduk 
ça kalabalıktı. Saat tam on iki bu
çukta Ankara radyosu başladı. A
laturka.. ajans habereri.. alafraga. 
Birden, kalnbalık halk ayağa kalk. 
tı. Ne olduğunu anlıyamadım. Ka
labalığın böyle ayağa kalkıp hür
met ve sükunla dur~larını grfrün
cc- şaşırdığım için radyoda çalınan 

İstiklal marşı kulağıma (f.rmi\·or
du. Ben de ayağa kalktım. Neyse 
marş bitti. Fakat düşünüyordum. 
Bugün resmi bir gün değ 1. Radyoda 
ancak gece neşriyatından sonra İs
tiklfıl marşımız çalar. Karabigalı 

bir vatandaşa sorayım, dedim: •Si
zin Bigada hiç radyo yok galiba» ce 
vabını alınca yerin dibine geçtim. 
Bizim Bigada radyo olmaz mı? 
Hamdolsun 50 kadar radyosu bu
lunan bir kazada yaşıyoruz. Kusu
ra bakılmaz ya, biz, radyoyu yal
nız Bigadan başka yerde dinleme. 
diğimiz için bu marşı duyamadığı. 
mızı anladım. Buna ağlamamak el
den gelmez. 

Bigada, 60 bin lira sarfile yedi, 
seki zsene evvel vücude getirilen 
elektrik santralı saat tam 12 de 
cereyan verir, on üç buçukta keser. 

Milli marşımızı dinliyememe 
miz, cereyanın ikiye kadar devam 
etmemesi, Belediyemizin iktısad 

yaplnasından ileri geliyormuş. Bu 
iktısad güzel. Fakat tek motörün 
yarım saatte yakacağı mazot mik-
darının beş kiloyu geçmiyeceğini 

Partide yapılan top'antı söylersek ne buyurÜlur? Beş kilo 

D.. saat beste Halk Partisi İstan- mazotu (elli radyonun çalacağı ve 
un d h '" il bul merkezinde Parti İstanbul mü- e.n az iki bin va~~ ~ın ~rrne . e! 

fettişi Fikret Sılay'ın riyaseti a~~-, huşu ile a~akta. dinlı~~gı)_ m~lli 
da bir toplantı yapılmıştır. Bu tun ~arşa te:cıh ~ı ede~m. ?ıyelım 
İ t b l kaza ve nahiye başksnla- kı, Belediyemız, bu ıdareli hnre -
san u . k ·· ı · 

rile İstanbul Parti erkanının iştirak ketinden vazge~ıyece , oy e ıse 
ettiği bu toplantı yeni Parti müfet- sorarız: Elektrık cereyanın.ın 1~ 
ti ile bir tanışma mahiyetinde ol- buçukta başla~ıp 14 de kesılmesı 
m~ştur. de mi mümkün değil? 1 

Eğ,ence yerlerinin tarife!eri ka!~;ud:vc;;a~~me:~;y;:~mi~4 0~ 
İst::ınbuldaki eğlence yerlerinin lur. Bu ricamızı Belediyemiz is'af 

tarifeleri Daimi Encümenden çık- etmese bile, (ki etmiyecektir) ka
mışlır. Çıkan bu tarifeler !ktısat zamıza yeni gelen genç ve f::ıal 11. 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. Oğren- çebayımızın bu işe el koyacağını 
diğimize göre Beyoğlu semtindeki kuvvetle tahmin ederiz. 
eğlence yerleri tarif el eri 12 sınıfa Biga, Çan pazar caddesi 
ayrılmıştır. ' No. (7) de Ayşe Ak 
Diğer kazaların tarifeleri 4 sınıf-.._ _____ ..., ______ ıııiııiii __ _ 

tan müteşekkildir. Encümen dilfer 
günlere nazaran ekseriya daha yük
sek olan pazar tarifelerini tamamile 
knldırmıstır. Yeni tarifeler pazar .. 
tesi günllnden itibaren tatbik olu
nacaktır. 

Cezalandırllan esnaf 
Son günlerde İstanbulda muhtelif 

suçlardan dolayı 425 esnaf cezalan
dınlmıştır. 

5 Senelik Planla 
Yapılacak İş /er 
İstanbulun 5 senelik imar planı 

mucibince sarfedilecek 20 milyon Ji. 
ra ile y.apılacak işler tamamile tes
bit olunmuştur. İmar planının tat
bikine başlanır başlanmaz ilk 2,5 se
nede yapılacak olan işler şunlardır: 

Vakit gece yansına gelmişti. Gün
lerdenberi yol yorgunluğu çeken ve 
hele yaptıkları müsademeden sonra 
biraz olsun dinlenmeden yürüyüşe 
geçen neferlerimin, beklemekten, 
gece serinliği'.nden sinirleri gevşe
mişti. Hepsi de esniyor, geriniyor
du. Bıraksam uzanacak ve biç şüp
he yok iki, uyuyacaklardı. Gerçi hak
hlardı amma, vaziyetimiz de çok 
tehlikeli idL Yüzbaşıdan bir cevap 
gelmemesinin sebeplerini düşünü
yor ve çok ta üzülüyordum. Daya

Eyiip Doğu 
Gazel Bir 

Bicki Yurdunda 
Unkapanı - Eminönü, Karaköy -

Azapkapı, Yolcu salonu - Karaköy, 
Karaköy - Taksim, Tepebaşı - Azap
kapı. 

namadım artık. Uykusuz!uk ve yor
gunluktan tanbura teli gibi gevşl
yen efradımı, sığındığımız tepenin 
gerisinde bulduğum ve sonradan is
minin Kirazlı suyu olduğunu öğren-

! diğim bir membam başına götür-

düm, hepsini yabrdım. İki onbaşıyı 
uyumamak şartile su bııpnda bırak- ! 
tun. Üçüncü onbaşlle birlikte yine 

1 
tepeye çıkıp Asileri göz1em!ye ko
yuldum. Herifler, bir tOrlü uyumak 
bilmiyorlardı ki. 

Böylece sabah olmuş, güneş Cfe 
doğmuştu. O SJrada, Asiler de ayak
lanmıstı. Bir kısmı ııahile iniyor, btr 
kısmı -da Büyük Çamlıcanın alt C· ı 
teklerine doğru yürüyordu.'Bir di
ğer kısmı da bulunduğum sırta tır
manıyordu. Belli ki, bunlar sırtı a· 
şacak ve Hekimbaşı çiftliğine doğ
ru akacaklardı. Mevcutları elli ktp 
kadar vardı. Yanımdaki onbaş_ı He 

# 

• 
Sergi Açıldı 

Ey~ Doğu Biçki Yurda mezualan bu sene kendi eserlerinden 

mürekkep güzel bir sergi meydana ı•tirmiılerdir. 'Reamimiz 
bu Haeki mezunlan ghteriyor . ' 

Son 2,5 senede yapılacak olan işler 
birincilere nazaran daha az mühim 
olan işlerdir. Bunların programı da 
şudur: 

Çulrurbostan - 'Edimekapı, Kasım
paşa - Sütlüce, Galatasaray meyda
nı, Taksim meydanı, Tophane - Ka-

raköy, Sirkeci- Yenikapı - Yedikule 
teneke mahallelerinin istimliki, 
Maçka - Dôlmabahçe, Barbaros ve 
Karak5y meydanları. 

Uir çocuk pencereden 
sokağa düştü 

Sultanabmette Küçükayasofyada 
Cincimeydanında oturan 9 yaşların
dn Necdet isminde bir çocuk, dün 
evinin il..-incl kat penceresinden so-

kağa düşmüştür. Bu sukut netice
sinde zavallı çocuk muhtelif yerle. 
rlnden y~lammş ve hastaneye 
~aldın»ooıştır. 

Devrilen 
Sandal 

--·--
Kazara ••bep olan mo
törUn pervane•I bir eme
lenln parmağını kopar ı 

Lutfi isminde birinin idaresinde 
bulunan Vatan motörü Haliçten ge
çerken içinde tütün amelelerinin 
bulunduğu bir sandala çarpmıştır. 

Müsademe neticesinde, sandaldaki 
.ameleler denize düşmüşlerdir. Bu 
sırada Hüsnü ismindeki .amelenin 
pa rmakları motörün pervanelerine 
takılarak kopmuştur. ~rbal yaralı 

amele hastaneye kaldırılmıştır. 

lhlamurun iman 
Bir k ç yeçll s h v 

cemi &tadı y lf-ıc 

bir 

Prost tarafından hazırlanan imar 
planına nazaran Beşikta.ştaki Ihla
murd:ı birkaç yeşil saha vücude ge
tirilecektir. Bundan başka gene ayni 
semtte bir csemt stadı> meydana ge
tirilecektir. Beşiktaştan Ihlamura 
giden cadde de ıslah olunarak asfalt
lanacaktır. 

Denize DüŞen 
Genç 

BOtUn ara,brmalare re~
m en bir IUrlU bulunamedı 

Dün sabah saat on biri on geçe 
Büyükadadan h2reket eden cKala
mı/i vapuru, henüz iskeleden açıl
dığı bir sırada Nizam önlerinde hü
viyeti meçhul bir gencin birdenbire j 
denize düştüğü görülmüştür. 

Bunun üzerine vapur hemen dur
durulmuş ve geminin sandalları de
nize indirilerek kazazede gencin a
ranmasına başlanmıştır. 

Aramıya Yavuz harp gem,imizden 
de dört sandal iştirak ettiği halde 
denizde birşey bulunamamıştır. 

Gencin denize düştüğünü gören 
bazı yolcular, kendisinin dayandığı 
parmaklıklı kanının çengelinin bir 
denbire açıldığını sÇ)ylemişlerdir. 

-------
lkhsad Vekili şehrimize 

geliyor 
Zonguldak ve Ereğlitle tetkikler. 

de bulunan İktısad Vekili Hüsnü 
Çakırın bugün Ankaradan şehr imi. 

ze gelmesi beklenmektedir. Vekil, 
İstanbulda birkaç gün kaldıktan 
sonra tekrar Ankaraya dönecektir. 

Yapak aataşları 

hararetlen dl 
Şark vilayeti kızıl karaman ya -

pağı ile bu malların beyazlarından 
yerli fabrikalarımıza kilosu 57 - 58 
kuruştan 500.000 kilo yapak satıl -

mıştır. Bu malların mühim bir kıs.. 
mım, dahili taahhütlerini yetiştir-

mek için Sümcrbank fabrikaları 

satın almışlardır. 

Bundan başka, bir h3ft3 zarfında 

Seıvyet Rusyaya da 150.000 kilo ya

pa&ıı yüklenecektir. Mübayaat de -

vam etmekte olup piyasa isteklidir. 

Sovyetle~e yeniden 30.000 kilo, . 53 
kuruştan yapağı satılmış~ır. Alman.. 

yay.!!- da bugünlerde 150.000 kilo tif. 
ük yüklenecektir. 

Yerti Mallar Se'gislnin açılma 
tarihi tehir edildi 

11 inci yerli mallar sergisinin a

~lma tarihi ayın 26 sına tehir edil

miştir. Bu taahhura sebep, sergiye 

fazla mikdarda iştirak temin etmek 1 
ve dekorasyon :işlerinin daha güzel 

bir şekilde ha1.ırlanmasını temin et. 
mektir. 

Dün Vali ve Belediye Reisi Dok. 

tor Lutfi Kırdar sergiye gelerek 

yapılan ~rhkları gözden geçir -
miştir. 

Siyasi anlaşmalarda 
askeri görüşmeler 

Son günlerde, Av.rupada ~l n· 
• 1 . dahı 1 bulan şiyası manzume enn rf 

de geniş mahiyette bir miizak~ 
silsilesi başlamıştır. Bu da bi~8 ~ 
sulh cephesine giren devletler~, 
keri sahsiyetleri .arasında 'V .., 

~ :rnih"e" gelmektedir. Roma - Berlin ~e 
bundan evvel bu nevi gö~~e~. 
bulunmuş ve bunun netıcesı, bit 
vüz fikrinin hflkim bulundu~ ol· 
telakkinin ortaya çıkmasına baJJ 
muştu. ~ 
Şimdi askeri müzakerelerin i . 

şaf ettiği saha, sulh cephesine~ ':: 
mektedir. Filhakika bu:,a~a, ın~ 
bir faaliyet mevzubahıstır. Y ]csıS 
bu müzakereler tecavüz veya }ı.. pı 
bir taarruz gayesine matuf oımaY~ 
sırf, sulhün çelikten kalesini 1' 
mrk esasına dayanmaktadır. vıet· 

Hakikaten sulh taraftarı de d 
lerin son anlaşmalarla, sevkulc"~8 
mühim bir kudret ve ayni za.ırıa~ 11 
askeri hakimiyeti ele aldık] rın~· 
ve bunu bidayette d;p1omasi ta ~· 
le ve hakiki vesikalarla tesbit et~t 
ten sonra, bütün bu yeni har~ı. 
unsurlarını teyit eylemek ıazı il· 
Avrupada sulh cephesi sivnseti. ~el 
Jetlerin istiklaline ve beynel~e 
cami2nın istikrar ve muvazetı ıctl· 
sarsıntı verecek vak'a ve hare it'' 
lere karsı, adeta beyn<>lmilel bi~cf11'· 
nun mecmuaSJ ortava kovmak difl"İ 
Fakat kanunların kuv:eti, ken gtf9 
teyit eden kuvvettedır. işte, ,. 
devletleri ve müttefikleri, i~tib~e 
dilecek tedbirlerin kaifıt u:ıe içil' 
bir satır şeklinde kalmaması tıO· 
bevnelmilel nizamı koruyac .. k )(S' 

birleri icabında kuvvet tarikile bıJ' 
bul ettirmeyi düsünmüştür. 'Ve ıııO· 
nun da, yani mütecavize karşı rd>': 
dafaanın da tek bir çaresi "~ ve 
Kuvvetli bulunmak. Manev1

1
.1't' 

. h. b' tch ı maddi vasıflan haız ıç 1: ordı.ı1' 
den yılmıyan, muhtemel bır 

1 11
,. 

malik olımk ve ic"bında, derha sJI 
rekete geçmeyi mümkün kıltc3k ~ 

1 . plJll keri ve sevkülcey~i tedbir erı .. ıcO' 
Bunun icindir ki, Avrupa h~tl' 

met merkezlerinde, bilhassa er· 
cephesi devletlrri mer~C'zleri~~eoW' 
kfmıharp müznkerelerme şahı 

yoruz. ıtl,t' 
Milletlerin isti1dali milli hudı ~· 

bugün, yani verilen sözü. tutrn =~ 
zayıf lrnmsusuna sebepsız ve . ,i· 
mC'sru tecevüziin bazı dcv]etl~t"." bit 
vasi doktrinleri haline f!eldı~ ,.,. 
~ . 1 c;rrı!I~ 
devirde yalnız nnıktazı an o .

11
g11t 

la kabil olamıyor. Orta asır 51 ,,ciJl' 
d·~· 81' kaidelerine rücuun ver ' ı.: ı del" 

amel dolayısile bu anl!ısmnla_rı ge
hal bir kuvvet tezahürü halıne 
tirmek mecburiyeti hasıl oıuyor~J 

Bunun icindir ki, sulh c~~ 
devletleri, deruhte ettikleri. ,'ll 111',_ 
hi.,.metin halelsiz ifasını temın ıı1' 
sadile aralarındaki sivzsi anla~dt 
hadi~lere tevnfuk edecek şe:~~i· 
tatbikat sahasına knvmıva ve '""'~ 

kl . 9JIW 
seleri vakurane be emıve . 

-sı ktf'dlf· bir hareket tarzı go erme y 
Dr.Re~~ 

flnlver sltede : .. -Lozan j? -r.u .. ııo 
Her yıl olduğu gibi Lozan ~.:JO 

24 temmuz pazartesi günü saat fe' 
""' • •t de kOfl da merasimle ıumversı e . 

r ans salonunda tes'it edilecelttil'· 

Program şudur: . :s;ısel 
Açış: Rektör Prof. Cemıl dııfl 
Söylev: Doçent Yavuz Ab~ 5ııl 
Söylev: Talebeden Bedrettiıı 

kı1U. $91 
Söylev: Talebeden Bedrttiıı 

t12ğ Orh"rı l(ııt • 
Söylev: Talebeden -

.... b • . a~y··-------~---.... 1· I• 

T A KV İM 
------WN 21 .f ~~ ıtst cuMA 

Mi...t 1 4Cemaı.iytlahir ıJJI 
1 11.•l ı 8 TEMMUZ USS 

Rırı:ı huır: 77 

1 

Sergi 10 gün de1'am edecek ve bu- D•t• uall ! 4,47 
raya :iştirak eden müesseseler 9 ey- Oıı. ı 11.20 - lıılaıil ' 
lulde açılacak olan İzmir cmternas- Mıu•• lt,36 - Ydıı ' 

l ı ...... :7.57 ...ı 
yonal iwı.rına iştirak edebileckler- , ·\.·--------··~~ dir. ,. 

• 



• ~ i ... ~ ... ; ................ 
Diktatör lük idaresi 
islimlığa ·Muhalif 

Mısır Şeyislô:mının Beyanatı 

l<ah· h· • ıre, 19 (Hususi) - Mısır Şey-

ı. amı Must fa Elmereği bugün 
{\Ud .. 

111 
• Ust.e çıkan Elcihad gazetesinde 
tı~r eden beyanatında tota?iterli

&ın ısı mlıkla uyuşmadığını, çünkü 

isliımlığm esası olan ŞCıra'ya zıd ol
duğunu. i!-ılam esasatına göre işlerin 
bir şahsın keyfile değil, şura ile ida
resi lazımgeldiğini, tottıliterliğin ise 
bir tek şahsın key file h areket ediş 
demek olduğunu söylemiştir. 

~a rif U a nnı 
Dünkü Çahşma arı 

.___. -e. . . . ......... .....__ 

ra!nkar~, 20 (A. A.) - Maarif Şlı-j ya programları üzerindeki incele _ 
inal kornısyonlarının bugünkü çalış. melerine devam etmiştir. 

1 
arı şu suretle huliı.sa edilebilir: B - inşaat usta okulu ve bölge 

l'u - .Plan koınisyonu: san'at akuUarına alınacak talebe 
hakkrkıyede tahsilin ana meseleleri hakkındaki talimatnameyi tetkik 
....... ındaki tetkiklerine devam et -·"~ir. işini tamamlamıştır. 

2 1 5 - Yüksek ög-retim komisyonu: 
- lk tt W o k o l\ · ogrettm omısyonu: A - Yabancı dil ve beden tcrbi-

tj~ - Maarif Müdürleri ve ilk ted-"<lt rn" f yesi meseleleri üzerinde konuşul _ 
teli u ettişleri talimatnamesi ü-
nı tıdeki incelemelerini tamamla _ muştur. 
~ Ve raporlnrıil! hazırlamıştır. B - T icaret liseleri mezunlarının 

dat - İlk okul tabiat bilgisi müfre- hangi yüksek okullara ve fakülte -
et~· hakkuıdaki ~iklerine devam lere girebilecekleri tetkik edilmiş-

"'lŞtir. tir. 
C - o ı C - İstanbul Üniver$itesi tali _ dan rta öğretim komisyonun • 

~hlr a::ıfan fıza ile birlikte köy ve matnamesi talebe kayıt ve kabulü 
\re ogretmen okullarının teşkilat ve talc.be talimatn:ı.mesi, doçentlik 
~,_çalışma metodları meselesini mü sınav talimatnamesi. Ank:ıra dil ve 

"'erey b 
3 

e aşlamıştır. tarih - coğrafya fakültesi esas tali-
J\ - Otta öğretim komisyonu: matnamcsi incelenmiştir. 

.bat - ~iseler \'C orta okullar inzi- 6 - Neşriyat komisyonu: 
tarrı t'aliınatnamesinin incelenmesi Okul kitaplarının, 1\laarif Vekil. 

il arnıanını~. Jiği tarafından basılmasına dair o-

İlel'tl - Öğretmen okullan meslek lan kanunla talimatnamenin tetki. 
tıı.urr~i, su komisyonu ve ecnebi dil 1 kine dc,·am etmiştir. 
~ dat programı, Sl1 komisyonu ı 7 - Beden terbiyesi komisyonu: 

"' ltıalaruıa başlamıştır. '- - :a 
1 

Orta okul beden terbiyesi prog -
l'an t aşka başka yabancı dil oku- ramları üzerinde çahşarak, bu okuL 
lez.ı hal~henin okullarını değiştirme-
leye ~lınde tabi olacakları muame.: larda beden terbiyesi imtihanları 

f 
ıııt t 1. talimatnamesi için esas prensipleri. 

itiltn· a ımatnamenin tetkiki bi. 
b l§tir. ni tf!tkik etmi~tir. 

Bat p- Türkçe _ edebiyat müfre _ 8 - Dilekler komisyonu: 
ları l'ogramı komisyonu çalışma - Riyaset makamından kendisine 

Ilı ta ha,·ale olunan evrak üzerinde tet -

kik!er yaparak bunları, ait olduk _ 
ları komisyonlara sevketmiştir. 

4 rnaınlamıştır. 

J\ - Teknik öğretim komisyonu: 
- Ticaret liseleri fizik ve kim-

4rnerikan 
Af illetinin 
liia:riyatı 
.... h 

"'1 •rp vukuunda Oe-
Qkratlar la beraber 

Fransız Heyeti
nin Ankaradahi 
Temasları 

Ankara, 20 (A. A.) - Şehrimizde 

bulunan Orgeneral Hutzingcr, bu
gün öğle yem~ğini Ankara~lasta 
hususi olarak yemişlerdir. !'i "•roket eıUlacak 

'ıın evyork, 20 (A. A.) - Nevyor- : 
)_ erı rn··h· -an ?'4 u ım iki sabah gazetesi o-

Bu akşam saat ~O de Fransız Bü
yük Elçisi B. Massigli tarafından 

Gencnıl şerefine Ankarapalasta bir 
akşam ziyafeti verilmiştir. 

taı.d evyork Times ve Nevyork He. 
!'iisb 'I'ribune gazeteleri, bugünkü 

~o~larında, kongre azasının B. 
iı: Velt üzerinde dün yaptığı te. 

tıe 1 it( ••.. 0 ursa olsun, demokrasilerle 
~torı .. k 

~it b· u ler arasında vukua gele-
~ d tr Çarpışmada Amerika Birle
~~ evıetıerinin demokrasiler ccp-

t de Yer alacağını çok sarih bir 
ette . . 

1Ssi hıldırmekte ve Amerikan 
'· ~'atın b -~\ı ın u merkezde oldugunu 

e eylemektedir. 

\o., - . -
, 1 )•tler Bulgarl•tan 
Çlaını kanun harici 

~ •ddettller 
Osko 

llııdi • va, 20 (A. A.) - Tas ajansı 
rıyor· 

'lb:e . 
r. .......esı . 
~na g ?ı tcrkederek düşman sa-
tı~tıttı eçınış -ve Sovyetler birliğine 
,, ekten . . . 1 Jetle ımtına etmış o an Sov-
~l r hl ı··· · ~Si r ıgının Bulgaristan Orta 
~ll'ıho. naskolnikcf'un vaziyeti 17 
f .. ,tı.~d 
lqd a temyız mahkemesi tara-

<1.rı. t . 
~ lt etkik ve Raskolnikof'un ce-

tle~ıitı.nunun 319 ve 320 nci mad. 
~iQıu e 21 t~inisani 1929 tarihli 
Jı. l\ ll .. ı-
"<tli~- U~ınüne tevfikan cKanun 

t'tı~tı.. ~ddcdilmcsine .... hükmedil • 
v.·- ~' 

Büyük devletlerin 
tayyare ihracatı 

Nevyork, 20 (A. A.) - Tayyare 
Ticaret Odası Reisi John Jouett, 
1938 yılı zarfında muhtelif memle. 
ketlerin ihraç ettiği tayyare ve ha
va malzemesi hakkında bir rapor 
neşretmiştir. 1938 yılı zarfında A. 
merika 68.209.500; Almanva 27.183. 
501; İngiltere 26.501.340~ İtalya 
8121.439 ve Fransa 5 725.208 dolar 
kıymetinde tayyare ve ha\•a malze
mesi ihraç etmişlerdir. 

Amerikanın harp levazımı 
lhrac•lı 

Vaşington, 20 (A. A.) - Mühim
mat kontrolü ofisine nazaran hazi
ran ayında İngiltereye 13.589.013 
dolar kıymetinde e~liha ve mühim. 
mat, Fransaya 2.548.962 dolar kıy _ 
metinde tayyare, Rumanyaya 835 
bin dolar kıymetinde bomba ve el 
kumbarası sevkedilmiştir. 

Polonya Atatemlllterl 
Danzlgde tevkif edlldl 
Var§ova, 20 (A. A.) - Polonyarun 

Danzgdeki umum! komiseri, Polon
ya ataşemlliteri Albay Solosinsckiye 
karşı yapılan muameleyi serbest şe
hir senatoım nezdinde protesto et-

• mJşy_r. Solosinscki lie karısı rnotör. 

l'&NllA8AM -, -
Sulh Şartlan Z_a_m_an_a_ Go_"r_e !_ RıislcUmhurumuzla 

:~,~::.-::&~~:~Yüz Elli Sene EVvel '~}tei bErduı~t eAnrTaesııonrdaaflar 
ve heyecan dakikalannda elde et • 
tikleri bazı muvaffakıvetlerin üze- Bugün, mukadder bir harbin kor- hürriyetini tehlikede görüyor. Yine (Baş tarafı 1 inci sayfa1a) 

da teessüs etmiş olan ve tam bir 
menfaat tesanüdü yolunda inkişaf 
eylemesi mukadder bulunan en sı
kı dostluk bağları, bugün yaptığım 

bu vazifeyi benim için pek çok em
niyı>t verici bir hale getirmiştir. 

rine yatarak yaptıkla;ı yanlarına ! kunç ihtimallerini önlPmek için ge- bu hüı:riyet için mücadeleye hazır
kar kalması imkanı yoktur. Sulh 1 celi gündüzlü çalışan Fransa, yüz ]anıyor. Hazin şey ... Fakat hakikat. 
cephesi her an dünyayı panik için- 1 elli sene evvel yine böyle bir tem- İşte bu köhne dünyanın bugünkü 
de bırakacak, tabii hayatı bozacak 1 muz ayında büyük ihtilalinin ilk hali bize anlatıyor ki: İnsan Habil 
ve ortalığı buhrana garkedecek bir hamlesini yapmıştı. Kraliyet idare- ile Kabil vak'asındanberi -ne olur
teşebbüs kuvvet ve imkanını mih- sinin Dragon askerleri Paris halkı nı ı sa olsun -hep ayni insandır. Kendi 
ver devletlerinin elinde bırakmamız atlarının nallan altında çiğneyip varlığının en büyük mucizesi olan 
Onların bir crHüs:nühal» şahadet • geçerken on altıncı Lüinin sarayın- dimağını ilim ve irfan ile ne kadar 
na.mesi. aramak, istikbal için bir te- ı da debdebe ve ihtişam içinde rnağ. nurlandırsa, yine zam.an zaman 
mınat ıstemek mecburiyetindedir. rur bir tahakküm vardı. vahşet de,•rinin yırtıcılıklarına doğ. 
Artık bu hallerin tekerrür etmiye- Dışarıda ekmeksizlikten, sefalet- ru gitmekten kendini alamıyor. 
ceğina emniyet getirmeliyiz. Yoksa ten, zulümden kırılan aç halkın gö- Medeniyet denilen cilanın altın. 
beynelmilel münasebetlerde normal zü önünde :zadegan köpeklerine bol da hep o kalın tüylü derinin hu~-
hayat avdet edemez. ijöyle bir em- bol et dağıtılıyordu.. . · 1 netı var . 
niyet ve sükiın teessüs etmeyince Krallık zaferinin zekatını bu su- Gariptir ki: Natıka bile insanın en 
de, medeniyetin tabii seyrini takip retle dağıtmakla sanki mevkiini mümtaz bir vasfı iken onu da en 
etmesine ihtimal yoktur. tahkim ediyor zannında idi. Tazyik tehlikeli bir silfıh haline gelirmiş-

Sulh cephesinin. mütecaviz mih- o kadar artmıştı ki, bir avuç adam f tir. 
ver devletlerinden isti) cceği garan- canlarını dişlerine takarak aç, sefil, Bugiinlerde cideoloji. diye söyle
tiler ne olabilir? İngiliz ve Fransız perişan. fakat gayz içinde cBastih e 1 nen her güzel sö1., bınlcrce, yüz bin
hükümeUerinin neler istiyeceklerl- 1 hücum etti ..• İşte o saatten bugüne,. lerce adamı muhakkak bir ölüme 
ni bilemeyiz. Onlar, zamanı gelin-ı kadar bütün dünyada hürriyetle is- doğru s vkediyor. 
ce, tabiidir ki şartl:mnı tebliğ ede- tibdat karşı karşıysdır. Bundan ev- Ha ktan bahsedilirken ortada çiy
ceklerdir. Biz, garp del'lokrasileri- ~ velki asırlarda hükemanın hürriyet nenilen yalnız haktı r. Kendi toprak 
nin lüzum görecekleri garantilere . vazlan böyle toplu bir ihtilal halin- larında rahat yaşamak için başkala
ancak umumi ve nazari bir surette de görülmemişti. Dünya dönüyor nnın topraklarını çiğniyerek orada 
temas edebiliriz. Bundan dah a ileri- diyeni asıyorlar, çok iyi sözler söy- yaşıyanlann cesetleri üstünden 

li.veni zehir irmiye mahkum edi.Yor- g,.,......evı' du"şu··nmck bı'r fazı"lettı·r 
sine gitmek hakkına malik değiliz. " = ..... J • 

Ancak, Yakmşarkın emniveti sü- lardı. Ve bütün bu salchrışlarla üstün 

k
A • t'kl"l" • 1 cHukuku beşer. beyannamesi in- bir medeniyet, üstün bir insaniyet-
unu ve ıs ı a ı bakımından muh- ı sanların hür ve hukukça müsavi o- ten dem vurmak ~dettı·r 

taç olduğu garantilerden bahsetmek " · 

ı 
!arak dogvduklarını ilan ettigvi saat- Av ... •pa medeniyeti demir \'e re 

salahiyetini haiz o1abiliriz. Şarkt ·.. " · tenberi bu mukaddes mücadele ale- J"k ·ı·h1 b · · · d bu c:e Akdenizde devamlı bir sulh \'€' SÜ- ı sı ı:: ann çem en ıçın e ., -
kim tesis edebilmek ve Akdenizi, niyet kesbetti. Nefes alan her göğüs kilde sıkıştıkça \'<' bugiinkü gibi 1'ü-
bütün sahil d<!vletler için müşterek ben hür doğdum, hür yaşıyacağım, yük bir istila tehlikesi karşısında 
b. demiye başladı. bulundukça ins aniyet bekasını yine 
ır mal ve miras haline sokmak için Bu maksatla çok parlak nutuklar k ı h · b" l h" r · 

Şahsi saadetlcrile osil dost Fran. 
sız milletinin refahı )ıakkındaki sn. 
mimi temennilerimi kabul buyur • 
manızı r ica ederim, Bay Reis. 

1smet İ nonii 

Eksclns İsmet İuönü 
Türkiye Rcisicümhuru 

Ankara 
Milli bayramımız münaselretile 

ban& bildirdikleri hissiyattan dola
yısile ckselnslarına hararetle teşck. 
kür ederim. Bu hissiyatta, mcmle _ 
ketlerımizi her gün daha sıkı biri. 
birine yaklaştıran te auüt ve dost. 
luk 1füniyetinin bir ifadesini bul -
makla bahtiyar olan Fransıı mil -
leii ne7.dindc, bu hisleriniz hara _ 
retli bir akis bulacaktır. Ekselıınsı-

nıza, bütün minneltarlığımla bera_ 
~r, şahsi saadetleri ve Türkiyenin 
taalisi hakkında en samimi temen-
nilerimi arzederim. 

Albert Lebnnı 

Satie Maznunlarından 
Dördü Daha Serbest 
B ı rak ı ldı 

sahildeki devletlerin hepsinin mü- an ı ve va şı ır rnr ın ne ıcesı-
daf b 

söylendi. Kütüphaneler dolusu e - ne bağlı görüvor. (Bactarafı ı inci ır;a,-rfada) 
aa ve eka hakkını tanıyarak -s J 

bunları haleldar eden vaziyetlerı· seder yazıldı. Kardeş, kardeşin ka- Ve herkes hayretle, dehşetle bi- de dört kişi daha tahliye olunmuştu. 
nını içti. İhtilaller. inkılaplar biribi- ribirine soruyor· d 

ortadan kaldırmak bir zarurettir. ı · ır. 
Mesele bu bakımdan muhakeme rini takip etti. Hükumet şekilleri Harp olacak mı? Bunlar, Denizbank Müdür muavin-

d
.1d.. t ı değişti. Tac, taht. saltanat devrildi. Bu korkunç suale müsbet \'eya !erinden B. Hamdi Emin f"'op, Deniz-

e ı ıgi zaman, talya ile aramızda 1 · ~ 
daimi bir emniyetsizlik, şüphe ve Fikir er genişledi. medenıyet ilerle- menfi bir cevap vermezden evvel bank Kfıtibi Umumisi B. Sadun Galip 
adeta husumet hisleri tevlid eden 

1 
di ve bütün bunların istihsali için şunu bilmek Iiızımdır ki: Savcı, Denizbank Hukuk Müşaviri B. 

Oniki ada ve Rodos meselesini hal- 1 mürekkepten ziyade kan döküldü. Yirminci asrın edndı biitün me- 1 İsmail İsa Caniş, Milli Reassürarur 
}etmek lüzumu birinci derecede ak- J Fak.&t mücadele bitmedi... (1939) deni ve ilmi bilgilerile t arihten ev- Hukuk Müşa\'iri avukat B. Atıf Ö-

senesi temmuzunda, yani o büvük velki ve sonraki dc\•irlerde gelip düldür. 
la gelir. Türk sularındaki adalarda · • ı 
ı 1 

ihtilalin infilakından tam yüz elli 

1 

geçen cihangirlerin h a1 tercümcle- Dört maznundan her biri kefalet 
talyanın, kendisini müdafaa mak_ - 1 sene sonra yine Avrupanın orta ye- rini okumuş, öğrenmiştir. olarak bin lira vermişler ve dün o··g-. 

sadile bir dakika bile dı.:rmasına • rinde yüzlerce milyon insanı ezen I Hic bir zaman ne bir adamın. ne leden sonra serbest bırakılmışlardır. 
lüzum yoktur. Fakat bu adalar cc- ı 

1 
kahhar ve cebbar bir istibdat var. bir zümrenin. ne de' mütehak~m Bu suretle halen mevkuf bulunan-

nebi bir devlet elinde bulundukça, 1 b' k d f b nd ~ ]t d 
Türkiyenin, kendisini cmnivet al .1 Şimdi kendi yurdunda hür yaşıvan ır u re ın ovu unı"u a m a ların sayısı üçe inmiştir. Bunlar da · ı Fransa, bu ceberutun keskin kılıcı yasamı:va tahammül edemez. !Denizbank Umum Müdürü B. Yusuf 
tında görmesi kabil değildir. İtalya Sezarlar, Neronl.·r, D3rnlnr. İs- Ziya Öniş, Denizbank Umum Müdür 
şarki Akdenize ancak tehdit ve is. önünde hürriyet aşkile yanan göğ- k d 1 h tt 1 N l sünü cMiajino• istihkamlann~1 da- en er er \'e a a çar ar, apo • muavinlerinden B. T.ahir Kevkeb ve 
tila maksadile gelebilir. İtalya biz- ~ yonlar bir daha bu dünyaya gele- Denizlıank mühendislerinden B. Ka-
lerle dostane münasebet beslemek yamış bekliyor. 1 nıC'z er... sım Neşettir. 

Cmeıı·ı1de ı·se bunu an'·ak btınun Göte'nin, ŞilJer'in, Niçe'nin dh.·a- ı B.. -k T·- k b k • 1 • ..: 1 unı ur şairi ı'\ dülha Ha- Bunlann mesele mahkemeye inli· 
aksine kanaatler tevlid eden vazi - rında hüküm süren dişinden, tırna- ı .d. T k kadd . d k 

· "'ına kadar' ~ilahlı bu kara ku'"'et mı ın ' arı 1; mu· emc-c;ın e i: kal e<linciye kadsr tahliye edilmiye-
yctleri ıslah sayesinde muvaffak 5 • ' • (- Hamil bir dııha bir Tank ya. cekleri anlasılmaktadır. 
olabilir. bu defa dünyayı bir «Bastib yap- 1 · 

k 
. 1ama:ı: - demnktense: - Tank bin Digv er taraftan muhakemeve önü· 

F k t y k k t· b ma ıstiyor. 'a a a ·ınşar m cmniye ı a- Zf'n•ad ile Mus:ı b!n Nasir- İspan- müzdeki hafta içinde başlanması d& 
kımından İtalvanın, _valnız Oniki Yüz elli senelik uzun bir ZHM9n- b" k h J yevı :r ere daha fcti ve teshir e- beklenmektedir. Ancak. Ağır Ceza 
adayı ;-e Rodosu hakiki sahibine ge. da bu kadar işlenerek. düşünülerek, dcmezlPr .. ) tatil olduğundan bu dava Ağır Ceza 
ri vermesi kafi değildir. Balkon ya_ çalışılarak meydana gelen bu mede- Demek d :ıha doğru olur... işlerine bakan Asliye İkinci Ceza 
rımadasında tamir edilmesi lazım niyet crönesans:o devrini geride bı- Veciz.esini yeni cihangirler için "Mahkemesinde görülecektir. 
büyük bir ha}t da _vardır: Arnavut-! rakarak bugünkü yüksek mertebe- avnen tekrar ederim. 
luk. Arnavutluk, Italyan hakimi - sine erişen insaniyet yine kendi Dr. Esat Kemal Hekimoğlu 
yeti altında kaldıkça ne şarkta, ne l!!ELl!Pii!""""'~~...,.-----,;,,;;o;ıtiiii~!!!'Z'..-.;n!ll!='"'""....,.....,"""!!! __ .,.,;;;~~~~~~n-.,...~--.._;;~ 

dünyada devamlı bir sulhten bah. H B •• • k 
setmek çocukluk olur. İtalya, Arna- atayın uyu• 
vutlukta kaldığı müddetçe dünya. 
da sulh değil, aı çok zayıf bir. mü. K ı 
tareke mevcut olabilir ve bu müta- ' urtu uş 
rckenin sonu da behemehal bir har
be müntehi olmak mukadder bu • 

Bayramı 
lunur. 

Arnavutlukta hem bir milletin 
hakkı tamir olunacak, hem istiklali 1 

iade ve ihya edilecek, hem Balkan
ların emniyeti tesis olunacaktır. 

İtalya, Arnavutluğa farzı muhal o.
larak, Arnavutların mu\·afakatilel 
gelmiş olsaydı bile, Balkan yarıma
dasının sahibi olan devletler bir I 
büyük müstevli devletin buraya 
ayak basmasına razı olamazlardı. 

Hatta yalnız Balkanlı devletler ba
kımından değil, umumi Avrupa ve 
dünya siyaseti noktai nazarından 
da Balkanlarda İtalya bir teı.evvüş 
amilidir. Binaenaleyh bu üç noktai 
nazardan İtalyanın Arnavutluktan 
biran evvel çekilip gitmesi lazımdır. 
İşte Yakınşark hesabına en esaslı , 
gördüğümüz ve şimdiden ilanını 

faydalı addettiğimiz iki sulh şartı. 
mı7- Sırası geldiği zaman teferrua.. 
tını da anlatırız. 

IDheTb. <Alt.ld YALÇIN 

lü bir sandalla sahil boyunca ge -
zerlerken bir polis motörü tarafın.. 
dan tevkif edilerek yedi saat mev
kuf tutulmuşlardır. Serbest bırakı
lan ataşemiliter ve karısı Danziğe 
dönii nce polis tarafından tekrar 
tevkif edilerek sorguya çekilmişler
dir -

~~-------------(Ba1)tarafı 1 inci sayfa.da) 
bir takını haberler kulağıma ilişti. 

Dünya bilmelidir ki, Cümhuriyet e
saslan bütün vatandaşlar hakkında 
seyyanen tatbik edilecektir. Bir ta
kım vatandaşların böyle şereili bir 

günde güzel Hataydaki yuvalarını 

terkederek uzaklaşmak arzusuna ka
pılmaları beni cidden teessüre sev
ketti. Bunlar, her halde Türkiye 

Cümhuriyetinin en yüksek medent 
bir idareye sahip olduğunu kavrıya
mamış kimselerdir. Bütün Türkiye· 
de vatandaşlar için hürriyet ve 

cümhuriyet kanunlan karşısında is
tisnasız müsavat hak olarak tanın

mıştır. Bir takıcı tahrikatla güzel 

yuvalarını terke kalkışan vatandaş
lara acırım. Bu insanlar yurt ter
ketmenin acısını, iztırabını ve bil

yın Hataylıl:ınn saadet ve refahına 
kaldırıyorum. 

Adana, 20 (A.A.) - Hatay bayra
mında Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek K:ımutay İkinci Reisi 
Şemsettin_ Günaltay riyasetindeki 
Halid Bayrak \'e Bekir KaleliÇfn 
müteşekkil heyetle Partiyi temsil 
eden Doktor Zihni ve Hamid'ten 
mürekkep heyet, bugünkü Toros 
ckspresile Adanaya geldi. Garda 
Particiler, halkcvJiler ve halk tara
fından hararetle karşılandı. 

Heyetler, şereflerine Parti tara
fından Seyhan parkta bu akşam bir 
7jyafet verilmiştir. 

Diğer bölgelerden ayrılan heyet
ler de şehrimizde toplandılar. Cu· 
martesi günü topluca Hatay'a hare
ket edilecektir. 

has~ meşkuk akibetini kestircme- -Yeni Mrsır elçlsl r eisi 
mişlerdir. Bazı arkadaşlar az çok cUmhura l llmatnamealnl 
maziden bahsettiler. Bu mazi unu-
tulmuştur. Bi.z hale ve istikbale ba- vardi 
kacağız. Mazi iztıraptır ve belki bazı Ankara, 20 (~. A.) - Yeni Mısır 
insanlar denize düşerek yılana san- Elçisi B. Abdurrahman Azzam, bu
la~ar gibi şuna buna sanlmak iste- I ~r. saat 10.30 da n:.~rasi~le Reisi
mışlerdir. I cum.h~: İs~et İnö~ıu. ye ıtı~adna -

İstisnasız olarak bu topraklarda 1 • mesını ~:ıkdım ctmıştır. Takdım ıne
yaşıyan bütün cümhuriyet evlütlan- I rasiminde Hariciye Veku!etl Umu
m Türk vatandaşı olarak bağrımıza 1 mi Katibi Numan Menemencioğlu 
"asmak vazifemizdir. Kadehimi sa- J da ha:11r bulunmustllZ'-

Zahire Borsaaın· 
da Bir Kacakcı-, . 
/ık Mı Olmuş? 

(Baştarafı 1 hıei sayfada) 

loluk bir partinin borsaya kaydetti
rilmeden ihraç edildiği ve bu yüz
den borsanın binlerce lirasının ziyaa 
uğradığı söylenmektedir. Borsa ko
miserliği işe ehemmiyetle vaz'ıyed 

ederek tahkikata başlamıştır. 
Diğer taraftan yakında yapılacak 

intihapta rey hakkı olan tüccarlarla 

y.aptığınuz temaslarda eski heyeti i
darenin faaliyet göstererniyereli 

borsasının atıl bir \•aziyette kaldığı 
ileri sürülmekte ve bilhassa borsa i · 
dere heyeti azalarının ayni zamandı 

Ticaret onası idare heyeti azaların· 
dan bulunmaSlnın mahzurlu oldu· 
ğunu ve hu sebeple b~ zı azaların 

mevkilerinden istifade ederek yuka. 

rıd3 mevzubahs ettiğimiz birçok yol. 
suz hareketlere baş vurduklarına f. 
şaret edilmektedir. 

Dün Borsa mehafilinde. bu seneki 

idare heyeti intihabında Partinin 
namzet göstereceği hakkında bazı 
rivayetler çıkmışsa da yaptığımız 

tahkikatta bu ~yianın doğru olma
dığı ve Partinin bu seneki intihabı 

da yine her sene olduğu gibi serbest 
bırakacağı anlamıştır. 

Dün Borsa salonunda bu müruıse
betle şiddetli münakaşalar olmuş

tur. Tüccarlar eski azaların artık 

bu işten çekilmelerini istemişler • 



Sultan Aziz Devri BİR CELLADIN 
Hatıraları 

Vaziyet Bahriyeli 
Aleyhine 

Türk Milli Takımları Başpehlivanları 
~;!:::r~:·. Nasıl Yetiştirilmelidir? 1 -A~koyunlu Kazıkçı Karabckir ... mamen ., - tos- YAZAN: SAMI KARAY!!SL-

- t& - ı · cuklar başına tiplanmışlar, idareye Yazan ; Kerim KANOK 
Genç yaşımda, yaşamaktan . de haber veremiy~rlardı .. Kan akıp M il M h t p hl. aJ1 

bıktım.. dedi.. siııünüyorurn. duruyordu. O dakika, Luı~, hemen 0 a e m e e l v 
Avukat çıktı, yerine evin. kipıcısı etek1ığini yırttı, arka~a~~n~~ kafıı: , 

geldi. Bilhassa ann.,min alp.yhine sı sardı. Sonra da ustünu baş 
açtı ağzıru, yumdu gözünü: · yırtıyo:, d~ye .. ~.ektep mi~~es1:.t: 

_ Evler+ne ne iiren belli idi, ne d:_n cez~ gordu~ halde, nıçın .Y 
çıkan. X.aç O.fa ev iahibime söyle- tıgını söylemedi. O arkadaş kimdi. 
diın. Bun.da bır vukuat çıkacak.. bi~i~or mu~.nuz: . _ a 
dedim. Dinlıyen olmadı. Ev sahibi- Işte .. şu .30~~r~ zaptetme~e Ç .

nin oğlu da onların apertımanlarına lışan zabıt katibınız. ~~şu:": üzer~ 
girer çıkardı . Allah bHir. huniardan ne bakınız, yarasının ızı hala orad 
'.kira bil• almııı1nch. Bizim apartı- duruyor. . . . .. .. 
manın kspısı he.r zaman açıktı.r. Ben Bay reıs, Luız ıle beraber buyu.. 
dJima kapının ön:.! nde otururdum dük. Bir aralık babam hastalanmış· 
amma .. ara"mı bir iş İçin ıçeri gir. tı. Luizi~ b~~ktırd~ği _birkaç parası 
diğim de vakidir. Belk1 işte öyle bir . vard~. Bır gun getırdı'.. onu ban~ 
sırada bu deltkanlı içeri g irmiştr. ı verdı: Brawn, .. sonra oder~i~, dedi. 
Kendisi, Luiz'i ziyarete gelirdi. Fa- Fakat ben o borcumu hala odiye • l , 

medim. ı k at diğerleri gibi sık sık değiJ, ara· 
sıra uğrardı . .Avukat iP.ce1?Ti bile Ailece maneviyatımız bozulmuş-
kaJ d.ı tu. Ben artık eve ağır geliyordum. 

ır . ı Lniz, ·ne is~ iyi kızdı. Bütün kötü- Sizler, rnWıterem hakimler, ferah ; ,,.......,----· 
lüğüne rağmen biz onu severdik. , içinde yaşıyan .insanlar o~duğunuz / 
Bana sık sık bahşiş verirdi. Fakat : halde, genç bir kızın eve ağır gelme 
an~sı .öyle d~~ildi. Kız soirnğ? çık. ı sinin ne de:rt':l_t . olduğunu bilmez • / 
mu ıstemedıgi z.amanhır bilt onu siniz. EvveHL ana mütemadiyen 
zor?a başkalarının koluna verir, söyle.r..r~eğe başlar. Her lş'de bir ku
gönderirdi sur bulur. Sonra baba, kızına müfit Millt atlet talumımız Balkaa ojunlarıncİa 

Birkaç şahit daha .bir şeyler söy- olmaz olur. Kı;ıca bulsun diye gezip 
lediler. Nihayet rnah~ePli reisi, bı- tcızmasına müsamaha ed ilir. Ve e
çağı suçluya gösterdi. Bu SE>nin mi? ğer o kızın da başkalarının tamahı
dedi. O da yine kuru bir ba~ eğme- nı celbedecek drahomMı olmazsa 
~ile ceva~ verdi. sefil olur, iider ve neticede kendi 

Viziyet, bahriyelınin ıılc:yhınde gt. küfvü olmak tan QOk aşağı birisine 
diyordu. Nihayt avukathrı ayağa verilir. 
kalktılar. Anlamadığım bir lisllnb Bir aralık işte ben de öyle ser • 
ve sıra ile müdafaalarını yaptılar. best kaldım. Bazı maceralar yaşa -
Yalnıı kadın avukatın: mıya başladım. Bugün evleneme • 

- cınsimi le'kE'liyen böyle bir 
çift kadının öldürülmesi suçlunun 
lehıne kaydedilecek en kuvvetli es
b~b-~ muhaifet:. sebebidir .. dedi. Bu I 
kotu karılar yuzünden mPmlekete 
müfit olabilecek bir gence kıyılma
rnalıdır. 

O sırada Matmazel Brawn'ın e
lektriklemniş gibi birdenbire ayağa 
kalktığını gördüm. Etrafında hiç 
kimse yokmuş gibi, serbest: 

- Maryayı bilmem, fakat Luiz, 
çok namuslulardan daha namuslu 
bir kızdı. Suçlunun aleyhinde şaha. 
det edeceğim, dinler misiniz? dedi. 

Malum olduğu üzere 1924 sene
sindenbericlii ki, Türkler de beynel
milel spor müsabakalarına iştirake 

başlamışlardır. 

Bundan evvel grup h alinde ve 
resmi bir şekilde bir hareket yapıl
dığını hatırlamıyoruz. Yalnız yanıl

mıyorsak 1912 yılında İstokholmde 
yapılan olimpiyat oyunlarına Ro
bert Kollej 1500 metre rekortmeni 
Vahram Papazyan namında birisi 
menfaatine verilen hususi bir mü
samereden elde ettiği para ile İstok~ 
holme gitmiş ve Kollejin Türk tale
beleri tarafından kendisine hediye 
edilen üzeri ayyıldızlı kırmızı bir 
fanile ile ilk defa olarak on binlerce J 

önünde koşuya iştirak etmiştir. B~ 
zatın ı:>u 1500 metre koşusundan al
dığı netice maattessüf menfi olmak
la beraber bu hareketin beynelmilel 
spor tarihimizde bir başlangıc; adde
dilmesi pek mümkündür. Maamafih 
biz bu tarihi değil, fakat 1924 yılını 
esas ittihaz ederek bugün on beş yıl
lık beynelmilel bir spor tarihine 
malik bulunduğumuzu kaydedece
ğiz. 

ve hayatını bilakayt ve şart onun e
line terketmiştir. Devlet onu yedir
mekte, giydirmekte ve mütehassıs
ların muvaf1k gördüğü şekilde bir 
ııat intizamile çalıştırmaktadır. Spor 
cunun en küç'ik bir Ş-?kilde bi
le bunun haricine çıkmasına müsa
maha edilemez. İstirahat, gezmek ve 
çalışmak zamanları şiddetli bir kon
trol altında bulnnan sporcunun, vü
cudü bu suretle artık makineleşmiş 
ve her şeye itaat eden besit bir alet 
kadar idaresi kolay !aşmıştır. 

Bu mertebeye yükselen bir vücu
dün verebileceği randımanın dere
cesi adeta riyazi bir kat'iy~tle bili
nebiliyor. Sporcunun kendisi far
kında bile olmadığı halde ~ntrenörü 
onun o günkü 11lacağı dereceyi söy
lüyor. 

İşte bir sporcu bu dereceye yük
seldikten sonradır ki, enterncısyonal 
bir kıymet kazanm1ş ve şaşmıyan 
bir rekora sahip olmuş addedilebi
liyor. 

Bu vaziyet ele geçirildikten sonra 
dünya rekor cetyelJerini önüne ko
yup sporcuların bu derecelere naza· 
ran alabilecekleri mevkileri tayin 
etmek imkanları elde ediliyor. 

Bu şekil çalışmalar sayesinde 
Sovyetler sporcuları bugün kırkı 

,Kazıkçı Bekir Bilhassa Şu Namlı 

l ~~~l::n~: ~~.:eş~:,~.u~:~:~~:~:~ 
sevmediğinin bir sebebi de Mithat gibi ilerlemiş, fakat;° Kavasoğiunda 
Paşaya tarafte.rhk ettiği idi. çok pPhlivan... 

11 
d J.<~ll Molla; softalar içinde batın sayı- - Doğrudur .. SeksLn beş, 0 • ~ 

lır takımdan olduğu için sezü geçer okkalık bir adam olduğu halde ç·llİ 
takımdandı. Bu sebepten Mıthat mahir ve usta bir pehlivandır. AY 

ı ·air Paşanın etrafını alan genç fikirli zamanda çok çetin ve kuvvet ı <l· 
softalara mümaşat ederdi. - Sizi:ı Arna \•udoğlu ile güre, 

Hulasa; Kazıkçı Bekirin kafasın- niz v.ar mı?. fa 
da Molla Mehmet diğer anlattıkları - Var. İki defa huzurda, bir de 
pehlivanlardan daha ziyade yer et- da Kırkpmarda ... 
mişti. Onu görmek için sabahı bile - Nasıl oldu?.. J<ııl' 
beklemek istemiyordu. - Her üçünde de berabere p.r· 

Nihayet; Silivrili geldi ve şu ha- dık ... Ben de sizin gibi bulC.uJ11 
beri verdi: navudoğlunu ... 

- Pehlivanlar, bağa üzüm yemi
ye gitmişler ... 

- Uzak mı acaba? .. 
- Yo ... Çiftliğin bağlarından bi-

ri . .• 
- Haydi biz de gideli ... 
- Sen bilirsin? 
Kuruntu içinde olan Bekir, oldu

ğu yerden toparlandı ve yola çıktı. 
Mehtap vardı. Ortalık gündüz gibi 
apaydınlık idi 

Bekirin peşine birkaç Silivrili ve 
Çatalcalı da takılmıştı. Beş on daki· 
ka sonra üzüm bağlarına gelmişler
di. 

Hakikaten; biraz evvel Siliı·rillnin 
getirdiği haber gibi bütün baş peh· 
livanlar bağa toplanm1ş, güze1im 
kınalı yapıncak salkımlarını toplı· 
yarak soğuk suya atmışlar, habire 
atıştırıp duruyorlardı. • 

Silivrililer BE>kiri pehlivanlara 
takdim ettiler. Başpehlivanlar Ka
zıkçının isrnini işitiyorlardı. Birden
bire umulmadık bir zamanda Kazık
çının geli şine hir mana verememiş
lerdi. Çünkü; bunlar Kazıkçıyı sa
rayda biliyorlardı. Çatalcaya güre
şe geldiğine kam.at getirmişlet'di. 

Bekir· mehtabın ].;eskin ziyası aJ-, 
tında Molla Mehmedi göz~üyordu. 

Lakin, softayı olduğu gibi görmek 
kabil değildi. Abası sırtında idi. 

·ı4 
a·rıı · 

- Çatalcaya güreşe mi gel 1 Si' 
- Hayır; köye dönüyordurtt" ge-

- ..... . 

livrililer güreş var diye buraY11 

tirdil~r beni.. . . . eJc• 
- Inşaallah yarın güreşe gıreC .. ., 

sınız... . . J<8' 
- Hayır; niyetim yok, seyırc1 

lacağım. 

- Yo .. Hazır 

sizi bırakmayız. 
girmelisiniz. 

·~l<efl 
buraya geımı, et ··re, 
Her halde gıı 

- •••••• '"teŞ 

- Bizler de sizinle birer gı.ı 
yapmak isteriz ... 

- Kısmet... ıet 
"reŞ Cuma namazından sonra gu . . 9ıı 

başlamıştı. Etraftan çok pehl~',9ıı . hh' gelmişti. Izladırlı Ahmet pe 
da Tunadan gelmişti. Jlıfc} 
Başa, Yak.acıklı Keleş Hasan. 59 

la Mehmet, Jzladırlı Ahmet, 'fer 
yok güreşeceklerdi. rdl 

Fakat; ortada bir de Bekir vı:ı ,,(' 
k '-'ıfl"' Başa elli altın ve bir kısrak oJ idi· 

lardı. O zamana göre çok para ğBı 
Düğün s~lıibi Hacı Mustafa ıı s.l' 

Bekirin ~üre~miyeceğini haber !1~ 
mıştı. Lakin, Bekiri güreşe sol<ll ~e
ınüsaraanın zevkini arttırrnal< 
rekti. ııı· 
Hacı Mustafa Ağa; Bekirin Y8 

na gelerek: .. 
8
a 

- Pehlivan, kasabamızı ve ~~ eŞ 
nümüzü şereflendirmek için gıır 
men izi rica erliyorı.12, dedi. 

Bu sözler üzerine mahkeme salo
nunda öyle gürültüler oldu ki, reis 
çıngrağı çalmıya mecbur oldu. Mü
başir, Matmazel Brawn'ın yanma 
geldi. Onu adeta dışarı atacakmış 
gibi sert bakıyordu. Gürültü arasın. 
da Reisle Müddeiumum'i bazı şeyler 
konuştular. Reis: 

mjş ve bir yuva sahibi olamamış • 
sam, ebeveynimin dünkü ameliyele
ri yüzündendir. Tuva)ete, gzmeğe, 
kendimi satmıycı. ihtiyacım vardı. 

Sağdan soldan hediye kabul ediyor
dum. Ne annem, ne babam, boy -
numdaki kürkün, sırtımdaki man
tonun, dudaklarımdaki boyalarm, 
parmağımdaki yüzüğün nereden 
geldiğini so:-muyorlardı. Bununla 
berabE'r ben yine onları elimden 
geldiği kadar düşünüyordum. Bir 
gtin yine başka bir borcundan do
layı babamı hapse götürec:eklerdi. 
Babamın mahpus olması haysiyeti
me dokunuyordu O gün akşama 

doğru evimden çıktım, biraz dolaş. 
tım. Sefalet ar.tık beni bezdirmişti. 
Çoktanberi üzerime düşen bir ka
dın vardı. Onun evine uğradım. 

Bana zaten saadet haramdı. Nasıl 

olsa evlenemi.:yecektim, zaten her
kesin dedik0dusile ahlAksız bir kız 
olmuştum. Kadına söyledim ve be
karetimi satmıya karar verdim. Er
tesi günü için de sözleştik. 

Şimdi bu on beş senelik devamlı 
faaliyetin bize beynelmilel ne gibi 
bir kıymet kazandırdığım düşüne
cek olursak henüz böyle birşeyin 
elde edilememiş olduğunu kabul et
mek iztırarında kalırız. 

1 

mütecaviz dünya rekorunun nısfın- ' 

Fakat; Mollanın ne olduğu görü
lüyordu. Molla ve arkadaşları da u
zaktan uzağa şöhretini işittikleri 
Kazıkçıyı baştan aşağı süzüyorlardı. 
Bu namağlup adam da hakikaten 
doya, doya bakılabilecek bir şekilde 
idi. 

Bekir, özür diledi ve: ..... e 
·· stıı•· - Ağam, emriniz basım u ,fiıfı 

- Siz, dedi .. Luiz'i nereden tanır. 
sınız? 

- Arkadaşımdı. Hayatımızın u • 
zun bir kısmı ber8.ber geçmişti. E
beveynim, kendi.sile konuşmaklığı. 
ma müsaade etmemişlerdi. Dışarı
da kendisile gizli gizli görüşürdük. 

- Şehadetiniıin, mahkemenin ka 
rarı üzerinde müessir olacak ehem
miyette olduğuna kani misiniz? 

- Ben söylerim .. onu siz takdir 
edersiniz ..• 

- Buyurun .. gelini.. 
Brawn sapsarı olmuştu. İleriye 

doğru adım atmıya başladığı .zaman 
btraz sendelediğini hissettim. Sami_ 
inin açık bıraktıkları yoldan yürü
dü, parmaklığa geldi. Bildiğini AL 
lahma kasem ederek doğru söyliye_ 
ceğine yemin etti. 
Yanımda aarsıl8. sarsıla ağlıyan 

Matmaz~l Brawn orada bir hatip 
kcmlmişti. 

Boğazı kurum~tu, sık sık yutku
nuyor, göğsü sık sık kalkıp iniyor
du. 

•İlkmektepte beraberdik. Benim 
~ babam işsizdi. Çok dar ve sıkıntılı 

2amanlar geçiriyorduk. Annem ça
lışıyordu. Günlerimi~ yarı aç, yan 
tok ieçkiyorduk. İşte o sıralarda, 
'babam, borcundan dolayı üç ay 
hapse girdi. Bir lokma ekmek bu • 
lamadı~1mız zamanlar olmuıtu. O 
;ünler, Luiz, evinden getirdi!! ye. 

· mekleri, mekt~tQ benimle paylaF 
d.ı . BattA kendi payını ye?P.eı, ıı.k
ıama anneme g8nderlrdi. Luiz ber
keıse yardım etmeain:i severdi. lJir 
gün mektepte erk~k çoculılla.rdan 
biri düşmüş, kafasını kırm19t1. Qo • 

İyi mi yapmıştım, fena mı yap _ 
mıştım .. bilmiyordum. 

Sokakta yürümekten ziyade sü -
rünerek Luize gı•ldim. Dertli oldu
ğumu anladı. Ben yaptıklarımı ve 
kararımı ona anlatınca, beni göğsii
ne çekti, ağladı ve sonra yalvarmı
ya başlad1: 

- Brawn, dedi, bu işi ne olursun, 
ya:Eıma .. ben sana, sen o işi yapma. 

dan evvel, hemen yarın 100 doları 
temin ederim. 

V& iilhakika, Luiz, kolundaki bi_ 
leziklerle, kulağındaki küpeleri sat
mış ve ertesi gün bana 100 dolar 
getirmişti. 

Muhterem heyeti hakime, Lujz 
çok fedakar bir kızdı. Ben bugün 
namuslu bir kız olarak kalışımı o
na medyunum. 

Yalnız, annesi fena kadındı. Ev
lendikten ve Luiz kadar büyük bir 
km da olduğu halde kocasını alda
tıyordu. Ben bazan gergef işlemeğe 
Luiz'lere gittiğim zaman arkadaşım 
dert yanardı: 

- Brawn, babam duymasın, der
di .. annem yine içeride birisile meş_ 

gul... Ve annesj de odadan kıpkır • 
mızı dışarı çıktığı zaman, benimle 
Luiz'e göz kırpar: 

- Çocuklar .. sakın ha .. gevezelik 
etmeyin! derdi. 

İki ay evvel Luiz ile bir gün giz- · 
lice buluşmuştuk. Luiz bana de • 

rnişti iri: j 
. ..- .(Devamı var). . 

Ecnebi memleketlerde milletimi
zi temsil edecek sporcuların, mek
tep ve klüp faaliyetlerinin temin e
debileceği bir randımanla istenilen 
beynelmilel kıymeti kazanamıya

cakları artık tamamen tezahür et
miş bir hakikat halinde gözümüzün 
önünde durmaktadır. . 

Sathi bir klüp çalışmasından 

sonra adet yerini bulsun diye şöyle 
yarım yamalak yaptırdığımız kamp
ları müteakip Avrupanın muhteHf 
şehirleripe gönderdiğimiz çocukla
rın şimdiye kadar esaslı bir varlık 
gösterebildiklerine bilmem şahit o
lan var mı? .. Yoktur. Çünkü insan 
vücudüniln bu kadar sudan bir ça
lışma ile istenilen yüksek neticelet'i 
elde edebilmesi maddeten muhaldir. 
Ve işte bunun içindir ki, t ~rice gön
derdiğimiz sporcuların kat•: ..,.e sabit 
derecelerinin ne olduğunu, ne ken
dileri ve ne de onları çalıştıran an
trenörler bilmemektedirler. 

Mesel!, bugün bir antrenemanda 
100 metreyi on saniye ve sekiz sali
sede koşabilen bir genç müsabaka
lara girdiği zaman bunu 11,3 veya 
11,4 ile bitirebiliyor. Ötede meşhur 
bir futbol takımını yenmiş ve her
kese ümit vermiş bir ekip harice g1-
dince solda sıfır bir klübe mühim 
farklarla mağlup oluveriyor. 

Bir antreneman esnasında Um a
san bir atlet müsabakada 1,70 i zor 
tutuyor. Biz bu misalleri yüzmeye, 
küreğe , hatta güreşe de teşmil ede
biliriz. Netice hep aynidir. 

Bugün bir takım, mem1ekett~ 

spor ve h ele ô.ereec sahibi sporcu 
devletin tam kontı;olü altma girmiş 

dan fazlasına tesahüp etmiş bulun
maktadırlar. Ancak beynelmilel 
müsabakalara henüz girmedikleri i

çin bu rekorlar resmen tescil edil
miş değildir. 

Hulasa: Türk sporunun da bu 
kıymete yükselmesi, bu kadar çethl 
tecrübelerden sonra, klüp çalışma
larile ve sporcıya asla fazla bir kıy
met kazand~ramıyan muvakkat 
kamplarla mümkün olamıyacaiı be
dihidir. 

Binaenaleyh Türk sporuna bey
nelmilel bir varlık kazandtrmak is-
tiyorsak milli takımlarımızın ele· 
manlarını yanılmıyan bir kontrol
dan geçirerek intihap ve muayyen 
bir maaş tahsis ettikten sonr.a onla
rı şehirlerden uz.ak asude bir bina1a 
salahiyettar ve çalışkan antrenör ve 
idarecilerin eline terketmekten baş
ka çıkar bir yol yoktur. 

Bu disiplinli hayatla çocuklarımı
zı istenilen şekilde yetiştirebileceğiz 
ve bu suretle hem milli takımları-

mızı gogsumuzu gere gere dünya 
muvacehesine çıkarmak imkAnları

nı kazanacak ve hem de millt ta
kımda muayyen zamanını ikmal e
denleri iyi maaş tahsis ederek Tür
kiyenin her tarafında dört göz]~ 

spor mürebbisi bekliyen Türk genç
liğine antrenör olarak göndermek 
fırsatını elde etmiş olacağız. 

~ !!8 911 

Demirspor - G. Saray 
Pazar gUnkU maçın 
_(lakamllğlnl Tarık 
Ozerengln yapacak 
Milli Küme §Smpiyonunu tayin i-

' 

Molla; arkadaşların a nazaran çok 
bilgili ve Jafzen bir softa olduğun
dan Bekirle ayınları çatlatarak tec
vid üzere konuşmıya başladı: 

- Pehlivan, ne oldu Kavasoğlu 
ile son huzur güreşiniz? .. 

- Ben de bilmiyorum ne olduğu-
nu pehlivan ... 

Molla Mehmet Sarayla istihıa ·e-
der bir lisanla: 

- Saraydır orası, insanı pehlivan
lıktan çıkarır, köçek eyler ... 

- Biz işittik ki; padiş:ıh Kavas
oğlunu üç buçuk saatlik bir güreş
ten sonra, senin elinden almış ... 

- O kadar dE>ğil amma; buna ben
zer bir hal ... 

- Nasıl buldun Kavasoğlunu peh-
livan? 

- İyi ve zorlu bir güreşçi. Fena 
değil ... 

- Arnavudcğlunu nasıl buldun?. 

fakat·, ~üresmek için hiç }(e) 1·ı:. • - btl ) 
yok ... Malum ya, zevklP. olur "re;I 

- Hiç olmazsa bir oynaş gı.ı 
de mi yapmazsınız?.. gii· 

- Soyunduktan sonra, idrna.l'l 
reşine ne lucet?.. ıcoY 

- Lutfediniz, baştı elli a ltıJl 
1 

(il· 

muştuk.. bunu yüz altın yaP~ 1 

dedi. dS.1 

Diğer Çatalca 5.)ranı ve kurıııııı öll' 
paşa da işe karışarak BPkirin . ;ıflı. 
lünü 9ldılar . . Bekir, güreşe gı 

Ye karar vermistl. cd 
- ""re, 

Kazıkçmın saraydmberi gı.ıcvW 
karşı bir küskQnlüğü vardı. 'f, rı11' 
sizdi. Fakat; Çatalcalıların hat~3~ 
kırmamak v~ üste de güreştefl af' 

·ıfl'l~ 
tı manası vermemek üz~re bı ~! 

• • )<8 
huriye soyunup güreşmıye 

vermişti. ~ile 
Jl'le

Bekirin gilreşe karar ver ~it 
ortada beş bıışpehlivan olmuşttl · J<B' 

<t•9 
kiqi tek kalıyordu. Kur'a 1ıt trnıJ ) 

ra~ verdi)~~ 

çin biri Ankarada, diğeri İstanbul· V E f A T •ıı' 
da iki maç yapacak1aı;ını haber ver- İstanbul Cümhuriyet MüJd~~iı1 
diğimiz Demirsopr ve Galatasaray mumi muavinlttl'inden Sad~')laS' 
murahhasları hakem İzmirli Musta- Berk'in bQba.ııı ve Adana Asker~~'-'$' 
fanm İzmirden ayrılamıyacağı için tan~si doktorlarından binba~t e•~ 
hakemliği kabul etmemesi üzerine ut Savcının k&yın baba&J e~i!11' 
dün İstanbul Bölgesinde toplanarak adliyeoi11'trd~m ve mütekıı.it h }1Jl1B' 

İstanbulc.bki m;ıçı Tarık Özerengin- lerden Suphi Berk ra.hm@'tj rs .. 11~ 
in, Ankaradaki maçı da Muzafferin na kııvnşmuıtur. Cetaıe.ii bU ~~tol" 
idare etmesini kararlııştırmışlardır. cuma günii iaat (11,80) da J{ı~O· 11 

Avnca J?edernsyon iar ba şkanı Ziya nkta Kuvubsşt ımluğmda g ıe~·l!' • ~ğ . 
Ateş, Yük!ek Hakem KQınitesinden evinden kalrlırılarak namazı d" i:' 

Sadi Karsan. İstanbul Bölgesi Ba,. Kadıköy Osmrna~a camUnde e. 1119 

d k . E .. l.A .. da1't ,, kam maçl.ann tH•yrini takip e eca - dildi.kten ııonrn 'yupsu .,_, '11-"'ı 

tir. Ziya Ateş İstıınbule hareket et- .makbere.sine defnıediled-ı."°:tit• 
mi~ür. ' . .lA rahmet eyliye .• 
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ULUDAG 
Bursa Valisi Ve Dağcılık Klübü 

Reisinin izahatı 

Uludaida yu ıezintİIİD• çakan ıea ltir aile 

1'S•llA8AR'-

SABAH 
Fuar Hazırlıkları 

Kültürparkda Vücuda Getirilen 
H~yvanat Bahçesine Rağbet Fazla 

---~ .. ----
İzmir, (Yeni Sabah) - Kültür-, 

park, İzmirin en güzel eğlence ve 

istirahat yerlerinden biri olmuştur. 

Orada vücude getirilen muhtelif e
serler, kış mevsiminde bile pek çok 
halkı çekmektedir. Hayvanat balı- •

1 
çesi, halkın en fazla alakasını c,:e

ken bir eser olmuştur. Burad!l muh
telli hayvanlara, yırtıcı kuşlara, ayı 

ve maymunlara ait pavyonların ön
lerinde her gün pek çok halk top-

lanmakta, onları alaka ve zevkle 
seyretmektedir. 

Bu seneki İzmir Fuanna Sovyet 
Rusya, İngiltere, Almanya, Yugos-

lavya, Rumanya, Yunanistan, Fran
sa ve İran hükfulı.tleri resmen işti-

rak edeceklerdir. Bu hOkfunetlerin 

İ'mtlrdeki mürnesaillert, Fuar Ko

nrltesi Reiııi B. Doktor Behçet Uıa 

Almanya için bidayette Sergi sa
rayı binası dahilinde ayrılması mu
vafık görülen 400 metre karelik sa- · 
hanın az olduğu anlaşılmış, şimdi 

500 metre karelik yer ayrılmıştır . 

Diğer hükumetler ayrı pavyonlar 
inşa ettireceklerdir. Hükumetimiz, 
beynelmilel i\Hlano sergisine res
men iştirak edeceği için İtalyanın 
da Fuarımıza işlirak elmesi çok 
muhtemeldir. Mısır ve Filislin hü-

kumetlerinin oe iştirak için yakın
da müracaatları beklenmektedir. 

Kültürpark ve Fuar sahasının ka
pıları bu sene yeniden inşa edil-

mektedir. Bu seneki fuarın açılma 
me..rasimi 9 eylul kapısı önündeki 
meydanda yapılacağından bu kapı, 

15000 lira sarfile muhteşem bir 'IC· 
kilde inşa edilmektedir. Kapının ij. 

zerinde büyük bir de gazino vücu-

Bursa (Hususi) - Sayın Valimiz 
.Refik Koraıtan, yeni işe başladığı 
~m günlerde, Bursanın birçok işleri
nt temas ettiği gibi, Uludağ ıle de 
me~iul olmuşlardır. 

kalan 11 buçuk ayında il.iq ve dok- ' 
tora müracaat ihtiyacından vareste 

Çok mühim bir sıhhat hazinesi, 
.güzellik ve istirahat abidesi olan 
bu dağın '1avası, adeta c.anlara can 
katmaktadn'. 

Dünyada bu kadar latif ve havası 
güzel yer pek, tadirdir. Bu güzel 
yerin Bursaya, h:ıtta İstanbula pek 
.yakın oluşu her h:üde istifade im
kanlarının kaçırılmc.masını icap et
tirir. Uludağın hava5ın1 teneffüs e
den ciğerlerde sıhhat ve ferahlık 
~aynaşır. 

Valinin intıba!arı 
Sayın Valimizin, Uludağ hakkın

daki görüş ve intıbalarını anlamak 
üzere, kendilerini ziyaret ettim; ba
na şunları beyan buyurdular: 

- cUludağt dünyanın en iyi ve 
e§siz dağıdır. Uludağ otelleri, İs -
tanbulun birinci sınıf otellerinden, 
konfor itibarile üstündür. İhtişam 
içinde dağları süsliyen Uludağı ~o. 
sesi gayet güzeldir. 

Orada, Bursa dağcılık klübünün 
çabşmalariına ve hususi idarenin 
yaptırdığı otellerin, her türlü ra -
hatlık şartlarını haiz olduklarını 

, müşahede ettiın. 
f Orada bulunan genç ve ihtiyar mi. 
! safirlerle vaki olan konuşmalarda 
1 dünyanın hiç bir yerinde bulunmı-
1 yan temiz bir havanın orada mev -

cut olduğunu ve orayı ziyaret eden.. 
lerin, hayatlarına hayat kattıkları

nı müttefikan söylediklerini gör -
düm. 

Orada on beş gün dinlenmek fır
satını bulan insanların senenin geri . 

Ömer .. Ebu Hafas diye tanınmış· 

tı. Babası, Hattab İbni N efildi. A
nası, beni Mahzumdan Ebu Cehlin 
•amcası kızı ve bir rivayete göre kız 
kardeşi idi. 

Ömer ... Fil vak'asından on üç se
ne sonra ve peygamberin hicretin
den kırk sene evvel doğdu. C!hili
yet zamanında Kureyşin eşrafından 
idi. Peygamberle Müslümanların 
son derece düşmanı olduğu halde 
kırkıncı olarak islamiyeti kabul et
ti. 

Ömel'in.. islamiyete girmesi hak
kında biri Medinelilere, diğeri Mek
kelilere göre iki rivayet vardır. 

Medinelilerin rivayeti - Hamza 
Müslüman olunca Kurey§ kabilesi
nin büyükleri toplanıp müzakere 
ettiler ve cMuhammediler gittikçe 
çoğalıyorlar. Bu işin sonunda fena-

lık \r.~rdır. Bunun önünü alalım> di
yerek çare aramıya başladılar. 

Ebu Cehl: 
- Muhammedi öldürmekten bat

ka 91L?11 yolrtur. K im öldürürse, ona 

9u ki.dar dev.e ve şu kadar para da 
veririm. 

Deytnce Ömer İlmi Hattab yerin
den fırladı: 

kalacakları muhakkaktır. 
~.......,,, 

Cümhuiiyetin idaresi ve idareci 
eli, Uludağdaki durumu şüphesiz 
izah edecek ve daha ileri götüre _ ' 
cektir. Orası, dünyanın en iyi bir 
köşesi, bir istirahat yeri olacaktır. 

Yedi ay, üç metre kalınlığında 

yağan karın varlığı, oracaki insan.. ı 
!arın hayatına neş'e katmaktadır. l ı 
Orada dağ sporlarına verilen ehem-! 
miyeti bir kat daha artırmak az • 
mindeyim. Geçeıtlerde gelen Mısır 
Hariciye Nazırı Yahya Paşa ve be
raberindeki misafir heyetin Uludağ 
hakkındaki takdirkar sözleri, ora-
nın güzelliğini teyid eder mahiyet
tedir. 

Yahya Paşa, Uludağın temiz ha
vası ~inde geçirdiğim yarım saat 
zarfında, iki aylık yorgunluğumu 

geçirdim .. dem.iş ve tebdilhava ihti
yacında bulunan Mısırlıların bura
ya gelmelerini tavsiye edeceğini 

ilave buyurmuşlardır.• 
Dağcılık klübii Reisi ne diyor? 
Bundan sonra Dağcılık Klübü 

Reisi Saim Altıok'a da gittim ve 
aşağıdaki şu izahatı aldım: 

c Uludağı, tarihi ve9ikalara göre, 
Olimplerden birisi ve en meşhuru
dur. Mevcudunu üzerinde taşıdığı 
zengin miteolojiyi daima taze olarak 
muhafaza etmektedir. 

Marmara havzasının en yüksek 
dağıdır. Rakım1 2550 metredir. En 
eski adı «Tinolimpi» dir. Bir aralık 
«Misolirnpi• diye anılmıştır. Bizans_ 
lılar devrinde İstanbulda mukaddes 
resimler aleyhine yapılan hareket
te pek çok papazlar Uludağa iltica 
etmişler ve dağın emsalsiz tabiat 

- Bu iji, Hattab oğlundan başka 
yapacak yoktur. 

Mecliste bulunanlar, Ömeri alkış
ladılar ve: 

- H~ydi Hattab oğlu, görelim se
ni! 

Dediler. 
örner kılıcını kuşandı ve Muham

medi öldürmiye gitti. Yolda Naim 
ibni Abdullaha tesadüf etti. Naim, 
Ömerin belinde kılıç, hiddetl\ hid
detli y\itüdüğünü görünce: 

- Nereye- ya Ömer! 
Diye sordu. 
O da: 

- Arap milletinin arasına tefrika 
sokan Muhammedin vücudünü or-

tadan kald1rmıya gidiyorum. 
Diye cevap verince, Naim: 
- Güç bir işi üzerine almışsın! 

MuhammP.din eshabı başı ucunda 
dolaşıyorlar. Bu i.ft başarabileceğini 
zannetmiyorum. Başardığını farze
delim; o zaman Abdulmuttalip ve 
Ebu Talip tara~,arJarmın elinden 
yakanı nasıl kurtara.bHirsin? 

Ded.L 
Ömer bu sözlere kızdı: 
- Öyle ise sen de Muhkmmedi

lerden.sin! Evveli senf.n if1ni bitire-
yim ••• 

Maymuıa pa.,yonu &nünde toplanan halk. 

müracaat ederek İzmir Fuarına iş-ı 
tirak şartlan hakkında maliımat al- { 

mışlardır. 

güzelliklerini taşıyan pek çok kö- -, 
şelerinde, zaviyeler, manastırlar te
sis ederek yaşamışlardır. Bu devir
de Uludağ, Keşişdağı diye anılmak.. 
tadır. 

de getirilecektir. Bu seneki fuarın, 
geçen yıllar fuarlarından çok üstün 
olacağı anlaşılmaktadır. 

cephesınden şöhret almıştır. Yerli 
ve yabancı herkes ona bugün Ulu.. 
dağı «Cennet» tir, demektedir. 

Kar sporları, normal olarak yedi 
ay devam eder. Mart on beşten son-

Sonradan, Osmanlıların Bursayı ra kar sporları istisnasız olarak çok 
ve etrafını istila ve fetihleri sıra - · yakıcı bir güneş altında mayo ile 
sında, papazl~r tarafından tesis e- yapılır. Dünyada mevcut kar spor
dilen manastırlar ve zaviyeler ya- ları sahalarile yanyana mütalea e
nında ayrıca tekkeler kurulmuş, bu dildiği zaman şu vasıflarile daima 
suretle de uzun müddet Türk der- üstündür: • 
vişlerin hayatına sahne olmuştur. A - Kar sporlarının en uzun 0 • 

1925 denberi de Uludağı diye a. !arak devamı. 
nılmaktadır. Osmanlı İmparatorlu- · 
ğunun devamı boyunca şakavet, uy
gunsuzluk ve kötü hareketler için 
adeta bir melce sayılan Uludağı, 
Cümhuriyetin ilanı ile birlikte ken. 
disine verilen değeri bulmuştur. 

Uludağ, tabiat güzelliği yanında, 
bilhassa kar sporlarına uygunluğu 

B - Karın evsaf itibarile, daima 
yabancıların «Pluverşiney> dedik _ 
leri toz halinde bulunması. 

C - Teşekkül itibarile, ihtiyar 
bir dağ olduğundan, hem acemi ve 
hem de teknik biltün kayakçılar 

için çok geniş ve iltikavai sahaları 
(Sona '1 inci sayfada) 

---- -- - -------
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Dedi ve kıltcına el vurdu. 
Naim: 
- Ya Ömer! Sen benden vazgeç 

te kız kardeşin Fatma ile kocası Sait 
İbni Zeyde bah! ' Onlann ikisi de 
Muhammedidirler. 

Deyince Ömer inanmadı. Naim, o
nu te'min etti. 

Ömer, düşünceye daldı. Giriştiği 
işin tehlikesini düşündü. Muham
medi öldürmiye muvaffak olsa bile 
iş bitmiyecekti. O zaman iki kabile 
arasına kan kavgası girecekti. Mu
katelede, belki de bütün Hattab ai
lesi mahvolacaktı. Fakat ömer, fik
rinden dönmiyecek kadar sözünün 
eri ve cesurdu. 

Fakat kız kardeşile eniştesinin 

mijslüman olmalan merakını muci.p 
oldu. EvvelA, onJ.arı görmek istedi 
ve kız kardeşinin evine gitti. 

Fatma ile kocası, o sırada cTaha, 
suresini ve bir rivayette cHadidı. 

sftresini ezberliyorlardı. SOreyi bir 
kAğıda yazmışlar.. okumak bilme-

-··-
dikleri için onlara okuması ıçın 

Habbab İbni İrti evlerine getirm.i~ 
!erdi. Sureyi hep beraber tekrar e
diyorlardı. 

Ömer, evin köşesini dolaşınca, on
ların birşeyler okuduğunu işitti ve 
şiddetle kapıyı çaldı. 

Saidle Fatma, Ömerin kılıçlı ge
lişini görünce tel9.ş ettiler. Kağıdı 
bir tarafa soktular. Habbabı da bir 
köşeye sakladılar. 

Kapı açılıp ta Ömer içeri girince 
ilk suali: 

- Okuduğunuz ne idi? 
Oldu. / 
Said: 
- Birşey okumuyorduk! 
Deyince, Ömer: 
- İ-şittiğim doğru çıktı. Siz de 

Muhammedin sihirbazlığına uğra

mışsınız. 

Diyerek Saidin yakasından yaka
ladı ve onu, yere çarptı. Fatma, ko· 
casını kurtarmak için araya girince 
Ömer, onun da yüzüne bir tokat 
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Tabiatinin kuvveti ve a-
leslikiyeti Hikmeti kurtarmıştı. 
Benı tekrar görmekle ne kadar 

da memnuı:ıiyet izhar ediyordu! Se
vinci, simasında görünüyor ve na
zarları bu sevinci adeta etrafa ba
ğıracak bir şekilde aksettiriyordu .. 

Evvela, sağır ve dilsizlere mah -
sus işaretleri öğretmekle vakit ge
çirdim. Her şeyi öğrenmek istiyen 
zekasının önünden en ufak bir te
ferruat bile kaçamıyordu. İzahatı
mın ağırlığından şikayet ediyordu. 

Nakleden : ORHAN 5. ------
zekam ihata edemıyor. Fakat bıldi· 
ğim bir şey varsa, geçen gün öniiın· 
de serdiğiniz dostluk programı ile 
söyledikleriniz ara~ında bir ınüna· 
sebet gen müyoı:um. Hakiki bir dost 
diyordunuz, mütemadiyen dostlu' 
ğunu verdiği kimse· ile meşgul ola.il 
adamdır; onunla, onun şahsında \'e 

onun için yaşar. 
- Programımdan hıç bir şey çı· 

karmıyorum, dostum .. bilhassa ta • 
mamlıyorum. Birlikte düşünrrıel<• 
tabiatten beraberce müstefid olJY!8ıc 

İzahatımı bitirmek üzere iken, ve ayni ideale sarılmak. 
birdenbire, beni güldüren bir cid _ - Bunlara inanacak olursam, tıı· 
diyetle: bayyül ettiğiniz al'kadaş olaınJY3 .. 

- Müstesna adam, hayatınızı bi- cağım. Zira düşünmem, iabiatle ga-
raz anlatsanıza .. diye sordu. yet az meşgul olurum ve ideal de, 

- Yok .. müstesna demekle müba- mahiyetini bilmediğim bir mefhuın· 
!ağaya doğru gidiyorsunuz. dur. 

- Hayır, doğruyu söylüyorum. - Yok, acele etmemek lazımdı!· 
Zira, beşeriyet, zalimler, uşaklar Zambak, çiçek olarak kendisini g~ 

ve bir de tek Selimden ibarettir. terdiği vakit ... Şimdi size sorayuıı: 
- Haydi dostum, Selimler şu İki samimi arkadaşın duyabilece1'1' 

dünya yüzünde pek çoktur. ri en büyük zevklerden birinin bit .. 
Hoşuma giden bir ateş ve enerji likte seyahat etmeleri değil ınidir! 

ile: Bir müddet cevap vermedi. Ni" 

- Hayır, bir tanedir, bir tanedir, hayet: 
diye bağırdı. - Bu ev sahibinin, sizi ide<>l~ 

Daha fazla ısrar etmedim. Şim- olarak tavsif etmesi haklı.. di_ye so· 
dilik beni müstesna bir şahsiyet gi~ ı:e başladı. Fikirler .. fikirler .. . Btıll' 
bi görmesi fena değilidi. Ona tesir e- larla bir türlü ünsiyet edemedi~ 
debilınem için bu görüş işime yarı- •. Kafamın içi, bir sıçanın kemirdiğf 
yacaktı. Arzusunu yerine getirmek ı fındık kabuğu kadar boştur. 
ma.ksadile, gençliğimde geçirdiğim - Fakat, ne de olsa çalışıyorsı' 
hayatı anlatmıya başladım. Bu de- ( nuz. Bazan okuyor ve yazıyorsun~ 
fa da, çok kısa geçtiğimi, teferruata - Babam hariçte iken, bcraberı· 
girmediğimi söyledi. Sualleri hiç mizde gelen Ali Bey bana gürıde, 
bitme.ciiğı için: iki üç saat ders veriyordu. T~rilı• 

- Daha şimdiden mevzuumuzu co{iafya ve buna bcnziyen boş şeY' 
bitirmiyelim, dedim .. hem size söy- lerle meşgul oluyordum. 
liyeyim mi? Kendimden uzun müd- - Şimdi bu dersler devam edi~-or 
det konuşmaktan hiç hoşlanmam. mu? 
Bundan çabuk yorulurum. Türkıiyeye gelince, bab<ırt'lt 

- Neden? Burada, mütemadiyen hepsini menetti. 
karşılıklı olarak yekdiğerimizle ko- - Demek ki, üç senedenbed bU' 
nuşmak için bul1:ffimuyor muyuz? tün gününüzü tamamil~ boş ge~' 

- Tabii. ba§lıca gayemiz, biribi- yorsunuz? 
rimizle meşgul olmaktır; fakat ge- - Yok .. · sabahtan akşama kadar 
çireceğimiz zamanları daha hoş bir ı meşgufüm. 
vaziyete sokmak için, bazı kereler, - Peki, ne ile? ( Devaını ~-') 

başka şeylerle uğraşmamız lazım. -·-.. ···-·-.. - .. ·-·-·-·--1 
- Başka şeyler mi? Ne gibi? 1 Askerlik J("Ieri 
- Bize ait olmıyan rr.evzular... - ................... •-•••·--·---
- Ne olur sanki? İkimize taalluk 

etmiyen şeylerden bize ne? 
- İşte bak .. insan biraz kendisini 

dinlemeyip de nazarlarını harice çe
virirse şahsına yabancı gelen hadi
selerde bile kendisini görüyor gibi o l 
lur; insanın, bütün b-eşeriyete bağlı 
bulunduğu, hatta yıldızların, sey _ 
yareleriri bile ayni aileye bağlı ol -
duğunu anlar, ruhile tabiat arasın
da, düşüncelerinin kanunu ile ne _ 
batlar, cihanşümul hayatın unsur
ları ve şekilleri arasında gizli bir
leşmeler keşfeder. Tabiatteki eşya 
ile kendisinin yekdiğerleri için vü
cude getirildiklerine kanaat geti _ 
rlr. 

- Bu kadar güzel bir nutku zayıf 

vurdu. Kadının burnundan kan bo
şanınca, Ömer müteessir oldu ve i
kisini de bıraktı. 

Fatma, canı yanmakla beraber: 
- Ya Ömer! Allahtan utanmıyor 

musun? Niçin, kendisine ayetler 
gönderdiği peygamberine inanını· 
yorsun. İyi bil, ki ben ve kocam· is
lamiyet şerefine mazhar olduk. Ba
şımızı kessen bu yolumuzdan dön
meyiz. 

Dedi ve şahadet getirdi. 
Ömer, ne yeapaoa(ğını şaşırdı ve 

derhal yere oturdu. Mülayim bir 
sesle: 

- Okuduğunuz şu kitabı getlrl· 
niz! 

Dedi. 
Fatma, sakladıkları kağıdı getlrlp 

verdi. Ömer, yazmak, okumak bilir
di. Sureyi okumıya başladı. Ondaki 
fasahat ve belagate hayran kaldı; 
surenin bahsettiği şeyler de merak 
verici idi. 

Ömer, cLehu ma fissemavati ve 
ma filardi ve ma beynehüma ve ma 
tahtessera-ı. Ayetine gelince, onu bir 

kaç defa okuyarak ezberledi; sonra 
derin derin düşünmiye başladı. Bu 
lyetin mtuıası şöyledir: cG8lchmie 
ve yer yüzünde .. bunların aruın.da 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Lise· veya muadil ve daha vük-se1' 

okul1ardan mezun olanlar, • asket' 
liklerini yapmadan memuriYet 
alamıyacaklarından 938 / 939 der' 
yılında bu gibi okullardan nıt
zun olup ta tahsiline nibaYe\ 
verecek okurların son yoklaro8' 
ları Beşiktaş Askerlik Şubesitı· 
ce kurulacak askerlik meclisinde 
1:15 ağustas 039 da yapılacaktır. 13.lJ 
15 giinlük müddet kinde kanuni btf 
mazerete dayanm&ksızın bu meeliSl 
müracaat etmjycnler hakkında 1'9' 

nun1 muamele )'&pılacaktır. 
ŞLtbemizde kayıtlı olan bu gibi " 

kurların vesikalarını almak üzere 1 

ağustostan evvel şubeye gelmeleri 

-~-::.--~ 

ve top!"ağın altındaki şeyler he.: "' 
nundtır.> 

Ömer, kız k:.rdeşine: 
- Ya Fatma! bütün bu mahliılc•' 

hep sizin tanrınızın mıdır? 
Diye sordu. 
Fatma da: 
- Bunda şöphe mi var) 
Diye cevap verdi. 
Ömer: 

Ya Fatma! Bizim bu kadar rrıii' 
zeyyen ve mükellef putumuz vat· 

Bunların hiç birisinin yer yüzünde 
avuç içi kadar mülkü yok! 

Dedi ve sonra ayetin alt taraflıı' 
baktı. O !yetin meali de ıöyJedit': 

cOndan hatka Allah yoktur. ~ 
güzel isimler onundur.• Ömer, bı.J' 
nu da uzun uzun düşündO. Sott!~ 
birdenbire gök gürülti)sil eibi giif• 

liyerek iahadet i•tf.rd.J (: '. 
Hıbbab.. Ômertn IRhadet getiril' 

mQslüman oldufumı işfttnce giıleıl' 
diğ1 yerden Qıktı v• tekbir geti.r-ııı!' 
ye başladı " IOftrat 

- Ya Ötner! .Peygaı:nbel\ bÜ diııi 
Ebu Cehl ile vahut lbnJ Hattabla •· . tı. 

zb et.mut için Allaha dua •tnlij 

İfta bu baht17arhk aan• aufp olJJd' 
(Da..-ı ..ı> 

i 
1 
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:: Dıuhribi, bllğday yüklü ve bo. 
biliyordu: 23 eyltllde yu. karip nı- haiı olmasıdır. Bunlardan başka, --

dan 
Fener kapısı Yıldırım 57 

80 

15 00 

10 00 dogru gelmekte olan bir Os -
~ tüccar gemisine yanaşarak 
~ ~açağı eşya aradıktan sonra 
~ye doğru yol verip açılını§-

amiye neferinin Kupdum aa- Uludağda mevcut lskln tesisatı, 
limen Siaama ihraç edildiği İzmir Türkiyede başka hiç bir dajda yok- BalatHızırçavut Yeni cadde 
Liman Riyasetinden telgrafla bil - tur. Bu teslalaı1n bqında, :ldarei Fener, Tevkii 
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dlrilmi§ti. Hususiyeye ait 40 yataklı modern Cafer 
Aksaray Katip 

Muslih ittin 

Kiremit .i3 

t2 
8 00 
6 00 4 t~rinievvel<ie (Anamur) vı er- cBüyük oteb ile yine ayni sahada 

Bursa Dağ Sporları Klübünün 8Q 

ıı .. ~ adaları arasında İtalyan 
;:! __ ıenıilerınin böyle sık sık ce-
- --.. uayi Jemrini ihW edeb!lirdi. 
~ticareti bahriyesme bu su-

tesi gün (Pasparigo) feneri önün • 

den, birçok ltalyan harp gemil~rl 

geçiyor ve Foça önünde diğer bazı 
gemilerin ıimşekle aralarında mu -
habere ettikleri görülüyordu. Dü§-
man gemilerinin nümayi§karine zi

yaretlerinden Rumeli sahilleri de 
mahrum bırakılmamıştı; 8 teşrini. 

yataklı, sporculara mahsus cKayak 
evi» ve Huaum İdareye ait dağın 
Kirazlı yayla mevkiinde 30 yataklı 
cKirazlı yayla Dağevb vardır. 
Şose ve dala çıkış istikametleri 

üzerinde, kötü havalarda bannmıya 
ve korunmıya yarar, emniyet ku -
lübeleri vardır. Otel ve kayak evi
nin bulunduğu saha 2000 metredir. 
Burada medent konforun temelleri 
sayılan cbanyg, duş, akar su, elek. 
trik ve radyo> vardır. 

SOLDAN SAÖA: 

1 - Bailı olduğumuz bir d._tniz, 
rabıt edatı 

! - Alçak, zengin değil 
3-İğrenmek 
4 - İsim, bir göz rengi 
5 - Sağlam, ölmez 
6 - Söz söylemek san'a~ 

:0' ~ .edilecek zarar ise bund&.n \ 
~~.deiildi. Bu xeyfiyet Osmanlı ı 
~~~e Nezaretınde müteşekkil 
f~ konıısyon tarafından nazarı ::ate alınarak cAdalardenizinde 
tir Ura gelen İtalyan tecavüzlermin 
IMiLan ~vvel defi ve ref'i esbabının 
~-- Babıali, Harbiye Neza -
) \'e Donanma KumaııdarJığına 
lZılınıştı. 

~U&usi komisyon, mütaleasında 
lt olmakla beraber, Donanma 
Uınandanlığı, adalar arasında düş. 

ltıan filolarının ~velanıru nasıl me. 

~e.billrdi? Hakimiyeti bahriye, a. 
~onun mevcudiyetile İtalya ta
ittaı geçmişti ve o filo tahrip veya 
bııJt edilemedikçe bunu istirdada 

Dağda mevcut istirahat ve spor 
losu Dedeağaç önlerinde arzı endam teessüsleri seneden seneye artmak. 
etmişti. Dairei tarassudun gittikçe ta olan güzel rağbeti karfılıyama
tevessü ettiği görülüyor ve yeni ye. maktadır. AlAıkilı makamlar ve 
ni kuvvetlerin inzimamı hissedili - devlet bu mevzu üzerinde ehemmi. 
yordu. T~rnicvvelin dokuzunda, yetle ve değerle durduklarından, 

buranın, çok kısa bir zamanda bü-

evvelde, bir zırhlı ile iki torpido 

muhribi, Kesendirenin beş mil açı. 
ğmda ve 1 teşrinisanide de sekiz 
par.çadan mürekkep bir düşman fi-

'l - Bir nevi kayık, bir hırıstiyan 
kadın ismi 

8 - Bir meyva, fikirler 
9 - Kurnaz bir hayvan, tersinden 

okunsa (as) olur 
10 - Şekilsiz. 

YUKARIDAN AŞAÔI: 

1 - Denizlerde ya§ıyan bir hay. 
tarassut mıntakası Mersine kadar 
genişlemi§ti. Bilhassa İzmir, ve Bo. 

ğaz medhali sıkı bir abluka altında 

~ bı yoktu. İtalyan gemilerinin bulunduruluyordu. 
°"it enizde cevelanı kaçmak suretile Muhasım filoların, Akdenizin 

11...! .. ~muyordu. Osmanlı muhrip şark havzasında cevelinları 327 se

~ ise, Adalardenizinin av~ n!!si nihayetlerine kadar ayni şid -
tahliyesinden istifade esasına detle devam etmlşttr; İtalya hükll-

~d bir plinla düşmanın bu meti, Almanya Sefarethanesi vuı
~daki harekatını sektedar ede- tasile hükumete tebliğ eylediği tah
~ JJıikdarda değil· eli. Bın· analeyh, 

tün emsallerinden üstün ve mo • 
dern tesisatlı bir bölge haline geçe. 
ceği muhakkaktır. 

Günün, en taze davası, hava hattı 
üzerindeki teşebbüslere devam o • 
lunmakla beraber, bu kış başında 
bütün vatand~ların gayet kolay -
lıkla çıkış ve inişlerini temin için 
yolu temizleyici bir kar makinesinin 
tedariki mevzuudur. 

Eıat Alk4tı 

van, işaret edatı 
2 - Esas, isim. 
3 - Yokuş, içine öteberi konur 
f - Zengin olan yapar, iyi söz 

ıöyliyen. . 
5 - Memleket, rabıt edatı. 
6 - Yok etmek. 
'1 - tıave, arapça cile:a, iri 

hayvan. 
8 - Gü~l bir b6cek. 

bir 

kn...,.;-- riratı umumiyede, harp kaçağı ad. 
a:~onu mahsusun tebliği, Do - dettiği eşyayı berveçhi lti saymış. ---R--A--O--Y--0--~a Kumandanlığı nezdinde pek 
~.olarak fiili bir ıesir hasıl ede- tı: Toplar, tüfekler, karabinalar, re-

9 - Yokuş. çok büyük. 
10 - Erkek, bir çalgı. 

Dlıakl Bulmaeamzıa balli 

~tir. volverler, tabancalar, kılıçlar, her 

~~Undan ba§ka, Adalardenizine nevi eslliıai nariye, nakabili nakil 
ıı.:lrnış olan İtalya filoları, üssül- eslihe, mühimmatı harbiye, techi-
1-t kelerinden pek uzağa açılmış- zatı askeriyeye müteallik teslihatı 
'- dı. Refakatlerinde kömür, erzak bahriye ve berriyeye hadim olabi
~ '!Phane yüklü cesim nakliyeler lecek her nevi eşya. 
~rnası muhakkak olmakla be - (Davamı var) 

~, muhripler ve botlar ve hatta ============= 

Una kruvazörler, muayyen bir is- Da ı·m a Genç 
k d noktasına malık bulunmadık-
~u kadar uzaklarda uzun miıdcıet D G / 
ltJıuı se~ırde kalamazlardı. Osman.lı Q im 0 Ü % e 
tı) ermde, (Karaburun) ve (Sıg-

'çıklarında do~o;an bir iki teras-

::ı gemisinin akşam üstü Yunan 
~ ar~a doğru avdet ettiklerı na. 
tın dik.kati celbediyordu; cBunla. 
~ Golos veya Egrıbozda veyahut 1 

~an a~alarınd~ bırinde barın -
~ ları şuphesızdı (1) ;-. maamafih, 
ı.r !rıeselede Yunan adalarını bir 
~a bırakarak Osmanlı adalarını 
~ lamak daha muvfı.k olur. (Ro
~ &kız, Midilli, İstanköy) gibi 
bil . olu sahiline yakın ve oldukça 
lt ~ adalar müstesna olmak üze. 
ı.,_ diger adalarda, bahriyenin birer 

~ ~eisi mevcut değildi Adalar 
Gtt lllin maverayi meçhuliyetinde, 

btr tinde Osmanlı hakımiyetinden 
'ela eser bulunmıyan birçok küçük 

~ <:a~ar ~arken herhangi bir hü. 
llıetın Italyanlara üssülhareke 

~ın~sini dü§ünmek o derece rnu-
bir mülahaza olamazdı. 

~er halde, dÜ§man tarafından 
ı,_, ece taciz edilmeksizin İtalya :fi. 

;::; istedikleri gibi serbest olarak 
elerine devam ediyorlardı: 30 

lagiliz Kaaıuk Eczanesi 

Mflatahıarabadaa 

Krem Balsamin 
K ·ANZUK 

ile 

CUMA 21n139 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği - Pl. 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 13,15 - 14 - Müzik (Senfonik 
pllklar • R.), 19,00 - PrograMt 
19,05 - Müzik (Carusonun bir pll
ğı), 19,15 - Türk müziği (Fasıl he
yeti), 20,00 - Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20.15 
- Konuıma (Haftalık spor serifsi), 
20,30 - Türk müziği. 

1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - İsma- --.. ---····--····--il Hakkı • ferahfeza beste - Çağla- • 
yan cuyi sirlşkle, 3 - İsmail Hakkı Kuzu ve oııak d•rl•I 
• ferahfeza şarkı - Ateşi aşkın, 4 - ihracatı 
Santur taksimi, 5 - İshak Varan 
• ferahfeıa şarkı ··Seyretmek için, 
6 - İsmail Hakkı bey • ferahfeza 
şarkı - Mehtapta güzel olur, 7 -
Nuri Halil Poyraz - hüseyni şarkı -
Artık yetişir, 8 - Rahmi bey • müs
tear şarkı - Gel eş saki şarabı taze
lendir, 9 - Mustafa Nafiz· hüzzam 
şarkı - Gönlüm nice bir, 10 - Şükrü 
• hüzzam şarkı - Adanın yeşil çam
ları. 

21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 
plülar • R., 21,30 - Müzik (Radyo 

Kuzu ve oğlak derisi ihracatı bu
günlerde hararetle devam etmekte
dir. Çekoslovakya için .~ugünlerde 
büyük partiler yüklenecektir. MaL 
lar, sikletlerine göre kuzu derileri 
çifti 150 _ 170 ve oğlak derileri de 
140 - 145 kuruş üzerinden muame
le görmektedir. 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

orkestrası - Şef: Praetorius). Nwi GMçdar " ar-
ı _ Joh. Strauss • Gece kuşu ope· kad l 21 t 

.. 2 F LI..h r aı uı ammuz retinden uvertur, - . 1:: a • 
Altın ve gümüş (V.als), 3 __: Joh. Cuma glln8 aktamı 
Strauss • cAccelerationen•, Vals, Şelıremiai latirah 
4 - R. Heuberger • opera balosu bahçesinde 
operetinden uvertür. S - J. Offen- Af k KurlNlnlar. 
bach • cOrpheus• uvertürü. M 

22,30 - Müzik (Opera seleksyon- urad Şamil Varyetesi 
lan. Pi.), 2S,OO - Son ajans haber· * 
leri. ziraat, esham, tahvilAt, kambi
yo • nukut borsası (fiyat), 23,20 -
Müzik (Cazband- Pl.) 23,55 • 24 • 

lstantiul HalkTiyat rosu 
~Gıde Midillinin Zeytinburnu ö. Eksir Balsamin 
~den bir muhribin, Sakız adası :::· =Y=an=nk=i=p=r=o=gr=a=m=.====== Knu GIUer •• arkadqlan 

dr._ tıden Sığrı'ya doğru müteaddit K A N z u K 
;:nan harp gemisinin geçtiği ra. Ôntımtızdeki Sah A)qawı Bu •kp• Beykoz 

Jt...~ ediliyordu. 1 teşrlnievvelde iki PCJ iSTASYONUNUN Aile bahçemacle 
;"'• lefinei harbtyesi Fenike lima- isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en . Kumbanyon 
h~ilnde görülmüşlerdi. Büyük ve mükemmel gü.zellik mü~lan- TUrll gec ....... rlr•ll 3 Perde 
~ on kadar harp sefinesinin 2 dır. Ötedenben memleketimiz kibar Ôn 
~ Aleminin takdirine mazhar olmuştur &mil&deld 2S Temmuz Mlşel Oto keti •aryetai 
~ do7::elde (Meğrl) lima~~ önün.. Krem Balsamin Kanzuk 939 Salı Alqaım aat 21.30 da 
~hı -ttıklan rapor edıliyordu. . Hollanda'da Hilvenum .-Jı:inde- ~lii:a:.a;a:;mataata~ata"a 
M- ~ ıaınanda ilç gemi, (Taşqz) 15- x.dın gür.ellilfnin sihrini te;Jd- ki Phili 'in PCJ latuyODUlll' 
""'1<1e, 1Jd ıem1. (Foça) &ıilnde binde ·~yan en ciddi ve ıayam pa • Ankarada 

16tr., __ ~·~ itimat markadır. Genç ve ihtiyar bil· ela •emleketimlda kıymetli 
~~tü. tün kadmlar için zarurl bir ihtiyaç.. 1U'atklrı KODeel'fttuvar Pro-
(1 llıadt eden bu harekAtı hasma.. tır. Cildin letafet ve taravetini art- ı.arteriadea Se,fettİll Aal 

l~ ~41~ir Komodörilniln 23 ey. tırır. Yafb, yaimz ve acıbadem tarafıadaa AraoDiu edilmiı 
~ ı 71hli te?grafnamesi. cinsleri vardır Tlrk Halk muaiki •• dua lıa-
~ıtalyanlann bazı Türk adalaruıı Eksir Balsamin Kanzuk yalarında• mlreldtep bir kon• 
!la edeceği f&yialarının zuhftrtt- Cildin daim! yumupklıtını temin _.Yerilecektir.Baluymetli mu
~an vermişti; bu şayialar eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. aikişinaumıDll bir d08t ec:aebi 
' el bidayetlerinde kesbi Sivilceleri tamamen izale eder. iatuyonundaa vereceii koa• 
~ etmişti. İtalyan harp gemi· Traflan sonra cilde lltif bir serinlik aeri clinlemeii tekmil radyo 
t.... - geceli gündüzlü terauuda- verir. .._ • ki ı 
~ ralnıen, 'Nrk adalan üzerinde. İngiliz KANZUK Eczanesi •e musıaı mera 1 •nna tav• 
~ kuvwtleri tezyid edile. Beyoğlu lstanbuJ Iİ)'• ederi&. 

AKBA 
Kitape'ri - Klatcılık • Tllrkçe 
ve yabaacı dil ıaıete, •ec· 
mu, kitap alpariflerlal ea 

dojn yapu bir 7erdir. I 
F rika" ideal yan malôaeleri 
utaı yeridir. Telefoa: 3377 ....,_. 

Mehme~ l!.t. tekkesi 

Çerşı Çadırcılar 

tbrahimpaıa Camı ~kagıncıa 

1()..32 . 
6 

Dükkan 

Baraka 

10 00 
l 2 00 . .- Nasuhiye bam ı. 

~inde 
, 

' 4 

1 > 1 

1 ' • a 

1 • • 1 

' 1 > > 

' • • 
• 1 > 

' • > ' 
1 ' > 1 

1 ' • ı. 

1 1 .., , 

,.. 

9 > 
9 1 

1,1 ' 
12 > 
13 1 

15 ve 16 • (2) 

17 ' 
t18 • 
20 > 

21 ve 22 > (2) 

' 
4 00 
4 00 

2 00 
3 00 

5 00 
8 00 

2 00 

5 00 

8 00 

8 00 

Seneliği 

Silihtarağa ~ ,.. l!yüp caddesi .ı, 2, 3, 4 Ahır ve san..-lık 120 00 
Yukanda yazılı mahaller 940 11~' esi mayıs sonuna kadar kiraya veril 

mek üzere arttırmaları uzatılmıştır. istekliler 25/temmuz/939 salı günü 

saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 

Vakıf Akarlar Kıalemine gelmelerl. (5416) 

IST ANBUL BELEDİY[SI 

lstanbul E'e~trik Tramny " Tünel iştetmaleri U. Müdürlü!ündu : 
1 - Muhammen bedeli 9498 do kuz bin dört yüz doksan sekiz lira tu

tan muhtelif izolatörler C. i F. İstanbul kapalı zarf usulile satın alına

caktır. 

2 - Muvakkat teminat 712,3:1 yedi yüz on iki lira otuz beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 10/8/939 perşembe günü nat 15 de Metro han binası· 
nın beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Koamyonun· 

da yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait ıartnameler idare nin t.evazım Müdürlüğünden parasız 

tedarik edilebilir. 
• 5 - Teklif mektuplannın şartna medeki tarif at dairesinde hazırlana-

rak saat 14 e kadar 7 inci kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde 

verilmiş bulunması lbımdır. c5210> 

lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUüUnden: 
938/1509 
Emniyet Sandığına borCiln Anderiya oğlu ölü Bay Marko Zivkoviç mi

rasçılarına ilan yolile son tebliğ: 
Murisiniz Galatads Sultanbeyazıt mahallesinin Meyhanekapısı soka-

ğında eski ve yeni 15.17 kapı No. lu (eski Arabyan hanı karsısında) maa

dükkan kagir bir hanın nısıf hissesini sağlığında birinci derecede ipotek 

etmek surettle 3/1/9~ tarihinde 156~6 hesap No. sile Sandığımızdan aldı
ğı 4000 lira borç 26/7 /~38 tarihine kadar verilmediğinden faiz ve komis

yon ve maasrifile beraber 3520 Ura 94 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 

No. ltı kanuna müsteniden yapılan takip ve ac:ık arttırma neticesinde 

mezkur gayrimenkul hissesi 7000 Jira bedelle talibine muvakkaten ihale 

edilmi§tir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir .ay içinde 938/1509 dosya No. sile 

Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat't ihale karan ve
rilmek üzere takip dosyasının İcra Hakimli~ine tevdi edileceği son ihbar-

name makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (5439) 

1 İstanbul Belediyesi llinları 1 
. ilk te- S r'nelik 

minat Kira 

3,60 48,00 

2,25 30,00 

0,90 12,00 

1,80 24,00 

0,45 6,00 

2,70 36,00 

8,'15 80,00 

6,00 80,00 

. 
Ortaköyde Cavitağa mahallesinin Serkis solcalmda 
Cav:ltağa mektebi. 

Kapalıçarşıda Cevahir bedesteninde Şerifala. soka
ğında 114 numaralı dolap. 
Kapalıçarşıda Takkeciler sokalındı 22 numaı-.lı d~ 

lap 
Kapalıçarşıda Yeni Parçacılar sokağında 16 numarala 

dfikkAn. 
K.apalıça11ıda Cevahir bedesteni Şerifağa S. 8 No. 111 

dolap. 
'Osküdarda Kefçedede mahallesinde Hakimiyeti Mil
liye sokağında 1 numarab Ahmediyw med11!R91. 

Usküdardı Tenbel Hacı Mehmet mahalleikıin De

mirciler sokağında 71 numaralı dükkln. 
Beşiktaşta Şen likd~de mahallesinin Dere sokalmda 

29 numaralı Bu ine ·vekili H.aı Osmuı•I• mektebi 

2,63 35,00 Çakmakçılarda Valdehanında 25 numarah dtlkkAn. 

Senelik kira muhaınmenleri ile teminat miktarlan yukarıda )'U1h Be. 

lediye emllki 2490 numaralı kanunun 43 Dndl maddedııin IGlt tılı::ruma 
tevfikan pazarlıkla kiraya verilecektir. thele 81/7/939 paaart.11 f(lnQ aaat 

14 de Daimi EncüJt1ende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muam.ılt Ma. 
dilrlüğü Kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 

tuplarila ihale jlÜnil muayyeD wtta Daimi Endlmende l>Wunımlan. 
4 (545') 
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MÜCEVHER SATIŞI 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

T •thir Do17a Heaap lımi 
No. No. No. 

Rehnin cinsi Sandıkça 
c.ahmia edi
leıı kıymet 

Lira 

376/1 37/294 66534 Fatma Seniha: On iki paSta oıç~ğı. 35 ka 
şık, 47 çatal ve 33 bıçak ile 
ı.t adet tevzi takımından i· 
baret rofra takımı 200 

375/t • • ~· 
' 

375/3 , 

.375/10 , > 

375/19 , > 

382/1 38/1009 82797 tiıusret 

382/2 

382/8 

> 

, 
> 

> 
383/1 937 /37 50567 Bed ı:i)" 

383/2 > 

383/3 

383/4 

383/5 
> 

... 

384/1 937/56 54270 Fuat 
384/2 937/56 , > 

364/3 937/56 > > 

385 937 /104 59470 Ş€:rnsettiı 

386 937/117 60772 Emine 

387/1 37/120 61294 Moiz Oğma• 

387/2 

387/3 

387/4 

387/5 

387/6 

887/7 

387/8 
387/9 

, 
, 
> 

.. 
> 

> 
, 

> 

> 

> 

, 
, 
> 

> 

, 
, 
, 
, 
, 

388 937/136 63416 Ct: • .-.ıa 
389 937/153 64991 ~ünip 

390 937/189 69209 Ali 

391 937/195 6:>558 Hafizt 

392 93?/202 70062 Bogoa 

393/1 937 /302 67746 Refik• 

393/2 

939/3 > • 

394/l 37/314 73801 lVIari 

394/'l , > , 
395 38/183 69743 İffet 

396/1 38/216 75187 .Ayşe 

396/2 .. .. > 

397 /1 38/238 63318 Refia 

397/2 > > , 

402/l 38/288 70702 fiuriyf 

40212 > > 
403/1 38/789 69330 .Ayşe 

403/2' > , 

403/8 

403/4' 

403/5 

403/6 

403/7 

403/8 

403/9 

> 

> 

> 
, 

) 

> 

, 
> 

> 

> 

.... 
> 

• 

.. , 

l 

6 bıçak, 6 çatal, 6 hşık, 
18 adet 
> > , , 

ttzeri gümüş bSflıklı 
.... 

vazo 

Salata tabağı 

rıs 
18 

15 
15 

tki altın bilezr~ 50 
'12 Bir çltt 8!tm dültne 

Bir gQmQş tabaka 6 

Beş gümüş kompo;!e_ taba--T" 
ğı • ) 

iki bardaklık 18 

Dokuz zarf f) 
Bir gümüş taba~ 

Bir gümüş ayna 

Bir çift roza küt 

Bir roza yüzük 

f ir altın köstek 

ıBir altın bilezik saatı 

Bir ro:ıa tektaş yüzillr 

Bir roza yüzük 
, > 

1 > > 

' 

Bk pırlantalı yü:zJk' cgı. 
taş yok) 

Bir pılantalı yüzü~ 

Bir pılantalı yüzü' 

İki a 1 tın yüzük 

) 

) 

Bir altın iğne üzeri elrnasıl 
Bir al \ın yüksük 

Bi:- roza iğne bir taş nokian 

Bir pırlantalı gerdanlık iki 
taş noksan 

Bir altın hurda saat 

Bir pırlantalı gerdan!.> 

Bir roza yüzük 

Bir çift roza küpe 

Bir roza yüzük . 

30 

20 
.. 50 

•25 

12 

4 

4 

2 

10 

5 

~ 

10 
7 

5 

40 

80 

40 

120 

15 
3 
5 

Bir altın kolye. 8 

Bir roza tek t.~l1 kupe"tekJ !O 

Bir altın çanta 35 
Bir çift roza iğne 40 
Bir çift roza küpe 20 
Bir roza yüzük bir taşı yok 15 

Bir roza tek taş yüzülr 60 

Bir çift roza küpe 40 
Bir pırlantalı yüzük 20 
Dört altın bilezik 45 
Bir pırlanta tek tnş yuzilk 600 

Bir roza tektaş yüzük 100 . 
Bir pırlnnta iğnt? (8 taş nok· • 
~n) 100 
Bir roza iğne (2 taşı sırca -· 2 taşı yok) 

Bir roza iğne 
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Bir roza bilezik 

Bir pırlantalı gerdanl\ 

Bir çift pırlantalı küpe 
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Yulforıda isimleri yazılı borçlular Sandığa olan borçlarını borç se
rıedi mucibince ödememiş olduklarından 3202 No. lu kanun hükmüne göre 

her biri hakkında başlıyan takip hasebile rehinleri ayrı ayrı satışa çıkarıl

mıştır. Rehinlerin ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin teşhir nu

maraları her borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 8/8/939 ta· 

rihine kadar Cağaloğlunda Sandık binası içindeki camekanda teşhir edil

diğinden isteyenler görebilirler. Rehinlerin açık arttırması 9/8/939 tari

hine müsadif çarşambci günü Sandıktarafından Istanbul Belediye Mezad 

Dairesinde (Sandal Bedesteninde) yapılı.caktır. Borçlu ve rehin hakkında 

ayrı ayrı ilan mahiyetinde olmak ,., borçlular ile alıcıların satı~tan ha· 

beri temin edilmek üzere ilan olw1ur. 
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Gayrimenkul Satış ilanı 

.. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Dimitrinin 17992 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (660) li

raya karşı birinci derecede ipotek edildikten sonra Bayan .Adl'iyana fe-ı 

rağ olunan ve vadesinde borcunu vermediğinden yapılan takip üzerine 

3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre 

satılması icap eden Yeşilköyde Şevketiye mahallesi.niıı Aııber, yeni 14 
Nisan sokağında eski 4 yeni 19 No. lu bahçeli ahşap hir evin tamamı bir 

buçuk ay müddetle açık artırmıya konmuştur. Satı~ tapu sicil kaydına 

göre yapılmaktadır. .Artırmıyıa girmek istiyen (312) lira pey akçası vere· 

cektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektuliu da kabul olunur. 

istanbul 
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Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira.-
İstanbul Arlliyesi Le·vazım ambarın da mevcut iki adet 
müstaınei kasa 80 

Yukarıda yazıiı müstamel iki ad et kasa hizasında yazılı muhaınnıeıı 
bedeli tizerınden .:ı~ık drttırma ile satılacaktır. İhale 8/8/939 tarihine ınii59• 
dif pazartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey akçe!erini vakti f1\tl' 

·ayyeninden evvel yailrıp nıezkı"tr gün ve saatte Defterdarlık Milli Em18~ 
Müdürlüğündeki komisyona rmiracaa t!nrı. (5434) 

~~- --=-~-=--- ~ 
Gümrük Muhafaza Genel Konıutanlığı lstaıt'" 

bul Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük ~Iuhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için 3000 çift erıı' 

kur.durası kapalı zarfla ve 2/8/939 çar~Aınba günü saat 15 te eksiltıne"' 
konmuştur. I 

2 - Şartnamesi ve nümunesi komisyonda:l1r. Görülebilir. 

3 - Tahmini fiyatı 14100 lira ve muvakkat terniııatı 1058 liradıt 

4 - İsteklilerin gösterilen eksiltme s.;.atir.den bir s~at evveline k9daf 

2490 sayılı kanunun tarifi VC\hile haza lıyaC':.!-;lıtrı tekM me~tuplarını Gıt· 
lata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar fianının ikinci ~atındaki komisyon• 
vermeleri. 

===================·-:=_==============-=-=--=-=====-~~ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Pt!ulıammen kira bedelı 

lııa ve müddeti 
------~-İstanbul Tapu Müdürlüğii alt katındaki pul satış gişesi 

senelik kirası iki taksitte ve her takı>it peşindir 300 

Yukarıda mevki ve numarası yazılı gayrimenkul hizasında yazılı lll11' 

hammen kira bedeli üzerinden açık arttırma ile kirsya verilecektir. l!tB' 

le 31/7 /939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin <' 

7,5 pey akçelcrini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saat• 

te Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğündeki komisyona müracaatıar1• 

(5432~ 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınaltna 
Komisyonu Başkanlığından : 

Birikmiş büt!ln vergilerle Bel('diye re:simleri ve dellaliye rüsumu borçlu- NeTİ Çok kilo Az İlk teminat Tahmia Tarih 
kilo Lira K. edilen fiat 

t 
Ggüo sıııı 

ya aittir. Artırma ~artnamesi 20/7 /939 tarihinden itibaren tetkik etmek 

istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulillaklır. Tapu 

sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede VC' takip dosyasında 

vardır. Artırmıy~ girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 

artırma 4/9/39 tarihine· müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain San. 

dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla • 

bilmesi' içiıı teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimen 

kul milkellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak

si takdirde son artıranın taahhüdü baki kalmak şartile 19/9/939 tarihi-
• 

ne müsadif salı günü ayni mahaldo ve ayni saatte son artırması yapıla. 

caktır. Bu artırır. ıd'l gayrimenkul, en çok artıranm üstünde bırakılacak

tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aliikadarlar ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarift dair iddialarını 

ilan tarihİt!den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 

dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan. 

larla hakları tapu sicillcrile sabit olm1yanlar salı,ş ·bedehnin paylaşma. 

sından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/20fl 

dosya numarasilc Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri 

lüzumu ilan olunur. 
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Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 33 kalem 

istiyenlcre muhamm1nlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 mı 1 yaş sebze 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-

tutan 
L. K. 

itle temin1ta 
lira K. 

tile kolaylık göstermei<tı:ı.!ir . (5443) 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeıme karitıında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en.güzel bir mevki.inde, koya n9zır, tramvay du. 

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı n kayıkhanesi yapılmı,ş bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me

ıalıa.sı vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabah> idare memurluğuna milıacaatlan. 

26750 Kilo 

11700 adet 

5100 dP.met 

2327 15 
368 001 

50 25 

2746 Ot 

174 59 

27 60) 

3 77) 

205 96 \ 

7/8/939 pazartesi 14 ' 

Yüksek Öğretmen okıılıhT::ın 940 mayıs nilıayetırıc K1ıaiir ihth·acı oıııfl 
ve yukarıda nevi ve miktarı yuılı yiyecek miktadarı eksiltme ş~rtnafl'lc 
sine göre ayrı ayrı g;Jsterilmiştir. Bunların hepsinin açık eksiltme usulılt 

eksiltmeye konulduğu ve kangl gün ve saatte yapılacağı ve bunlara 011 

ilk teminat miktarları da yanlarında gösterilmiştir. 

Eksiltme istanbuld'a eski Düyunu :.ımumiye binası içinde yuı<se• 
Mektepler Muhasipliği binasında toplanan Sııtınalma Komisyonunda Y'' 
pılacaktır. , 

(5411) 
::::?:::============================================ .......................................... .. Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı ticaret odasından ve vekaleten }lızre' 

ket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidif· 

İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını yuı.sel' 
Mektepler Muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameleri görf'llc~ 
üzere Vefada Yüksek Öğretmen okul una müracaat etmeleri ilan olunı.ıf· 

, 
Afyonkarahisar Belediyesinden : 

63800 lira bedeli keşifli Belediye Elektrik tesisatı için iki adet buhar 

kazanı, iki adet buhar makinesi ve iki adet alternatörile birlikte teferrüatı 

7 {7 /939 tarihinden 22/8/939 tarihine kadar <l5 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulilt münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22/8/939 salı günü &aat 14 de Encümeni Belediyece icra edile-

cektir. 

İğreti teminat 4440 liradır. 

Bu i9e ait keıimame, f artname vtaair evrakı 319 kuruş bedel mukabili 

istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yuılı şartları haiz r\maları ve teklif 

mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çerçevesi 

dahilinde ihale saatinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vermeleri 

ve mukabili bir makbuz almaları lAzımdır 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede ha:ıır bulunmaları 

veya teklif mektuplarını vaktınde veı·meleri illn olunur. (~091) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve miktarı tahmini fiata muYakkat teminat gün& 

lira kuruı lira kuruı 

336 çüt siyah fotin 

1500 adet avcı yemenisi 

15~5 60 . 116 00 

3750 00 272 00 

2/8/939 çaı1amba sa
at 14 de 

2/8/939 çarşamba sa

at 14,30 da. 

l - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak iki 

kalem eşya 'ayrı ayrı açık eksiltmeye ko~muştur. 

2 - Bunların tatarlarlle muvakkat teminat miktarı yukarıda göste· 

rilmiştfr. Nümune ve şartnameleri de komisyondadır. Görülebilir. 

3 - lsteklllerin gösterilen gün ve saatlerde kanuni vesika ve temi

nat makbuzlarlle Galata Rıhhm caddesinde Veli Alemdar han ikinci kat. 
c525h r· ._ 

.... -. 
taki komisyona gelmeleri • 

mı•=====================================(54::::::1~ 
·ıstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
.AJağıda iş 31/7/939 pazartesi günu saat 10 da pazarlıkla ihale edile' 

cektir. "' ·t, 
1 - Başmüdürlük binasındaki bir as:ınsörün ağırlık telinin değiştir' 

mesi. 

İhale bedeli 85 liradır. 

2 - İsteklilerin Başmüdürlükte ki Komisyona gelmeleri illin oıııoıJt' 
(5422~ 

= ~ 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOQLU 

Ne.5riyat müdürü: Macit ÇET1N Basıldığı yer: Matbaai EbUzziYll 


