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Muvaffalıiyetle Neticelendiğini Söyledi 
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Bir Fransız Gazetesi Türkiye 
için Fevkabide Nüsha Çıkardı 
Fevkalade Nüshada 

ımuharririmizin 
lnönUnUn Portresini 
O.izn MUhlm Bir 
Yazısı da Var 

l 

Dünkü Spor ·Hareketleri Ti1rk .- Yunan 
---.--. Dostluğu 

Türkiye Bis!klet Sür'at Birincili· Yunan gazetelerinde 

·ini Ankaralı Orhan Kazandı j1•p~tan hararetli neşriyat 
. Atına, 30 (A.A.) - Atina Ajansı r- ~ - - ~ -. bildiriyor: 

Başvekil Metaksas ve Türkiye El
çisi Ruşen Eşref Ünaydının nutuk

tSonu 3 finciı\ sayfamızda) 

macera ve entrika doltt hayat hak

kında şimdiye kadar hiç bir yerde 

çıkmam~ fevkalade mühim ue me-
raklı malum.at. Mütareke devrinin 

---Sami Karayel size Türk pehli-
vanlık tarihinin en meraklı safha
sını bu eserinde anlatacaktır. Hem 
padişah, hem de başpehlivan olan 
Sultan Azizin güreş hayatı yalnız 
sporcuları değil, herkesi · çok ya-

._.içıiiyiıılü•·ıu..··------... ---~...;k;;ı;nd;a::n•a.:la=kadar edecektir. 

Başvekil Ankarada 

---
Büyük yerli zabıta romanı. E

renköyünde bir parnı;yonun esrar-• 

engiz misafirleri. Metruk bir kö§k-t 

te bulU§an ô.§ıklar. Cinayetler biri
birini takip ed/yor. Heyecan ve ha-

reket dolu fevko.liıde bir eser. 1 

1 -
25 Yıl Evvel Bugün 

Almanyada Hali Harp 
Vaziyeti Alındı 
1914 Cihan Harbi Nasıl Patladı ? 

Bundan bir çeyrek asır evvel, 
19H yılı temmuzunun 31 inci günü 
Petrograddaki Avuaturya- Maca
riltan sefiri hükfuneti metbuası ha· 
riciye nazırına f\1 gifreyi çekiyordu: 

cBu abalı bütün ordu ve donan
manın umumt seferberlik emrl ve
rildi.• 
. Çarlık Rusyaaının bu umumi se

aeferberlik karan kaqısmda Avus
turya- Macaristan Galiçyada bazı 
ukeri tedbirlere baı vurmuı, Al· 
manya da Londraya müracaat ede-. 
rekcRusya tarafından verilmif olan 
1'1Slum! seferbedik emrine mukabe
le için askeri tedbirlere ba§ vurn)ak 
qıeeb.uriyetincle kılacalını resmen. 
bildirmiftl. A,.t gün tngilterentn 
Berlfn eefirl lngiltere hariciye na• 
an Sir cBclvard Grey~ e ıu habe
.ri verdi: 

cBu abalı Almanya başvekiline 
.dünkü eeYab! telgrafnameniZi tevdi 
efttm ve bir hup vukuunda Büytlk 
Britanya llilk6IMtinln hangi prtlar 
4üilfncle &tiraf kalac~ni bildir
ön. BapeJdl Rusya tarafındin ve
rllmlt o1m mnamt aeferberllk emri
Je o 4lenıoe llleflUl idi Jd tebliğatını
zı bllA m8Wea tebell~I etti ve bir 
cevap vermeden evvel biraz düşün

. mefe m6aade .etmemi rica etti. 

Soa Raı ç.. ~ •• -
Ben de cevabi teljrafmıZin :metnilll 
kendisine bıraktım.> 

Yine bundan .25 sene evvel bugün 

Almanya imparatoru 'Rusya çanna 
(SoPu 1 üri qyf,...mt." 

leketin Sihhat 
·,1eri Ne Halde 

Sıhhiye Vekili Dr. Hulusi Alataşın 
Gazetemize Beyanatı 

Cr. Hulusi Alataş 

Ankara: (Hususi muhabirimiz-
de·.ı) - Sıhhiye Vekili Doktor Hu
lusi Alataş ile konuştum. Sayın ve

kile, vekaletin bnşlıea meşgul oldu
ğu meseleleri sordum: 

H t R SABAH 

Geçen senelerde, İstanbul suları
nın kirliliğinden dolayı şehirde bir 
çok tifo vakasının zuhur ettiğini, 
Huli'ısi Alataş'a hatırlattım. Sayın 
vekil: 

- Tifo vakalarının, İstanbulda 
salgın halinde olmasına irnkAn vok
tur. dedi. İcabeden sıhhi tedbirler 
tamamen alınmıştır ve bulaşık ol
duğu tahakkuk eden sular da kulla
nılmaktan abkonulmustur. 

Hulusi Alatas'a, Sıtrns. miicndele
sinin ne safhada bulunduğunu an
latmasını rica ettim. 

- Mesaimiz, tamamen müsbet bir 
şekilde ilerliyor. cernbıru verdi. Bil
hassa, garbi ve cenubi Anadolu mın
takalarında kuvvetli bfr mücad<'le 
teşkilatı \rüctıdC" getirdik. Evvelki 
$e,neler~ nisbctle, hali hazırda, sıt

manın tesir ve sirayet mıkt3n cok 
.bariz bir şekilde azalmıstır. 

Doktor Huinsi Alataş'la sari has
talıklar hakkında konuşurken, bu 

(Sonu 3 üocii sayfamuı:da) 

An karan in Muvaffak Of amadıüı işler! .. 
cHannoverische Kurier. adlı bir korumak için sulh cephesine iltiha

Alman gazetesi memleketimiz hak- kımız Alman gazetelerini köpürte
kında yazmış olduğu bir makaleye bilir. Köpürtmek bizim, köpürmek 
sername olarak cAnkaranın muvaf- de onların hakkıdır. 
fak olamadığı işler. cümlesini koy- Ancak Alman gazetesinin haksız-
muş. lık ettiği nokta, makalesini sername 

Hiç şüphe yok ki bu gazete de, olarak cAnkaranın muvaffak oloma. 
diğer bütün arkadaşları gibi sulh dığı işlen cümlesini seçmiş olması· 
cephesine iltihakımızdan tabii hoş- dır. Zira Ankaranın muvaffak ola. 
nud değildir. madığı iş hemen hemen yok gibidir. 
Almanyanın dostu ve ,müttefiki Sulh cephesine iltihakırnız keyfiyeti 

İtalya. memleketimiz hakkında bcs- ise Ankaranın muvaifak olamadığı 
Iediği istila emellerini gizlemeğe bi- değil bilakis pek muvaffak olduğu 
le lüzum görmezken, Almanyanın işler arasında saymak icabeder. 
yanında mevki alamazdık ya! Böyle • Alman refiklC'rimizin yctlşeme

bir hataya evvela bizzat Almanlar dikleri ciğere pis diyen kedilet 
gülerle.rdl. menzilesine düşmelerini istemeyiZı 

Binaenaleyh kendimizi ve sulhu ..t. CEJIALEDDIN BABAÇOGLD 
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Gözlerimi Açtığım Zaman Kendimi: 
Selimiye Hastanesinde Buldum 

O anda karşımda, yine üzerime 1 
fnnç ve hışımla atılan dört düşman 
belirmişti. En önde ilerliyen ikisini, 
birbiri ardına attığım iki kurşunla 

. yere sermiş ve arkadaşlarının ya
nına göndermiştim. Fakat... üçün
cüsüne karşı çevirdiğim tüfeğimin 
tetiğini düşUrürken, dördilncü ne
fer, kuduz bir sırtlan atılganlığile 
nayvanını üzerime saldırdı ve kılı
cını k:ıldırdı. 

Bu sırada süngüm hasmımın kanı. 
ıağrına saplanmış, ben de, iki defa I 
ralkıp indiğini ancak ~ ebildiğim 

ı::anlı kılıcın darbeleri altında yere 
kapanmıştım. Canım yanmış, gözle
rim kararmıştı. 

Bu vaziyette ne kadar kaldığımı 
oilmiyonım. Gözlerim, açıldığı za
man, hem.şeri ve ooferlerimden Pa
tarcıklı Salihin yaşlı gözleri ile kar
şılaştı. Salih, düşman kılıcının büğ
Himde ve kalçamda açtığı yaralan 
ısarmış ve beni kucağına yatırmıştı. 
tordum: 

- Neredeyim Salih? .. 
- Görmüyor musun, kucağımda. 
- Vücudum kıpırdamıyor hiç. 
- Sardım da ondan. 
- Ne ile? .. 
- Kendi sargı bezlerimt7. ve vu-

ruk düsrnanlann mintanı ve iç göm
~ekleri ne. 

İkinci defa gözlerimi açtığım za-

Muvaffak 
Bir Eser 

B. Sener fıkit 

man kendimi İstanbulda, Selimiye 
hastahanesinde buldum. Kahraman 
ve şefkatlı arkadaşım Salih, maktul 
düşman neferlerinden birinin sağ 
kalan hayvanı ile beni Çorluya ka
dar getirmiş ve istasyon karşısında 
sargı mahalli ittihaz edilen kahvede 
bulunan hekimlere teslim etmi~ me
ğer. Hayatlm kurtulmuş, fakat, bu 
kurtuluş bana bir bacağa ve biraz 
da kanburluğa mal olmuştu. Var ol
sun vatan, sağ olsun millet, dedim. 
Mukadderatın bu acı cilvesine bo
yun eğdim. Cihan harbinin ilk gün
lerinden biri idi. Uzun müddet kal
dığım hastahaneden tek bacağım ve 
verilen koltuk değneklerinin yardı
mı ile iki bükfüm cıktım. İstanbula 
geçmek üzere Hayd~rpasa iskelt>si
ne indiğim zaman rıhtımda, içi hın
ca hınc askerle dolu bir vapurla 
karsılaştım. Bu yurt yavruları Ça
nakka1eye gidivorlardı. Hensi de 
şen ve satırdı. Bir ağızdan marş 

söv1ivor1ardı: 

Vatan bizim canımız 

Feda olsun kanımız 
Ağhyarak kaçtım, uuramadım o

rada. Çünkü, bu arslanları kıskan
mış ve beni, o bavram gününde iki 
değnek ve tek bacakla beli bükük 
bırakan kahpe talie hırslanmıştım. 

- Bitti-

Edlnclk bele lyaalnln 
bir tavzihi 

Gazetenizin 6/7 /939 tarihli nüs -
hasında intişar eden cErdekte koza
cılık ne halde?» başlıklı yazıda E -
dincik Belediyesinin murakabesiz
llğinden, mutavassıtların spekülas
yon yaptıklarından bahsediliyor. 

1 - Edincik koza piyasasının alı
cılan yalnız mutavassıtlar değil, ay
ni zamanda Bursamn iki de maruf 
fabrikatörü vardır. 

2 - Edincik piyasasına 25 kilo
metre mosaf ede Gönen kazasında 
da koza alım ve satımı oluyor. Müs. 
tahsil malını, menfaati gördüğü 

yerde satmaktadır. 
3 - Piyasamız dalına Bursa bor. 

sası fiatlarını takip etmekte ve 
enstitüden gelen fiatları dakikası da 
kikasına halka ilan etmektedir. 

f - Edinclk piyasası fiatlarınm 

Bursa fiatlarının aynı ve etraf pi -
yasalarının fevkinde bulunmasın
dan, Trakyanın Mürefte, Şarköy, 

Manyas, Biga, Sarıköy ve daha bir
çok yerlerden motör ve otobüslerle 
piyasamıza her sene külliyetli mik.. 
darda mal gelmekte ve satılmakta
dır. 

5 - Ucuz fiatla satılan kozalar, 
randımanı düşük olanlardır. Sekiz 

Matbuat ve neşriyat hayatımızı buçuk kilodan bir kilo ipek alındığı 
.rakından alakadar eden birçok e - gibi on beş kilodan da bir kilo ipek 
serler vücude getirmiş bulunan alınır. Tabii, randımanı düşiik, ka
Matbuat Umum Müdürlüğü Müşa. litcsi bozuk kozalar ucuz satılır. Er. 
cV.irlerinden Server İskit, kendisine, dekli yazıcı bu farkı anlıyamadığı 
bütün matbuat müntesiplerinin ve gibi kozacılıktan da haberi yoktur. 
alelılmum memleket münevverle- 6 _ Belediyemiz, halkın huku -
rinln minnettarlığını kazandıran kunu korumak için gerek ahm ve 
büyük bir işi de başarmış, yıllar - satımda ve gerek vezinde daima 
danberi sabırlı bir gayret, titiz bir murakıp ve nazımlık vazifesini 
alaka ile kazırlamakta olduğunu görmektedir. Bunun için bu vazi -
~ildiğimiz cTürkiye matbuat rejlın. yetten halk, çok memnundur. 
lcri» isimli büyük eserini, nihayet Erdekten hususi olarak gönderi. 
herkesin istifadesine arzetmiştr. lerek gazetenizin 6/7 /939 tarihli ve 

Matbuat Umum Müdürlüğü ta _ 422 sayılı nüshasının 3 üncü sayfa
rafından neşredilen ve büyük kıt'a- sının 5 inci sütununda itişar eden 
da 1250 sayfalık bir cilt teşkil eden yazıya karşı gönderdiğimiz yazıyı 
bu eser, Türki:;ede matbuatın tees.. lıltfen gazetenizin nyni sütununda 
süsü tarihinden 1938 senesine kadar intişar ettirmen!rl diler ve derin 
'memleketimizde matbuat hakkında saygU.arımı sunarım. 

konulmuş olan bütün mevzuatı ve 10/7 /939 
bunları aWkad.ar eden bütün vesi- Edinclk "Belediye Rel.ri 
kalan imkhı dairesinde tam olarak Talip oğıu Mustafa 
bir arada toplamak gayeslnl takip Ka.raka.ş 
etrntutır. !!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'."!!~ 

tarihi hakkında bizi kafi derecede 
Arkadaşımızın bugtin ortaya koy-

ınu~ olduğu eser, metodik bir mat.. tenvir edecek mahiyettedir. 
buat tarihi olmasa bile, önümüzde Bu kadar gen.iş, yorucu bir i§e 
yduğu bütün ve8ikalan ve yar - beş yıl emek vermiş olan arka -

dımcı mahiyette yaptığı tahlillerle daşım1za ne kndar teşekkür &.taek 
blılikte mfttaleası, matbuatımızın azdır. 

On Birinci 
Yerli Mallar 
Sergisi 

7 

Okuyucuf anmız 
!!far ki ı 

Dün hafta tatili olması münasebe- Üsküdar tramvayları 
betile On Birinci Yerli Mallar Ser-
gisini binlerce ziyaretçi gezmiş ve 
paviyonlar arasındaki koridorlar ge-
çilemiyecek bir hale gelmiştir. Bil
hassa İstanbul Belediyesinin hazır
lamış olduğu yarınki f stan bul ma
ketleri bütün İstanbulluları yakinen 
aiti.kadar ettiği için ziyaretçi kütlesi 
burada uzun müddet kalmış ve rad
yo gramofonla verilen izahatı din
lemişlerdir. Bundan başka dün satış 
yapılmasına müsaade edilen pav
yonlarda da mübayaalar olmuştur. 
Bilhassa Hatay pavyonundaki mal
lar hemen hemen kamilen satılmış 
ve bu mamulata ait bazı firmalar ta
rafınd11n Hataya siparişler yap1lınış
tır. Sergide teşhir edilen Şile bezleri 
de muvaffakiy~t kazanmış olduğun
dan satış büyük mikyıısta olmuştur. 

Kadeş Gelecek 
Hafta Limanı
mıza Geliyor 

Almanyada yaptırılmakta olan 
Etrüsk tipi vapurların üçüncüsü Ka
deş gelecek hafta llınanımıza gele
cektir. Vapurun Kiyelde tecrübeleri 
yapılmış ve Ttrhan vapurunda oldu
ğu gibi iyi neticeler alınmıştır. Ge
minin bugünlerde yola çıkacağı bil
dirilmiştir. Kadeş gemisi limanımı
za geldikten sonra derhal Mersin se
ferlerine başlıyacaktır. 

pek pahalı 
('O'sküdar halle tramvayları} un

vanını taşıyan tramvaylarımızdan 

biz Vsküdarlılar çok müştekiyiz. 
Bir kere ücretler çok yüksektir. 
Vsküdar • Kadıköy mevki (12,5), 
İkinci mevki (10) kuruştur. Fakir 
halk bu sebeple tramvaya binemi
yor. İkincisi Üsküdann bir çok 
semtlerinin halkı tramvaya binip 
Üsküdar iskelesine inemiyorlar. 
Çünkü doğru hat yoktur. İki defa 
tram•:aya binmek ve en aşağı (10,5) 
kuruş giderken (10,5) kuruş gelir
ken yani yirmi bir kuruş vererek 
Üsküdann mahallesinden iskeleye 
inmek ve çıkmak mümkündür. Bu 
ücret verilir şey mi? Hepimiz tram
vaydan kaçıyoruz. Bu sebeple mü
essese de zarar ediyor. Gerek ser
vis1 gerek ücret hususlarında bu 
müesseseyi insafa getirecek bir ma
kam ve alükadar olacak bir şahsiyet 
yok mu? Yüksek vasatetinizi istir-
ham ederiz. Nizamettin 
YENİ SABAH - Okuyucumuz 

bu görüşünde yerden göğe kadar 
haklıdır. Üsküdar ha1k tramvaylan 
ücretleri derhal indirse taşıyacağı 
yolcuların derhal fazlalaşacağını 

görecektir. Esasen Devlet Demiryo
lan ücretlerinde yapıları tenzilat 
sayesinde yolcu sayısının birdenbi
re nasıl çoğalıverdiği tecrübe ile 
sabit olmuştur. Azla kanaat edip 
fazla ciro yapmak muasır ticaretin 
belkemij!ini teşkil eden bir nazari
riyedir. Üsküdarlı bir hemşerinin 

Cami kubbesinden günde (21) kuruş tramvay parası 
vermesi hakikaten ağır bir yüktür. 

düşen amele Vnsat.1 kAzanç seviyemiz gÖ7.Önünde 
Küçükayasofyada Sokullu Meh - bulundurulunca halle tramvaylan

met Pa~ camü kubbesinde çalışan na karşı Üı;küdarlılann gösterdik
amelc İbrahim oğlu Salih dün sabah leri rağbetsizliğin sebebi derhal an-
8,30 da beş metre yükseklikten dü. laşılır. Hem tramvay idaresini, hem 
şerek başından ağır surette yaralan. de halkı mutazarnr eden şimdiki 
mış ve tedavi edilmek üzere Cerrah 1 yüksek tarife tatbiki sistemine bir 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. an eV'Vel niyayet verilse iyi olur dc-riz. ________________________ •j 

Kadirgada Kutipsinan mahalle - - -
stnde 18 sayıda oturan ıo yaşların- Karadenizde fırtına 
da Hüseyin, mahallede oynarken h fifledi 
yüksek bir yerden düşerek elini Birkaç gündenberi Karadenizde 
parçalamış ve tedavi altına alın - hnfif surette devam etmekte olan 
mıştır. fırtına dündenberi bü~bütün hafü-

Y ngın b şl rg cı lcmiştir. Vaziyet Liman Reisliği ta-
Taksim, Irmak sokakta 11 sayılı rafmdan alfıkadarlara bildirilmiştir. 

cvjn üçüncü katında oturan Dimitri DUn g len S y 2hl r 
kızı Eleni, yakını şolduğu sigarayı İtalyan bandıralı Markopolo va-
pencerenin kenarında unutmuş ve purile dün sabah şehrimize 300 İngi
bir müddet sonra iç pervaz ateş al'- liz seyyahı gelmiştir. 
mışsa da etrafa sirayet etmeden Seyyahlar, dün Boğazı ve Adalan 
söndürülmüştür. gezmişlerdir. Bugün de Kapalıçar-* şıyı, camileri ve müzeleri gezerek 

Kı:ısımpaşa, fs'kele caddesinde 32 akşama Akdenize miitevC>Ccihen li-

sayılı, Remzi'ye ait metruk, tama. 1 manımızd.,n ayrılacaklardır. 
""""'"'-""-" "' " ~ 

mile kapısı bulurunıyan ve evvelce ~ ı 

ahır olarak kullanılan binada çöp 
ve samanların tutuşmnsın~lan ateş 

çıkmış ve vaktinde yeti en itfaiye 
tarafından sondürülmüştür. 

Otoma i t. a 
çarpışm 

y 

Eminönü _ Kurtuluş seferini ya. 
parak Harbiyeden Şiili isti.kametin. 
de giden 601 numaralı vatman Ali 

Vedat idaresindeki 132 sayılı tram. 

vay arabası, Kurtuluş garajını dö
neceği sırada arkadan gelen ve sol 

tarafından tramvayın önüne geç -
mek istiycn 56 Bursa hususi plfıka 
sayılı Nurettin Erolun idaresindeki 

otomobille çarpışmış, müsademe ne 
ticesinde otomobil ve tramvay ara.. 
bası hasara uğramış, insanca zavi. 
at olmamıştır. 

Tramvaya çarpan 
otobUsU 

Knraköy palas önünde duran 595 
sayılı vatman idaresindeki 174 sa
yılı tramvaya 3062 sayılı otobüs ya-

nından geçerken çarparak hasara 

uğra~tır. Tahkikata başlanmış -
tır. 

Komşu unu yaralayan 

Feribot nakliyatı 
Sirkeci ile Haydarpaşa arasında 

çalışacak olan feribot nakliyatı için 
hazırlıklar sür'atle ilerlemektedir. 
Yakında Sirkecide, bu maksatla bü. 
yük bir iskele inşasına başlanacak
tır. 

İskele inşası için elzem olan her 
nevi tesisat ve malzeme hazır oldu
ğundan Haydarpaşa tarafında da 
faaliyete başlanacaktır. Alakdarla

rın söylediklerine göre gelecek se. 
I!C bu zamanlarda feribot m.t\.-liyatı_ 

na başlanacak ve Avrupadan Ana. 
doluya geçen transit yolcular, va -
gonlarından çıkmadan seyahatleri
ne devam edeceklerdir. 

TAKViM 
......... , ........ ıf'rll ...... ,.. ı.AJııN 

31.Temmuz 1939 Pazarteai 

Mitti ı 14 Cemazlyllihir USI 
1. .. tJ 18 TEMMUZ UU 

Ruzı hııır: 87 

.... 

bay... D-t• aa.atl ı 4,56 
Büykada a Salhane soknğında 7 Oıı. ı U,20 - hdaall ı 

numarada oturan .M.arika, komşusu B A~-;a•ı t•,27 - Yatsı J 

16,16 
21,17 

Leman tarafından tnşl başından ~ f ı k : 2,54 

yaralanmış l'e suçlu yakalanmıstır. '-•----------"• 

40 derecelik rakı 
Bugün Satışa 
Çıkarılıyor 

Bir müddettenberi tetkikleri yapı
lıp iyi neticeler alınan İnhisarların 
düşük dereceli rakıları bugünden i
tibaren İnhisarların satış şubelerin
de satışa çıkarılacaktır. 40 derecelik 

ve fiyatça da ucuz olan bu tip rakı
nın her bakımdan rağbet kazanaca
ğını alakadarlar söylemektedirler. 
İnhisarlarda, bu rakıyı piyasaya çı
kardıktan sonra sonra alınacak ne-

ticelere göre derecesi daha düşük 

tipler imali için laboratuvar tecrü
belerine başlanacaktır. İnhisarlar 
halkın sıhhatini korumak için likör 
ve az alkollü içkilerin rakı yerine 
memlekette taammümü için yeni
den tedbirler alacaktır. 

Bir koltukcu iki • 
Arkadaşını ağır 
Surette yaraladı 
Kumkapı Ordu caddesinde lokan

tacı Ömerin 21 sayılı dükkanında 
bulunan seyyar koltukçu İbrahim 
ve runcası oğlu Abdülvehap ve sey

yar koltukçu Ali çavuş ve oğlu Mus
tafa aralarında bir mesele yüzün
den kavga çıkmış ve İbrahim taban
ca ile Ali Çavuşu karnının üç yerin
den ve oğlu Mustafayı hüsyelerinin 
iki yerinden ağır surette yaralamış
tır. Yaralılar tedavi edilmek üzere 
im1adı sıhhi otomobilile hastahane-

ye kaldırılmış suçlu tabanca ile ya

kalanmıştır. 

Gt!MRtllll..ERDE : 

Ga~rük Velnhisarlar 
vekili Ankeraya dönüyor 

Bir müddettenbcri İzmir ve İstan
bulda Vekalete bağlı müesseselerde 

tetkiklerde bulunan Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Raif Karadeniz bu 

MTISAT IŞLE!U ı 

Küçük esnafa kredi 
temini 

Kiıçük esnaf ve ticaret erbabına 

daha kolaylıkla kredi ~çılmasının te~ 

mini için yeni formüller tesbit et
mek Uzere bugün Ticaret Odasında 
bir toplantı yapılacaktır. 

Kızılayın sünnet düğünü 
Kızılay Alemdar nahiyesi 5 A

ğustos 1939 cumartesi akşamı Sa
rayburnu parkı gazinosunda emsa
li görülmemiş muhteşem eğlenceli 
bir sünnet düğünü tertip etmiştir. 

Sabaha kauar devam edecek bu 
düğünde Şehir Tiyatrosundan Ha
zım ve arkadaşlannın bir piyesi, 

H~miyet Yücesesin fevkalade b~r 
konseri, Kavuklu Ali ve İrfan tru
punun orta oyunları, canlı karagöz 
Karadeniz oyunları vesair eğlence
ler vardır. 

Çocuklarını sUnnet ettirmek 
istiyenlerin Divanyolunda Traın -
vay durağında Sıhhi müze yanın

da 120 No. lu mağazaya mUracant
ları 15.zımdır. 

Ayağına zift dUşerak 
yaralandı 

Beyoğlu Ayaspaşada asfalt yolda 
çalışan Harun oğlu Rasim Çakmak 

çalıştığı yerde ayağına bir zift ka_ 

lıbı düşerek yaralanmış olduğundan 

tedavi altına alınmıştır. --
Tafla yaralamıtl•r 

Galatada Defterdar yokuşu, cami 

içinde oturan Mehmet olğlu Fahri 

Yılmazı. Kemal ve Ali isminde iki 
kişi başından taşla yaraladıkların _ 
dan suçlular yakala1lllllitır. 

Münakale voklll f&hrl
mlza Gellyor 

Münakale Vekili Ali Çetinkaya

nın bu hafta i~inde şehrimize gel -

mesi beklenmektedir. Vekil, İstan

bulda bir müddet kalarak Vekalete 

bağlı müesseselerde tetkiklerde bu.. 
lunacaktır. 

-

Danzig meselesiacl~ 
Almanların vaziyeti 
Devletler arası miinasebe~er: 

yeni yeni hadiselerin zuhur edi:ıeti 
yasi mahf ellerin alakasını çeld • bil 
bir sırada Danzig meselesi yenı ~ 
uykuya, hafif veya ağır olup .0~de 
dığı artık insan zekasının h~ı~r6' 
kalan bir uykuya dalmış gibı ·ıd' 
nüyor. Fakat bu mesele bu şe!1

13., 
dururken Almanya ne yapıy~r .. bit 
devletin hakiki emelleri ne gıbı JJl• 
seyir takip edeceğe benzi~or? udi
diselerin umumi re~i tetkik ~ ·sti
diği vakit Berlinin müteaddıt_ 1 

9
, 

kametlerde faaliyette bulund~fttl• a• 
lıikadar devletler nezdinde ınu~i· 
madiyen sondajlar yaptığı ve }<e!l eO 

sini muvaffakiycte irs.al edecel< dlğl 
iyi tariki intihap için etrafı kolla 
müşa.hede edilebilir. ııns!I 

Fakat şimdiye kadar da . A. e t' 
hükUmetinin, evvelden kendıs~ .Jt 
pey kazanç temin eden tchdıt tet~ 
kuvvet usullerini kat'i surette rjl' 
ve Danzig meselesini su1hen, }tllbııl 

1 k9 
lıklı anlaşmalarla hal yo unu elli 
ettiğine dair bir emare de Jl'le" 
değildir. ]if'O' 

Halbuki hüsnüniyet ve aklı se'tl~ 
le hareket halinde böyle bir iıntcıı rd' 
mevcudiyetine rağmen hnli haııbiı' 
bunun tahakkukuna engel olan 
zat Alman siyasetidir. 1,. 

Bugün Almanyanın dolayısile nıi' 
pacağı bazı teşebbüslerle ~='ff\eı 
meselesinin halli tasavvur ed' .•. ;
Burada esas, yukarıda söylendıgı ,r· 
bi samimi müzakere kapı~a~ b" 
dına kadar acmaktır. Vazıve 111" 

l v en bU merkezde o masma ragm. . ı;rıiO 
hiyette bir müzakere ıhtun~ dısi' 
mevcut olmaması keyfiyeti kel111~if 
ni göstermektedir. Bu sebePtetıef• 

b ·va ve ki, ortaya atılan azı rı · pd• 
mesela Berlin ile Varşova arası 111tıl 

1 vuln1u nim resm~ temas ann ·ıJl\ir 
haberler kat'i surette tekzip edı 
t . ·t· 
ır. 1111'1 ı 

Alman ve ftalvan matbunt'·ınc;e~ 
tihaz ettikleri tavırlar artık kı lf11 cı
aldatamıyacak bir vazivPte p;e plı' 
tir. Bunun içindir ki, totaliter ~ebsŞ' 
bcynelınilel cfkan umuroiye-v~_..,ı 

·rısw 
ka bir tabi c ile evlamıvı ~ 1 cS' 

tir. Fekat bunda da muv ff"k n bbU\ 
~ı cok şüph<'lidir. Simdi, tek; rı1' 
edilecek mes'ulivetleri brıc:kr. 9 cıl· 

· · t ı·· garip bır vükletmek ıcın, n nn 
1 

t1 t'• 
· ··t de"e vesi olarak bu mu earrız r<1 ! 

. . nıislr sulh oropagandasına gırıs ·~ icifl 
Tabiri diğerle Almanlar, Danı\ıır j\I 
harbetmek nivetinde olmnrh~' JtO' 
v< Aılh istediklerini ilan etrnı\ e rııU· 
vulmuşlardı. Bu. haddi zatında yııı<• 
kemmel bir düsünüş, alkı<;latı·ı:l<L'~ 
değer bir harekE>ttir. F kat. :· tı1'' 
bazırlıklann, şüpheli mücade e.,;~!\ 

k ·· ·· helE' f>"rı ı surlarının temer ·uru. . tısli11 
müthiş bir müstahkem mevkı 9çıJ 
konmasile bu sö7ler ara~ı~~a iitdt' 
bir tezat vardır. Halbuki onunı ·sU'' 
ki su birkaç aylık bir zaman içerıd !• 

' ·· etnıe u de de vaziyetin tenevvur tıııtır 
cabetmektcdir. Mütemadi te79 ıııtl' 
dolu olan bu hadiselerin cereJ'

9 
Jc ' 

. d ('ffl' 
da, Almanya. emel~e~ :n 1 elctedif· 
dar feragat etmemış gonının ·ı tr'' 

f ··.ıtı (' ılı. Fakat Berlin, bütün te C'rru ı~dw 
bit ettiği ve hal sureti hazır le of' 

Danzig meselesini nihai oınr~biı'lııı 
. ..nıısı l taya atmak için vaktı mu tl • 

gelmedi!:tini görmektedir. o~~ tll' 
cinrlir ki, hadisatın isteklel'lrı edoi 
h kku ettirtecek bir bale gel~ 11tJf 
beklemektedir. Fakat bu ~o~ f!IJ' 

·aır vaziyet tahakkuk edecek mı .0 r 
nu da sulh taraftın devletıerı 
nerjik cephesi tayin edecektir·,. y 

Dr. Re$ad S~ 

Devlet Demiryoııarında yeni 
nakil ve tayin'er 1'n, 

Devlet Demiryolları Umun:' tşle._, 
dürü Tahsin Sezen, Sekizincı 58' 
me Müdürlüğüne nakledilı:niŞı ıJl-
kizinci İşletme Müdürll cerrııal ~ 
dayet Sertel Umum Müdürlill< JJil ' 
tış Heyeti Reisliğine, Umutıl JJıı'1 
dürlilğe de Umum Müdürlük urtl • 
'rlni Zincirkıran, vekalete ge 
caişlerdir. ··-
Maarif 9uraaı •z•••: 
f hrlmlze dönUY0 .d 

bilY...-
15 gündenbcrl devam edcll ışd, 

Maarif ŞQrasına eehrlmiZd~ 
ır-ak etmiş olan Azalar dtln 
dan §ehrbnize dl\nmOl}lerdit • 



, ••••••••• 
Simdilik , M.~skova . ltalyanlar 12 Adayı 

Macaristan Mihver Muz(!!.~l!!~yf.) Nasll Gasbettiler ? 
,Bukadar 
Bulgarlann 
Mes'uliyeti Devletlerine Bağh 

Af acar Hariciye Nazırının Nutku ............... _ 
Budapeşte, 30 (A. A.) - Hariciye 

~azırı Kont Csaky, Sepron üniver
Site eskurlannm ç:.!:-:=::::·-..:ia bir 
nu~uk söyliyerck Macar harici sya.

1 
Betınin r..--:.=.!:~:::=-""!:::ı çizmiştir. Kont 
Csaıc ıy ezcümle demiştir ki: 

c- Macaristan mihver devletle. 1 . , 
'iae samimi surette bağlı kalmak -
tadır. 

no.tıarımıza karşı gösterdiğimiz 
1- Slbniıniyetin, bir milletin şeref 
~ ı.amusu her şeyin üstünde oldu.. 
l\l İçin. dostlarımızın da bize güve. 

za için üzerimize her tehlikyi alını. 
ya hazırız. Biz, Macarlar, sulhesver, 
sakın bir milletiz. Fakat bizi rahat 1 
bırakmalıdırlar. Fakat bunun için 

b .. d 1 
haklarımızın herhangi ırın n \'az-· 
geçmiyoruz. 

Macaristan, bütün komşularla iti. 

mat havası içinde yaşamayı arzu 
etmektedfr. Ve bunun için, hl ç kim. 
seden, tamamile ve kat'i hakkımız 
olınıyan hiç bir şeyi istemiyoruz. 

Macaristan. sekinetli ve azimkar bir 
harici sivasetle ve dahili sükfuıu 
\'C memleketin inkişafını yükselt -
mek için hiç bir fırsat fevtetmiye. 

~eeekleri hakkında verdiğimiz 
~atın semereler vereceğini ü -

~~;k:f;u~:~ı;;,Dostluğu 
(Bııştanfı 1 iMi ayfadal 

"it ve Fransız - İspanyol mii
~tının vaziyeti hazırasını tet
ltik f:)lenıiştir. 
F"''Pron- Tiirlriye 11ftsh ~r 
l>llis, 30 (A. A.) - Havas ajansı 

\tldiı-iyor: 
'hı: 'P'i~ro gazetesi, bugün on sa):a
tir. bir Türkiye ilavesi neşretmış -

\Q lt~lt resimlerle müzeyyen olan 
J...~, ılave, yeni Türkiyenin her sa -
;aıaki gctvretlerinin umumi bir hu. 
-..asını vermektedir. 
lıbenin başında B. Suad Davaz 

\'e nene Massigli'nin Türk - Fran., 
•ıı dostluğunu tebarüz ettiren be - ı' 
hnatı vardır. Bu ilavede en yük -

sek Türk ricali ile Türkiyeyi çok 
iyi tanıyan Fransızların simaları 
vardır. B. De Chambrun'un Atatürk 
hakkındaki makalesinin karşısında 
Hüseyin Cahit Yalçın, İsmet lnö. 
nü'nün portresini yapmaktadır. 

Paris Akademisi fahri rektörU B. 
Charbetv Fransız _ Türk entellek-. ' 
tüel münasebetleri hakkında mu -
!assal bir etiid neşretmekte ,.e B. 
Hasan Ali Yücel, Türk maarifinin 
prensiplerini anlatmakta. B. Hüsnü 
Çakır. endüstrileşme hareketinin 
karakteristiklerini bildirmektedir. 

Türk san'atine, ziraatine, turizmi. 
ne, ticari. mali ve iktısadi mesele -
!erin de ayn ayrı sayfalar tahsis 
olunmuştur. 

..._25_Y_ıl_E_vv_e_l_B_ugün 
(Ba§tarafı 1 ind sayfadft) 

'1ü lfl: racaat ederek umumi seferber-
E!Tnrinin geri alınmasını rica et
~ de Çar bu ricanın is"afının 
~~ün olarnıyacağı cevabını 
~1• Akşam üzerine doğru Berli~-

İngiliz sefiri Sir Goschen İngıl
~ hariciye nazırıc Edvard Grey> 
~şu . 

telgrafnameyi çcktı: 
'l>etersburgd:ıki sefirinden Rtİs 
~ve donanmasının umumi sefer
ıı.._ -lini öğrenmiş olan Almanya 
~kili Alman hükılmetinin 
~P tehlikesi> ni ilanda muztar 

11 ~Aım söyledi ki bunun da ec;:1 bir devletle münısebatı~ ger
"---~i üzerine bazı tedbırlere 
i;: ~rubnası olduğunu da ilaveten 
~ elti. Baş\'ekil Rusyanm sefer
ttr lik ilaru keyfiyetinin buhranı ha
~ sulhan halletmek ümitlerini [ 
•Otı "etnuş olduğunu da gizlemi.yo~. 
"' Un kanaatince Almanya her ihtı
~ karşı kendini hazır bulundur-

llaed>urivefindedlr. • 
~ ayni ğün İngiltere hariciye 
ta... - 1'ransaya ve Almanyayı mi!
~ ediyor ve bir harp vokuunda 
'3 ikı devletin Belçikanm bitaraf-

lığına riayet edip etmiyeceklerini 
soruvordu. Ayni zamanda Belçika
ya cb bir noh vererek kendisini bi
taraflığını şiddetle 1nuhafazaya dA
vet etti. Bunun üzerine Belçikada 
da seferberlik başladı. 

Fransa Cümhurreisi Puvankare 
İngiltereye müracaat ile bir harp 
vukuunda İngilterenin bitaraflıktan 
ne zaman çıkacağını sormuş ve cİn
gilterenin bitaraf kalamıy2cağını 

ancak kati karannı vermek icin de 
vakayiin inkişafına intizar edeceği
ni:. bildirdi. 

Fransa başvekili Viviani de Lond
ra, Petrograd, Bertin, Viyana, Roma, 
ve İstanbuldaki Fransız sefirlerine 
bir tamim f.(Öndererek Almanların 

charp tehlikesi~ ilan ederek askeri 
hazırlıklara başlamalarını şiddetle 

tenkit ediyor ve bu halin umumi 
bir harp doğurabileceğini bildirir
km Almanya w Fransaya müracaat 
ediyor ve bir Almanya- Rusya har
bı zuhuru takdirinde bitaraf kalıp 
ka lamıyacaıtını sordu. Fransa ceva
ben bu suale ce\•ap vermek tasav
vurunda olmadığını bildirdi. 

(Devall't Vıt.r) 

lürk -Yunan. 
Dostluğu 

'1 ~an & oıa 11&yfada) 
~ •ynm birinci sayfalarında 
'eden bütün gazeteler, bu nutuk
'8 ~lı makaleler de yaz-

dır. 

~ gazetesi diyor kf: 
~nutuklar, Türk - Elen d~lu
~ birer destanıdır, Tftrk - Elen 
~~etleri, bütiln kalbleri1e, bu nu
~aki hissiyata iştirak etmek· 

'dİyorJri: 
~~kil Metaksas ve Tfirkiye el

' ~~~ın, Türk • Elen dostluğu
~ ~ ve tarihi manasını teba· 
~ ~ w yükseltmek husu
~l Çok güzel ve çok hararetli i
~ er hulınupardır. Metanetini 

1-c birhanlarıa şimdi.Ye kadar 

ispat etmiş olan bu dostluk, bu iki 
millete, kendilerindeki sulh ve mu
hadenet idealinin sükuna susamış 
bütün insaniyP.ti de bir gün aydın
latacağı ümidini vermektedir.> 

Atinaika Nea diyor ki: 
cBu iki nutuk, Türk - Elen dostlu

ğunun birer destanıdır. O Türle -E
len dostluğu ki bütün her iki mı1le
tin şuurunda da bir an'ane kuvveti
le kök salınış bulunuyor. Bu ild 
dost ve milttefik memleket, bütün 
dOnyaya, karşılıklı anlaşmanın ve 
sulh idealine bağlılığın en güzel mi· 
sallni vermektedir.> 

Bütiln gazeteler, makalelerinde, 
bu dostluğun takviyesine B. Ruşen 
Efref Unaydmm yaptığı bdytik Jıi2. 
metleri de aynca tebarüs ettirmek· 
tedir. 

tedikleri bdar kalabilirler. Çünldl 
kimsenin kendilerine tecavüz niyeti 1 
yoktur. Maksat onların istiıalarına 
sed çekmekti ~ bu da temin edil
miştir. Hatta Rusyanın muhakkak 
bir yardımı olmadan. 

Maamafih, sulh cephesinde Rus· 
yanın bir yeri olmadığını iddia et- 1 
mek istemiyoruz. Sulh cephesi ne ı 
kadar kuvvetli olursa ve geniş an
laşmalara istinad ederse ümit ettir- ! 
diği hareket ve fayda dairesi de o 
kadar umumiyet peyda eder. Bugün ı 
bir sulh cephesi varclır ve Avrupa 
muvazenesini az cok temin etmiştir .. 
Fakat yann Sovyetler Birliğinin iş· 
tirakile takviye edilecek sulh cep
hesi müstakbel bir Milletler Cemi
yetinin temPJi demektir. 
Teessüsü bir<:ok ümitler uyandıran 

fakat dünyaya gelirken haiz olduğu 
kusurlar ve noksanlar yüzünden ha- i 
vat kabilh·eti görülemiyen mevcut· 
Milletler Cemiyeti ameli bir mahi- ! 
veti haiz · değildi. Taarruza karşı 

~uvvetle mukabele etmek imkanımı 
bulamıvordu. Bu imk3n olmayınca 
da hakiki bir Milletler Cemiyetin· 1 

den bahsedi1emezdi. Sulh cephesi-! 
nin adı Milletler Cemiyeti olmıya· 
caktır. Fakat Avn.1pada taaITuzlara 
meydan vermemek itibariH! hakiki 
bir Milletler Cemiyeti rolünü göre
cektir. 
Rusyanın sulh cephesine iltihakı 

ve Amerikanın şüphesi'Z olan hayır
hahane bitaraflığı, belki de yardımı, 
hatta fiili müdahalesi ihtimali Av
rupada öyle bir kale teşkil edecektir 
ki, bugün bile uslu durmak mecbu· I 
riyeti icinde kıvranan mihver dev
letleri, ·artık kıpırdamayı akıllarm-1 
dan geçirmiyeceklerdir. Bu sayede ı 
dünya biraz rahat nefes alacak. bel
ki de daha esaslı bir tesviye sureti 
bulmak imkanı vücut bulacaktır. ı 

Acil tehlike geçtikten sonra, Rus. 
yanın her noktayı iyice tartarak ve 
düşünerek ona göre sulh cephesine 
iltihak etmesinden işte böyle umu
mi bir favda, yeni bir beynelmilel 
düzen bekledi~tmizden dolayıdır ki, 
.aradaki görüş farklarının bir an ev
vel zail olmasını temenni ediyoruz. 

ff~Ybt Oe.had YA l1;1N 

Memleketin 
Sıhhat iş1eri 
Ne Halde 

( ...... ft l llWI •yfada) 1 
. t 1 hususa ait olan hatıralarını nca e • 

tim. 

Sıhhiye '~kilimiz, şunları söyle- ' 
di: 

- istiklal harbinde garp cephe-
. ıi sıhhiye reisi idim. Harp seneleri· 

Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz 1 
-us- 1 

Esnayı harpte Türk nüfusu he
men hiç denecek kadar azalmış o
lan bu adanın etrafında üç küçük a
da vardır ki, isimleri Çelebi, Orak 
ve Kara adadır; eski bahr:ipunumuz 
hali adalara alelumum (Kara ada) 
namını verirlerdi ki şimdi onun ye-
rine (Hayırsız ada) diyoruz. 1 

İtalya işgaline geçen on iki ada- ı 

daıı biri de (Kızıl kale) dir; Latin- ! 
1 

ler, bu ismin tercümesi olmak üzere , 
(Kastello) derler ve Türk hakimi- 'ı, 
yeti altına girmezden evvelki adı 
(Meciste, ,.e muharref olarak Meis) 
olup Teke ve Menteşe sancakları ı 
hududunun denize müntehi olduğu 
noktanın karşısındadır. Muhiti on 
bet mile baliğ olur. Poyraz istika
metilldeki limnıı iyidir; yedi bin 
kadar nüfusu vardır, bunlar balık
cılıkla geçinirler; çünkü arazi dağ
lık ve ta§hk. olduğu gibi akar suyu 
da bulunmadığından ziraate imk.in 
yoktur. .Denizden vanrken ol 
adanın alameti budur ki mezbur 1 
adanın karşısında Anadolu kenar- ı 
lan ulu dağlardır. ol dağların altın
da Misi adası ild çatal hem kızıla , 
mail dağdır. Ve ol dağın her tarafı 1 
valın kayalardır. Mezkur adanın 
w 1 
bir kalesi vardı. Rodos fetholuncak ı 
meU\ır kalenin kafiri Kıbrıs ada
sına kaçtılar. Şimdiki halde harap
tır. Velihisar önünde (Kızıl) tuzla 
var. Ol tuzlanın yanında hüdayi li
man ''ar gayet hup limandır. Büyük 
parçalar girer. Zira derindir. Ve 
Hisara karşı denizden yaturlarsa 
her biri yataktır. (Diğer nüshada: 
Bir kafir kadirgayla denizde hara
milik edermiş. Ol kafir mezbur a.. 
dayı .frengistanda bir kiliseye vak-ı 
feylemiş henüz ol ada frengistanın 
vakfıdır. Şam karşısından ne kadar • 
kafi haramisi gelürse zikrolan 
adadan kılavuz ve 7.ahire alırlar) 
Badehu mezbur ad~nm Anadolu 
tarafında önünde \'e yanında obn 
büyük ye küçük adalar bilcümle 
çalusu Kara adalardır. Hem kenar
ları gayet diktir. ( 1) > 

Piri Bey kitabını muhtelif zaman
larda ~·a7.mış ve muasır kspt;ı7' 1- ~ 

onu muhtelif nüshalarından ik• ~"s 
etmislerdir· iki nüshadan aldı~ım 

~ ' 
iki metnin tarihçe tenakusu bundan 
anlaşılabilfr. Yani ada zabtolunmaz. 

dan ev\'el kalesi mamur ve hasılah 
Aziz Yahya kilisesine mevkuf iken 
Rodosun sukutile beraber o da düş-

müş, ahslisi kaçmış ve m:ımuriyeti 

zeval bulm~ur. Lfıkin Anadolu sa
hiline o kadaT yakın olduğu için ça-

kasabaya, limana ve dış limana ha
kimdir. Adanın, deniz seviyesinden 
sekiz yüz kadem yüksek olan zirve
sinde bir mevkii müstahkem hara
besi bulunmaktadır ki, gayri kabili 
teshir gibi görünür ... Polikidos ada
cığının garbinden geçen kanal bir 
kaç büyük top ve icabı kadar top
çuyu muhtevi bir palanga ile mü
dafaa edilir. (2) > 

Findley şu malumatı verdikten 
sonra cşarktan mektuplar 1828:. ün
vanlı bir eserden tafsilfıtı atiyeyi 
naklediyoruz: cTahminen zevalde 
dış limanı geçtik, ve medhaldeki 

burnu iç limana doğru dolaşarak 

bir de demir mahalline geldik. Kı
zılkale adacığı, Karaman sahiline 
hemen bitişik gibi olup sarp ve dik 
kireç taşı yarlarından müteşekkil

dir bu menba yarların aralannda 1 

aşı boyası cinsinden kırmızı bir 
madde tenebbüt eder. Ve kok.usu 
dairenmadar bütün kayaları kap-

lar. Belki bu sebebdendir ki muhte
lif devrelerde adaya haklın Ceneviz 
ve Ma1tı2lar ona (Kastel Russo) 
adını vermi!:ler ve asrı hazırda Yu
nanlılar tarcfından mezklır isim 
(Kastelori7o) seklinde tahrif edil
mistir: <Strabo) tanfınd:ın <Sise
ne). (Pelini) t: rafından ı(Roce). 

(Batbm,·os) ı..,.,r,,fından da (Mecis
te) tesmive edilen adanın bu olma
sı (Livi) nin verdi~i tafsil~ta muta
bık bulunuvor ve CLivi) vi telhis 
eden kırnt.an (Bofort) da a mi fikir
derlir. Hı•r nP ise. sahil.. cıklık ,.e 
sefü bir k">hvehrneve Ritlik: bize ev 
sahibi vazifesini v:ın"n mevhaneci
nin kelrlik ve rıilitvdı-n ihııret ·veme
Mmi7i ha~ırl .. ,:ı•Ciı Jı"Üddet zarfmda 
kasabavı t.Ptkik C\'lPmPk J"ivetile 
kahvPh~neden evrıldık. K"'-saba 
tı tetkik eylemek niyetile kah
vehaneden aynldık. Kasaba alet • 
tahmin beş yüz haneden mürek
kepti; bunlar meyanında fakru za. 
ruret izleri sezilmiyen hiç bir ev 

görmedik. hatta bazıları tamamile 
harap ve gayri meskiın idi; zira ada
nın son ahalisi. ağanın zulüm ve ir
tikabından kurtulmak iç.in Antalya
ya ve Karaman sahilinin diğer şe

hirlerine firıır elır.islerdi. Geriye 
kalan pe.k az kimseler de Suriye ve 
Mısır sahillerinde işleyen gemilere 
kılavuzluk veya karşı SJhillerin or-

manlarında odunculuk etmek. Kik
lad adalarından şarap ve Antalya

dm zahire getirerek bunları arasıra 
limana uğnvan gemicilere s::tmak 
su~ile ancak kifafı nefsedebiliyor
lardı. 

nin, bulaşıcı hastalıklardan salim o- buk kendini toplamış ve tekrar şen
larak geçirilebilmesi yolundaki sa- lenmeğe başlamıştı. c İki eski hisar 

(2) Aleksandr Fiudley: Akdeniz yin muvaffakiyetle başarılmış ol
ması, hayatımın en mesut devrele
rinden birini teşkil eder. 

Ben askerim ve asker olarak bü
yüdüm. Bu itibıa-la. bütün çalışma
larımda metodla hareket ettiğim ve 
yegane zevkimi işim telakki eyledi
ğim için; hastalıklar ile ve sıhhat 
meselelerile sabahtan akşama ka
dar, hatta rüy&laruna girecek şekil
de meşgul olurudm. 

Bu şekilde çalıştıktan sonra, neti· 
cenin, bizi muvaffakıyete götürmüş 
olmasından ne kadar zvk duyduğu
mu, tabii tahmin edersiniz. 

HulU.si Alataş'tan. hayatının bu 
mesut devresinden başka, bir de en 
muztarip zamanlarını anlatmasını 
. tti 1 

rıca e m: 
- En sıkıntılı zamanlarım. dedi, 

mütareke yıJlannda askm tıbb~ 
mektebi müdürü bulunduğum za
manlardır. Düşman askerleri ile bir 
çatı altında yaşarken. talebenin 

1 

vahdetini temin ve maksada doğru 
sevk kaygusu, beni çok düşündürüT 
ve vaziyetin harici şekli beni çok 

muztarip ederdi. 1 
Bu zamanlar, benim için. b!r an 

değil, bir hayat devresidir. 1 
Sayın HulUsi Alataş'a işlerini ted

vir ederken, esas prensiptnin ne ol
duğunu sordum: 

- Metod, cevabını veroi ve ilave 
etti: 

( 1) Piri Bey: ~tobülbahriye. 
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Ah: TÜRK RADOS 
Ah: Türk Rados- Yirmi sekiz yıldır, lwsret çekf"W'ÜI 
Kalbimizden, hiç silinmez .. seni bizden sayan~ ... 

Senin adın; kalbimizi, her saniye kanattı. 
Senin için gözlerimiz ufukları titretti. 
Beşyüz yıldır öz Türklüğün sinesine yaslanan. 
Beşyüz yıldır; Türkün refah ağuşunda yaşayan. 
Bir namerdin çizmesile ö~ toprağı çiğnetti. 

Ah: Türk Rados... o .. zehirli akrep sana saldılu' 
Kalblerimiz mütemadi ıztırapla sızlanır. 

U:ıun yıllar, Türk milleti kavuşmayı bekliyor, 
Uzun yıllar, yalıuz seni kucaklamak isüyor. 
Türk, cEMEL> i kavu4maktır; hemen şimdi vannl, 
Sarsılmaz bir iman ile hakkımızı ahrıL 
Uzun yıllar Türk milleti, yalnız seni ~:tliyor 

Hakkın özü doğruluktur; hemen şimdi~ 
Çık dışan .. n.amerd herif; hemen §imdı wıır 

Ey kalbimi ayrılıkla sızlattıran Türk Rados... 
Ey çizmenin gölgesinde matem tutan Türk Raek 
Senden gelen; hasret sesi, kalbimizi deliyor. 
Senden esen iniltiler yüreklerideşiyor. 
Ey ruhunda cÖZ> sakiıy.an, hasret çeken Tilık Rad~ 

Kalbimizden hiç silinmez, seni bizden sayan:ı 
Emin ol; ve.. inan ki: Akşam, sabah sendeyiz.. 

Yeşildirek: ~: 

- Çalışmak, daima çalışmak Te 

bilerek çalışmak. Benim hayatta ' 
kabul edebileceğim tek bir df ftl'· ı . mr. o da it llfıf ~.. ', ___ _,_ ________________ _. Abdallah TAMU 

. ,. 
Yarınki öunya tarihfnf yazacak' o· 

lan bitaraf müvEJ'rijller, Bulgaris
tana büyük bir suç payı ayıracaklar
dır. Bu suç, İtalya gibi müstevli ve 
hris bir ınilletin Balkanlara yerleş
mesine sebep olınaktir. Filhakika 
çalışkan, istiklaline bağlı Bulgar 
köylüsünün böyle yaruba.,,ma kendi 
işine istediği gibi kanşan aç ve ah~ 
13.ki bakımdan düşkün bir milletin 
yerleşmesinden memnun olmadığı 
muhakkaktır. Fakat onun. Bul~ar 
Parliımentosuna kadar akscdeu bu 
memnuniyetsizliği ve endişesi bu 
felaketli hadisenin vukuuna mani o
lamadı. 

İtalyan gazeteleri, bu emri vakün 
Bulgarları sevindirdiğini ve Bulgar 
hükümet ricalinin Arnavutluğu 

venmek suretile İtalyamn gösterdi
Ai parlak muvaf!akiyeti (!) tebrik 
ett.iklerini de kaydettiler. Birinci id
dianın doğru olmadığı muhakkak ol
makla beraber ikinci iddianın mev
sukiyetini ispat etmek te güç bir ~
tir. 

Ayni gazeteler şimdi de İtalyan 
yüksek harp akademilerinde okuvup. 
Bulgar ordusunda mühim mevkiler 
işgal eden Bulgar zabitlerinden, 
Dobruca. Dedeağaç ve Edirnenin 
Bulgarların olduğundan, bugün su
sar görünen Bulgaristanın yarın 

kuvvetlendiği zaman bağıracağın
dan bah"cdiyorlar. Bulgarların ağız
lanndan söylenen bu sözleri büyffk 
bir dikkat ve itina ile dinlemek la
zımdır. D&ha Arnavutluğa bile a
damakıllı yerleşmemiş olan İtalya
nın bu sözleri bilapel"\'a söv!emesf. 
Bul~aristanı dah:ı şimdiden ken~i ~ 
mal, ciftliği addettiğine en büyuk 
delildir. 

En vahşi sırtl nlar ve en azgın 
vamvamlar bile kendi yı;vru1armı, 
~·akı~larını yemedikleri halde son 
Arnavutluk hadisesi, İtalyanlarm en 
evvel, en sıkı ve samimi müttefik ve 
dost (!) lannı yemek hususundaki 
büyük iştiha ve tehalükünü ne k .. 
dıtr açık bir surette gösterdi. 

İşte Butgarlv, Balkan Antantına 
girmemek, daha doğrusu Balkan 
devletlerile teşriki mesai etmemek 
suretile b11 kadar tehlikeli bir devle
tin Balkanlara sokulmasına sebep 
olmuslardır. Eğer Bulgarbr bu ca
miadan ayrılmamış olsalardı, böyle 
müttehit bir hirlik karşısında İtalya 
Balkanlnr.a çı~k cesaretini asla 
bulamazdı. · • 

Bulgarlar daha evvel dosUuk ve 
müzakere yolile Balkanlarda haklı 
•alacakları ,-ar idise bunları her za.. 
man alabilirlerdi. Selanik anlaşma
sı buna delildir. Fakat o, daha doğ
rusu onu bugün idare edenler buna 
yanasmac::hlar. Beliti de Balkanlara 
adım atmıs olan kraliçelerinin mil
letini, kendi gayriınetru maksatla
nr.ı icraJ• Wr yarduncı aayda'ar 
bu hattı hareketleri her seydcn ev
vel diğer Balkan milletleri ve bil
hassa Yugoslavya üzerinde çok fena 
bir tesir yapmıştır. Artık hiç btr 
Balkan devleti Bulgsristanın en u
fak bir talebini bile dinlemiye mtı· 
tehamrnil değildir ve hiç arru etme
mekle beraber eğer günün birinde 
harp mukadder olacak olursa müs· 
tevli İtalayn kuvvetlerine geçit ola
cağı anlaŞ'llan Bulgar topraklarının 
daha birçok ordular tarafından çll
nenm~ gayri kabili lctinaptır. Bun
dan n büyük zaran da bigünah BuJ.. 
gar milleti görecektir. 

MURAD SERTOOLU 

Moakovada feci bir 
tayyara k•z••• 

Moskova, 30 (A. A.) - Dün feci 
bir tayyare kazası olmu;tur. Hnk
kında tafsilat elde edilememi~ ~ ım 
bu kaza neticesinde General VLtor 
Kholzulov, Binbaşı $<-ege TchcrkaL 
soy askeri mühendisli!rden Alexan. 
dre' Titov ve İvan Kuychev ölmüş. 
tür. 

Hflr•rfn eey3batferl 
Berlin, 30 (A. A.) - Führer, bera.. 

berind~ B. Ribbentrop olduğu halde 
Saar ve Polatinat'ın tahkim edilmiş 
olan mmtakaları:ı.ı ziyaret etmiş ve 

bur:ılarda yapılmış olan teşkilatııı. 

mükemm.-liyetini takdir eylemiştir. ,, 
Hitlel, dün akşam tayyare ile • 

Bayreuth'e hareket eUniştir •. 
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6ayra: ~ 

BiR CELLAD IN 
• Hatı raları 
Me_ğer Kız Kardeş!le Eniştesini 

Zehirliyerek Oldürmiiş -•• - ı saatinde vaktin nasıl geçtiğini a.tı-
y lamadan kon~uyorduk. 

Bu mektubu okudugum sıralarda . t t . . Fred dedi i•in . - şeazızıın , .. -s 
saat ondu. Howard, mutOO. .saatini bundan sonra adli sa!hası geldi, 
geçirdiği halde ~e gitmemış, hat. çattı. Tabü, eve polisler, Müddeiu
tA, odasından bile dışarı çıkmamış- mumi gazeteciler yığıldı ve tahki.. 
tı. Kızım, her gün erkenden kalka. kat b~şladı. Zavallı maktuller der. 
rak w işlerinde annesine yardım hal otopsi yapılmak üzere hastane. 
ettij'i halde o da dıtan çıkmarnıştL ye kaldırdı ve ahşalarında zehirli 
l{anm merak etti, odalarına gitti. bir madde bulundu. Buzlu kahveye 
Kapıyı vurdu, içeriden hiç ses çık- katılan bu maddelerle öldürüldük -
maY.ınca M!pimizdeki merak büs.. leri tesbit edildi. Bu deliller üzeri
!bütün arttı. Kötü bir hissi kablelvu- n Laura ile Howard'ın defnine ruh'. 
ilu evdekilerin benizlerini sararttı. 

Nihayet kapıyı kırdık, içeri gir. 
diğimiz zaman ~u feci manzara ile 
karşılaşmış bulunuyorduk: 
Kızım ve kocası yataklarında 

yanyana cansız yatıyorlardı. Yüz -
]eri yeşil bir renk alıriış, vücutları 
donmuştu. Derhal bir doktor getirt. 
tik. Zavallıların zehirlenmiş ola -
rak öldüklerini söyledi. 

O dakikada evin içindeki şaşkın
lık son haddine varmıştı. Ben ken. 
dimi kaybetmi_ştim. Karım deli gi
bi başını kapılara vuruyordu. 

Hizmetçi ve uşaklar ne yapacak. 
larını şaşırıyorlardı. 

Mister Hesketh, o dakikaları ya
tıyormuş gibi, heyecanlanmış, mü
teessir bir hal almıştı. Sesindeki 
hakimiyet ve irade kalmamıştı. Bu
run kanatlan açılıp kapanıyordu. 

- Derhal vaziyeti anladık .. diye 
devam etti. Onları Weudy zehir -
leyip öldürmüştü. Biz taraçada 
buzlu kahve içerken, bir ara -
lık Laura, kahvenin tadının bo -
zuk olduğunu söylemişti, Biz de, 
hiç bir tatsızlık bulmadığımızı ifa. 
de ettiğimizden, o da: 

- Belki bana öyle geliyor, diye 
Gardağı yudum yudum içmişti. O 
z.aman Weudy'nin birdenbire müs
terih bir hal alması, akşam üzeri de 
evden çıkıp gitmesi, ve sabahleyın 
okuduğum m<?ktupta, arzularının 

husule gelmesinden bahsetmesi şüp 

1 belerimi tahrik etti. 
Sevgili kızım Laura, karnındaki 

çocuğile hayata gözlerini yummuş. 
tu. Kocası, inkişaf edecek, çalışacak 
bir çağda ölüyordu. Ve bunun fena. 
sr da, bu çifte cinayet, diğer kızım 
tarafından ika ediliyordu. 

Mister Hesketh dayanamadı, şiş
man, kırmızı yüzünden göz yaşları 
yuvarlandı. İçini çeke çeke konuşu. 
yordu. 

- Ne kadar bedbaht olduğumu 
elbet tasavvur ediyorsunuz, dedi .. 
Her iki kızımı da elimden geldiği 
kadar refah içinde büyüttüm. Mes
ut olmaları için icap eden bütün 
tedbirleri aldım. Fakat Weudy'nin 
kıskançlığı, yalnız kendisini değil, 

hepimizi mahvetti. 
Mister Hesketh'in anlattığı ma -

ceranın tadı kaçmıştı. 

Faciaya, gazeteleri okuyarak, haL ı 
kın dedikodusunu dinliyerek mut
tali olmuştum. Fakat böyle müthiş 
bir felakete maruz kalan bir insa
nın ağzından dinlemek, çok daha 
feci oluyordu. 

- Mister Hesketh, dedim .. bu ha
tıraları mütemadiyen ihya ederek 
kendinizi üzüyorsunuz. Bir kere o. 
lan oldu. Artık hadise üzerinde ıs
rar etmeseniz olmaz mı? 

Hesketh güldü: 
- Bu düşünceniz hatırıma gel -

medi değil ... 
- Ôyle ise.. ne bekliyorsunuz? 

Tatbik etsenize ... 
- İmktn bulablllyor muyum T 

Bir aralık sustum. Fakat azap beni 
iboğdu. Az. daha deliriyordum. Ağ. 
ladıjuna, üzüldüğüme bakmayın .. 
ağlayıp söylendikçe ferahlık duyu. 
yorum. 

- Madam ne halde? 
- O benden çok peri~an. Şu kısa 

müddet içinde kır saçları bembe -
yaz oldu, yüzü buruştu Gözlerinin 
rengi söndü 

- Bu felikete katlanmak için el
bet fevkalbeşer bir kudret sarfı IA:. 
zımdır. Hakikaten dehşetli bir hal. 

Mister Hesketh'e bir kokteyl da. 
ha ikram etti~ Gecenin ilerle~ 

sat verildi. Cenaze alayını bir gör
meliydin. Bu güzide çiftin peşinden 
bütün memleket ağlıyordu. Sokak. 
ları insan almadı. Cinayet tarzının 
kötülüğü ve sinsiliği, yalnız tanıdı
ğımız değil, tanımadığımız muhit. 
te de tesirini göstermişti. Weudy_ 
den herkes nefretle bahsediyordu. 
Ben ise, bu garip haleti ruhiyenin 
tahtı tesirinde, ne söyleneni, ne ba. 
ğırılanı duyabiliyordum. Ben de 
kalabalığın içinde sürüklenip gidi
yor, bir sürü tanımadığım, teşhis e. 
demediğim insanlara ayni klasik 
~vabı veriyordum: 

- Teşekkür ederim!. 
- Zahmet etmişsiniz! .. 
- Mukadderat!.. İlh ... 
Adliye Weudy'i sıkı sıkı arıyor -

du. O kaçmış izini belli etmiyordu. 
Ben, belki vicdan azabı duyar, mey. 
dana çıkar, diye düşündüm, fakat 
hayır .. hiç bir yerde yoktu. 

Bir bakım ababalık hislerim Weu. 
dy'nin yakalanarak mahkemelere 
sürüklenmesine, tecziye edilmesine 
de razı olmuyordu. Fakat kanunla. 
rın hükümlerin~ tebaiyet etmekli -
ğim muhakkak lazımdı. Benden, 
Weudy hakkında istenilen malU. -1 
matı verdim. Ve nihayet katil kızı 1 
Cincinnati civarında bir yerde, ara.' 
dan bir hafta geçtikten sonra yaka. 
ladılar ve Baltimora getirdiler. 

İlk gün annesile beraber. tevkif. 
haneye gittik. Vaziyetimizdeki gay_ 
ritabiiliği gören müdür, bizi Weudi 
ile görüştürmedi. Bir müddet sonra 
da ihtilattan menettiler ... 
Şimdi kızımı ölümden kurtarmak 

için uğraşıyorum. 
Onun idam edilmesi ona değil, 

annesile bana olacak. Eskiyi, mazi. 
yi artık unutmak istiyorum. 

- Fakat bilmem ki, kızınızı sizin 
affetmenize kanun müsaa~ eder 

'? mı. 

- Kanun, insanlar için yapılmış.. 
tır. Bu bakımdan insani olmalıdır. 

- Onu bilmem. Fakat kızın deli 
olduğu hakkındaki iddialar belki 
tutabilirdi. 

- O iddiaları ileri sürmedi. 
- Siz istiyebilirdiniz! 
- Müddeumumilige müracaat et. 

tim. Bir de istida verdim. Fakat 
suçlunun bizzat kendisi, yahut avu 
katı bu talepte bulunmazsa, muaye_ 
neye sevkedilemezmiş. Ben babası 
sıfati]e yırtındım. Fakat hiç bir şey 
yapamadım. 

Nihayet tahkikat tekemmül etti. 
Delillerin toplanması uzun sürme. 
di. Hadise çok vazıh ve aşikardı. 
İş mahkemeye düştü. Ne ben, ne de 
Madam Hesketh muhakemenin bü
tün safhalarını takip edemedik. O 
f cci manzaraların, hatıraların her 
gün ihya edilmesine tahammül ede. 
rniyor, dayanamıyorduk. 

Mister Hesketh biraz durakladı: 
- Bak, dedi, niçin buraya geldini 

ve konuşmamız, bizi nerelere sü _ 
rükledi. Davanın içyüzü bu .. . Hal
buki bir de gazetelere bak, kahve. 
lerde, birahanelerde, salonlarda 
halkın konuştuklarını dinle ... TilY'
ler ürpertici şeyler söylüyorlar. 

Gece hayli ilerlemişti. Duvarda, 
ocağın çıtırtılarına seslerini karıştL 
ran saat bir buçuğu vurdu. Mister 
Hesketh, sözleri™? hiç bir mütalea 
ilave etmeden, kaşkohln\l boynuna 
sardı: 

- Bana dostluk ettiniz azizim 
Fred , dedi, kızımı idam ederken, 
sinirleri bozulan, tahammülleri erL 
yen bir aileyi beraber gömdüğünü1_ 
zü hatırdan çıkarmayınız ... 

~ • (Davamı var)· 

Y Kit 1 1 A • A ·ll '• 

Jandarma Sübay 
Okulunda DiplOma 
Tevzii Merasimi 

Birçok Veklllerln, yUk••k ld•r• •daml• 
rının bulundul)u topl•ntıd• D•hlllr• 

' Veklll çok mUhlm bir nutuk eöyledl 

Ankra, 30 (A.A.) -:- Bugün Jan· 
darma Sübay Okulunda diploma 
tevzii merasimi yapılmıştır. Öğle
den evvel mezun sübaylar tarafın· 
dan Zafer ve Emniyet Abidelerine 
merasimle çelenk konulmuş, hitabe· 
lerde bulunulmuştur. Öğleden sonre 
saat 16 da okul salonunda diploma 
tevzii merasimi yapılmıştır. Mera· 
simde Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. Re· 
fik Saydam, Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak, HQriciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, Milli Müdafaa Vekili Naci 
Tınaz, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Dr. Hultısi Alataş, Riyaseti· 
cümhur Umumi Katibi Kemal G~ 
deleş, BaşvekAlet Müsteşan Vehbi 
Demirel, Millt Müdda.a Müsteşarı 
Korgeneral Nazmi, Emniyet İşleri 
Umum Müdürü Ali Rıza Çevik, Vali 
Nevzat Tandoğan, Milli Müdafaa i
leri gelenlerile Matbuat Umum Mü· 
dürü Salim Gündoğan, Emniyet 
Müdürü Şinasi Tungay ve M3tbuat 
mümessilleri hazır bulunmuştur. 
Merasime genç' sübaylann söyledik· 
leri ve muzikanın iştirak ettiği İs. 
tiklAI· marşile ba~lanmış ve mütea· 
kiben Okul Müdürü Albay Hüsnü 
Tekşen bir nutuk söylemiştir. Albay 
Hüsnü Tekşen bu nutkunda okulun 
kısa bir tarifesini yaptıktan sonra 
genç mezunlara şu suretle hitap et· 
miştir: 

c- Genç meslek arkadaşlarım, 
Bugüne kadar, sizinle muhtelif 

konular üzerinde konuştuk. Fakat, 
bugünün, kalplerinizde uyandırdığı 
pek tabii olan heyecan yüzünden, 
burada olacak h~r şeyin ve söylene
cek her sözün, her zaman dimağınız· 
da akisleri kalacağını düşünerek, sa
yın dinleyicilerimin müsaadelerine 
güvenerek, sizlere son sözümü kı· 
saca söylemek isterim: 

Askerlik bilgilerinden sonr.a bu O· 

kulda mesleki bilgileri de bellemiş 
bulunuyorsunuz. Bu bilgiler genel 
olarak nazaridir. Bundan sonra ko
mutanız altında bir jandarma kıt'ası 
ve mıntakanızda, çoğunu yurdun en 
sağlam bir unsuru ve müstahsili O· 

lan, köylü teşkil etmek üzere, bir 
halk ilemile karşılaşacaksınız ve a· 
sayiş idare makinesinin başına geçe· 
rek amelt hayata atılacaksınız. Bu Ö· 

devlnizde muvaffak olabilmek için 
her zaman gözönünde bulunduraca· 

ğınız esas şudur: 
Her türlü idare sistemi yapısının 

en kuvvetfüi ve en sağlam temelleri 
halkın kalbind~ olanıdır. Halktan 
kuvvet almıyan her teşebbüs ekse
riya akamete mahkumdur ... Maiye
tindeki efradın ve mıntakasmdaki 
halkın sevgi ve itimadını kazanma· 
yan ve kalplerini teshir edemiyen 
bir zabıta amiri birçok işlerinde 

hüsranla karşıla~ır. 
İnsanların kalpleri; aşılamıyan ve 

içine girilemiyen, metin bir kaleye 
benzer. Bu kıalenin anahtarı: fazilet
tir, nefis fcragatidir. Kısacası güzel 
huydur. 

Emriniz altına girecek yurt yav
rularını, yalnız canlı bir makine gibi 
kullanmayınız. Bunların da, yurtla· 
rına hi7..met için toplanmış ve her 
birinin. sizin gibi, bir izzetinefs sa· 
hibi olduğunu gözönünde tutunuz. 

Halka karşı olacak muamelenizde: 
Bunların damarlarında dolaşan ka
nın, her zaman hAkim yaşamıya a
lışmış ve fakat, kalben bağlandığı 
kimseler için kanını dökmekten çe· 
kinmemiş bir neslin temiz kanı ol
duğunu unutmayınız. Cümhuriyet 
devrinde büyük bir huzur ve refa· 
ha kavuşmuş olan bu mukaddes a
nayurdunun, daha çok yükselmesi, 
refahının daha çok artması ve her 
türlü düşmanlara karşı korunması, 
bu asayiş ve huzurun devamile 
mümkün olur. Yurdun, bu en önem· 
1i ve şerefli ödevini omuzlarınıza al· 
dığınızdan dolayı sizleri tebrik eder 
ve son söz olarak şunları söylerim: 

Hepimize can veren ve mes'ut 
yaşatan yurdumuzu, çok seviniz. 
Hayat çok tatlı bir şeydir. Bunu da 
çok seviniz, fakat bu sevgiyi, sizi fa. 
ziletten ve yurda hizmetten alıkoy-

mıyacak şekilde .sınırlayınız. 

İsmet ve iffet remzi ve canlı tim· 
sali olan değerli Şefimiz İnönü, baş
ta olmak üzere bütün büyüklerimiz· 
den görmekte olduğumuz fazilet ve 
çalışma örnekleri rehberiniz kanun 
ve vicdan, önderiniz ve Ulu Tann 
yardımcınız olsun. 

Bundan sonra Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak, şu nutku söylemiştir: 
Sayın davetlilerim, 
Karşınızda gördüğünüz genç SÜ

bay lar, Harbiyede bir Türk sübayı 
için lazım olan bilgi ve terbiyeyi aL 
dıktan sonra, bu müessesede jan -
darma mesleği için lüzumlu olan 
bilgi ve terbiyeyi edindiler. Devle
tin, bir jandarma sübayına verece
ği bütün vazifeleri ve mes'uliyetle. 
ri kabule ehliyet kazanmış oldular. 

Bugün huzurun uzla şeref verdi -
ğiniz bu tören, işte bu ehliyetin l 
maddi ifadesi olan diplomaların tev. 
zii için tertip edilmiştir. Bunda ha
zır bulunmakla bu genç hizmet 
unsurlarını ve beni taltü buyurdu. 
nuz. Hepinize teşekkürlerimi arze
derim. 

Genç jandarma arkadaşlarım, . 
Şimdi size tevzi edilecek olan 

diplomalar çok mühim salahiyetleri 
üade etmelke beraber ı.ize çok ağır 
mes'uliyet de tahmil etmektedir. 
Salahiyetlerinfzi kullanırken bu eh. 
liyeti daima hatırlamanız lazımdır. 

Arkadaşlar, 

Diplomalarınızı elleriniz aldık -
tan sonra her biriniz, verilecek va
zifenin başına gideceksiniz. M:üye. 
tinizde erler bulunacaktır. Bunlar, 
milletin size emanetidir. Onları, 1 
kendi evlatlarınız gibi koruyacak -
sınız. Ve daima millete faydalı ola. ı 
cak tarzda çalıştıracaksınız. 

Biliyor musunuz ki, jandarma, 
polis vazifesile de mükelleftir. Bu 
sıfat ve yurd içinde emniyetin, hu
zurun ve sıhhatin muhafızı olacak
sınız. 

Jandarma, nizam unsurudur. Ve 
devlet kudretinin timsalidir. Nizam 
unsuru bizzat muntazam, nizama 
riayetli ve bu hususta herkese nü
mune olmanızdır. 

Kuvvet timsali olmak itibarile 
mevkiiniz çok mühim ve naziktir. 

Kuvvet, vakar ister, temkin ister, 
itidal, basiret ve nezaket ister. 

Temsil ettiğiniz kuvvet devletin, 
milletin emanetidir. O, ancak dev
letin ve milletin yüksek menfaatleri 
icap ettiği zaman ve devlet kanun.: 
!arının emrettiği hallerde harekete 
gelir. Şahsi garaz ve menfaate alet 
olamaz. Birkaç hafta evvel yanınız. 
daki kardeş müessesede· Polis Ensti. 
tüsünde söylemiştim. Zabıta vazı. 
fesi zahmetli ve hazan tehlikelidir. 
Fakat vatan hizmetinde zahmet ve 
tehlike, ağırlığı nisbetinde zevkli. 
dir, şereflidir. Muvaffakıyet için en 1 
büyük rehber, vicdanlarınızdır. Vic. 
danımzı faaliyetinde serbest bıra. ı 
kınız. Kendinizi daima onun mura
kabesi altında bulundurunuz. Onun 
irşat ve ihtarlarına uyunuz. O sizi 
daima iyiye, daima muvaffakıyete 

götürür. Vicdan, aldanmaz bir mu. 
rakip ve aldatmaz bir mürşittir. 

Arkadaşlar, 

Yukarıda söylediğim gibi, jandar
ma nizam unsurudur. Fakat bizm he. 
defimiz olan nizam, cebir ve zora 
değil, adalete dayanan nizamdır. Ve 
anc~ k bu nizamdır ki, yurdda hu -
Zllf ve refah yaratır. Bu nizam, an. 
cak Büyük Şefin 12 teşrinisani 938 
tarihindeki nutkunda ifade ettiği 
gibi anarşiden ve cebirden uzak, 
bütün vatandaşlar için müsavi bir 
emniyet havası içinde doğar ve ya. 
şar. İşte bu büyük gayenin tabak. 
kukunda sizin rolünüz mühimdir. 
Cümhuriyetimizin yüksek koruy11-
cusu bu kıymetli eseri Türk genç
liğine emanet etmiştir. Siz o genç. 
likte birer mevkiı mahsus sahibisi
niz. 

Büyük Şef'in buulvi sesinin aksi 
kulaklarınızdan uzak kalmasın. 
B~aia bulunmasından yalnız 

Sultan Aziz Devri 
i' Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir ... 
~tta - YAZAN: SAMI KARAYEI-

Bekiriiı Son Zaferi ; -
·Molla Mehmedin 12 Dişi Birden 

Sökülüp Dökülmüf til 
Kaz~çı da, karşısınaaki yüz yir· 

mi yedi okkalık Mollayı çift paça 
toparlıyarak meydanda çift sürdü· 
rüyordu. 
Güreş çok heyecanlı ve hasmane 

idi. Tam bir Pomak güreşi ve kıran 
kırana idi. Çok boğdu, kırdı diye şi
kayet edecek yoktu. 
Kıran kırana güreşti. İki pehli· 

van, tam yarım saat biribirlerini 
bastıramayıp ayakta boğuştular. İ· 
ki acı kuvvetin tekabül ettiği gö
rülüyordu. 

Mollanın, oyunlardan kurtuluşu 

harika idi. Bekir, bir an evvel Mol
layı altına alıp kazıklamak istiyor· 
du. 

Bir aralık, Bekir Mollaya bir kaz 
kanadı girdi. İki dev cüssenin biri· 
birlerine kenetlenmeleri çetin ol
muştu. 

Bekir, iki kollarile önden kenetle
yip çengellediği hasmını büküp 
zorla sırtüstü yere getirmiye çalışı· 
yor. Molla da bir kaya parçası gibi 
hasmına direnmiş duruyordu. 

Nihayet; fevkalade mahir bir peh· 
livan olan Molla kaz kanadından 
sıyrıldı ve Bekirin iki paçasını kuv· 
vetli pençelerile kaptı. 

İste· Mollanın üstadı azamlığı bu-
~ ' 

radn idi. Hem kaz kanadından sıyrı-
lıp kurtuluyor ve hem de hasmını 
birdenbire tehlikeye düşürebilecek 
oyunu buluyordu. 

Bekir, bir an içinde galip mevki
den mağlup olabilecek şekle girdi
ğini görünce çil eden çıkmıştı. 
Mollanın eline geçen paçalarını 

kurtarmak kabil olamazdı. Kazıkçı 
vaziyetin vahametini anladı. Derhal 
hasmına zoglu ve acı bir boyundu-
ruk taktı. .. 

İki pehlivanın bu saydığım hare
ketleri o derce ustalıkla olmuştu ki, 
her biri bir an için mağlup olacak 
iken galip mevkiine geçmiş bulunu
yordu. 

Bekirin paçalarını eline geçiren 
Molla, hasmını çekip sırtüstü yere 
düşürmiye çalışıyordu. 

Fakat; Bekir de, paçalarını hasmı· 
nın elinden kurtarmak ve boşalt· 
mak için can havlile Mollayı boyun
durukla boğuyordu. 
Mollanın gözleri dışarı fırlamıştı. 

Yüzü morarmıştı. Ağzından salyalar 
akıyordu. Boyunduruk çok müthis
ti. Mollanın iflahını kesmişti. 

Bekir, maazallah, merhamet edip 

Uluborluda hasılat azhAı 
Uluborlu (Hususi) - Bu sene yağ 

murların az olm ası yüzünden çift· 
çinin yüzü gülmcmiş~ir. ~il~a~~a 
köylerimiz pek dertlidır. Koylunun 
müracaat istidaları üzerine dilekle
rini tetkik etmek üzere kaymakam 
doktor ve ziraat memurundan mü
teşekkil bir heyet kazaya bağlı na
hiye ve köyleri gezerek tetkiklerde 
bulunmuştur. 

iftihar değil, ayni zamanda huzur 
ve Himad da duyduğumuz Milli 
Şef'imiz Büyük İnönü, gençlikten 
ahlak ve fazilet, vatan hizmetinde 
sadakat ve feragat istiyor. 

Arkadaşlar, 

Sizden söz istioyrum. Bu ulvi di. 
rektüe uyacağınızı v~dediyor mu.. 
sun uz. 

Bir senedenberi sizi şefkat ve si. 
nesine basıp yetiştiren bu büyük 
müesseseyi sözünü1'e şaiht tutuyo. 
rum. 

Hepinize, vatan hizmetinde mu -
vaffakıyet ve verdiğiniz · sözün eri 
olmıya mazh'll'iyet dilerim.» 

Dahiliye Vekilimizin nutkundan 
sonra Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, genç sübaylara 
diplomalarını tevzi etmiş ve davet. 
lller büfede izaz edilmişlerdir. 

te boyunduruğu biraz gevşetmiş ~ 
saydı, muhakkak surette sırtU5 

yenilebilirdi. . 
Nihayet; Mollanın nefesi kcsild~ 

İpe çekilen bir idam mahkumu gib1 

kendini boşalttı. Elleri gayri ihtiya• 
ri hasmının paçalarından çözüldÜ· 

Bekir, hasmının pençelerini paÇ~ 
!arından ayırdığını görünce derb 
boyunduruğu çözdü. Bu, pehlivan· 
lık icabı idi. Durup dururken ve t~; 
tike yokken hasma boyundulV'" 
çekmek erkeklik değildi. 

Boyunduruktan kurtulan 'JdoU: 
olduğu yerde bir iki sallandı ve e • 
!erini ağzına götürdü. 

Mollanın ağzından, burnund•Jl 
kan boşanmıştı. Ağzından avucu~.• 
çakıl taşı gibi birşeyler dökülrniiştü· 

Bekir, fırsattan istifade edip bas' 
mının üzerine salar ve bastırıp r; 
nebilirdi. Fakat; bunu yapmadı .. Ç te 
sevdiği Mollanın çok fena vazıyew 
düştüğünü anladığı için oıdu&-
yerde seyirci kaldı. .. ıe• 

Molla, ağzından avucuna duşe~ tJ. 
re baktı. Bir alay sökülmüş dış • 
Kazanın dibine doğru yürüdü. A..,1J. 
cundakileri yere attı. Daha bala a) 
zından yüzünden kan boşalıyord0• 

Sultan Aziz irade etti: 
- Güreşi bıraktırınız ... 
Bu suretle güreşi ayırdılar ... ~~ 

kir, boyundıtrukla Mollanın on 1 

dişini sökmüştü. 

* . 
B k . . .. . M 11 jledıt· e ırm son gureşı o a 

Arnavudoğlunun bileklerini çı1<9~ 
mış, Mollanın on iki dişini avucufl 
dökmüştü. aJl 

Kazıkçı. Sultan Mecit ile Sul~ t 
Aziz devri başlangıcının en naJll 

8 

pehlivanlarından idi. 1· 
d.~· bil Sultan Aziz; Bekiri sevme ıgı f1• 

de ihsanlarına garketti. Bolca ih58
111 Ii •8 lar vererek bu meşhur peh ' 
11

• 

hacı olmak üzere Kabei MuazzaJll 
yı tavafa yolladı. 

* . 
Her Türk kahramanlığı gibi niB')ı e . 

yana karışmış olan bu meçhul P ı 
livanı okuyucularıma ve Türk. spO) 
tarihine tanıtabildimse kendirn1 b' 
tiyar addederim. ,g.1 

Beni, üzülmden seve seve oku) 
karilerime de teşekkürlerimi stlrııı· 
rirc 

M. S. J{. 

-SON 

Pazarda TUtUncUIOk 
Pazar (Hususi) - 935 yılında ye.· 

pılan umumi bir inceleme sonurıd9 

kasabamızda tütün ekilmeğe başlall' 
mış ve günden gür:e inkişaf etrnelc· 
te bulunmuştur. 

K 'kt' d' ekici• azamız ı ısa ıyatına ve · ııt 

lerin refahına hadim olan bu rnes 
neticeyi topraklarımızın hiikrni ,,e 
kimyevi vasıfları~ı ke·feden inlıİ' 
sarlar yüksek teknik el:manlarınıJl 
derin görüslerile inhisarlar uırıı.1111 , . . 
müdürlük yüksek makamının bıtr 
inzimam eden sonsL•z yardırnJarıtı• 
medyunuz. 

·t 
Muhitimizin hal ve istikbale 

81 

maişet muvazenesi üzerinde çaJC 
şümullü ve ümit verici bir değ'İŞiJc• 

JcB' 
lik husule getiren bu kıymetli l 

IJlesB zanç vasıtasının uyandırdığı el 
zevkini ifade etmek isterken e.rl 

Ş)<B' 
beevvel züraımı:da yakından al ışti 
dar olarak topraklarımıza elver ış• 
tohum bulmak ilgisine tütün sııt1 ... k·ci .. -
lanmızı tenezzümle beraber e 1 e-
rimizi yorulmaksızın iyi rn~h~U: :gJ' 
tiştirmeğe teşvik etmek gibı fıil 111 
clımlar gösteren inhisarlar ııı:tıtl p• 

müdürlüğüne teşekkürlerimizi sıı 
mağı bir vazife biliriz. 

tsmail Tezattır 
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·DUnkii $por Hareketleri · 
4 Vildyet Arasında Yapılan 150 Kilometrelik Türkiye Bisiklet Şci:mpi
)Onası Yurdun En Seçme Gençlerinin /ştirakile Muvaffakıyetle Yapıldı 

elken Müsabakalan
. Rumenler Kazandı 

l.zme Şampiyonası · Masaba
~rına DiJn De Devam Edileli 
~ Deniz Jılübü tarafından şeb Olimpik yo~e: .. - "" 
•~ davet edilen .R~anya Yat Birinci Rumen Simenesko M.5 de 

~~l dün Moda koyunda de- ikinci, Rumen Celes üçüncü, Şeref 
»ıııı..._~. e ilk karşılaşmalarını 57.3, dördüncü Nejat. 
~ YUzme Şampiyon•• 

.... ~ sularımızda yapılan bu ilk MUeeb•k•l•n 
~hniıel temas, büyük bir alaka Evvelki gün başlanan İstan~ul 
tİk~l§ ve Moda koyunu me _ yüzme şampiyonluğu seçme müsa. 
· ~la doldurmuştu. bakalarına dün de Şeref stadında 
~ye kadar tertip ettiği ya _ devam edilmiş, küçükler ve klüp 
·~~ harici yüzücüler arasındaki Y&rlf. 
' büyük bir intizamla sona er. !arda şu teknik neticeler elde edil. 
' l>eniz klübü dün intizamı te. miştir: 
"' 'dememiş, dolayısile müsabaka ıoo metre sırtüstil - Biritıcl Ma. 
ltıı....~YU:k bir kargaşalık içinde ruf Beşiktaş 1,34, ikinci Necati Be. 
~- Elde edilen tenik neti- şiktaş, üçüncü Cemal Demirspor. 

IUnlardır: 100 metre sırtüstü klüp harici 
\."Pi yarışı: Birinci Mahmut Birinci Fuat 1,26.2, ikinci Adnan. 
•~ l.8.7, Haınporsum, Cihat. 200 metre serbest, küçükler - ~-
.._. boot· 1 rahim Beykoz 2.45, Bedri Beykoz S.: · Artin Beykoz. 

'ahlarla yapılan ilk beynel 290 metre serbest klüp harici -
~a ·bu idi. Rumen Yüz Mtlımut 2.26, Sadullah. 
..,_ 1.24.30 ile birinci, Bu.. 4X290 bayrak - Beykoz takımı 
~aky ikinci, Harun ü. 12.2 dakikada birinci ve ikinci, Be. 
o~ Tayyu: ,yarıp ter11etU. pktq ilçilııcü olmUftur. 

• • • • • 
tanbul Atletizm 
ampiyonası 

ı.· clanciJ Kategoriyi Hayclarpaıa 
~tlnciiyii Galatasaray Kazandı 

k•tegortde Fener ao pcıvanl• b•t l• gldlpr 

~enberi alaka ile beklenen 400 metre - Birinci Kazım (Ka-

Ankarall Orhan 5,2, 15 Saatte Birinci 
Faik ikinci, Sabahattin Oçüncü oldu 
Takım Halinde Ankara Birinci, 

İzmir llıinci 

• 

Dlakl at , .,......_ ... M,ec••b hir aa 

Mevsimin İkinci 
At Yarışları 

Bu Haftaki Miiaabakalarila 
Bahaim6fterelı Heyecanlı Geçti 

Reisicumhur lamet lnöntl ve 
Bqveki1 Ref"ık Saydam himayele
rinde ytlkaek yarıf ve ıaWı encD. 
meni tarafından tertip edilen ls
tanbul villyeti ikinci at yanşlan
na dtln V eliefendi çayırhğında de
vam edilmiftir. K09u, geçen hafta •. 
ya nisbeten daha kalabalık bir se
yirci kitlesi önUnde devam edilmif 
iu neticeler elde edilmiştir: 

Birinci kotU - Halis kan at ve 1w. 
raklara mahsustu. Mesafesi 2.00C. 
metre. Birinci İnci (lhsan Akay) 
56,5 kilo, 2 ci Onlu, (Ahmet Gelif~ 
58 kilo, 3 üncü Çetin (İhsan Atlı) 

, 58 kilo. Zaman 2,29 atlar arasmd6 
, J meaafe usun - 1 boy - Ganyan 880. 

İkinci kotu - Yerli halis kan 
İngiliz atlar arasında koşuldu, me
~.afesi 1800 metre. 

Birinci Kaya (Atıf Esenbel) 58 
kilo, ikinci Ece (Salih Temel) 56,5 
kilo, ttçUnctl Fahri (Atlı Afa) At y antlanaclaa Bir l.tiM 
fi6,5 kilo, zaman 2 dakika atlar 

Tlrldfe Wrlacililbd kamu Aabrah OrU., lldacl Eakl .. Wı ' arasında mesafe uzun - uzun -
Faik, ~el SaMlaattia, lwalaia .•e Ş1kr1 . Ganyan 190. 

Birinci Bahtiyar (~ Taaak) · 
56,5 kilo, ikinci Ceyl&a (Recep).~ 
81 kilo, "91lııcil ~ (JfaaaD 
Mutlu) 59 kilo, ..-~an ._ 

. OçüncU kOfU - Dört ve dfJİa 
hbradan: Orhan, Kadri. ll'ev- yukan yatta halla kan Arap at-

41, Oem~n, lanna mahauatu. Meafeal 2400. 
ı.talıbuldan: Tanaf, Abdullah, 

(S..'JW_,....) 

Balıkellirdm: Mehmet, Süri. • • • • • 

Serbest Güreşlere A.danadaa: Kem•I, Ahmet, 
DiY8ıtJ&kırdan: Refik, 
CU•kkaleden: Mustafa, 
Mersinden: Hikmet, 
Kayaeriden: Talha, . 

. . Sabah 6,15 de yantçılar ve la&- , 

.kemlik vaslfesini görecek ı.tanbul 
\»isiklet ajanı Fuat, gUret ajanı 
Hikmet, Eskişehir bisiklet ajanı 
Etem, İzmit Yunus Tahir, Bursa 
Süreyya, 1zmir Alieddin, Adana 
Advi, Ankara Ekrem, 15 dakika 
sonra bqlıyacak gUnUn en bUytık 
hareketinin son hazırlıklarile me,
guller ... 

Dün Başlandı 
'l 4 Gencin Girdiği Maaabakalara 
Salı Gana De Devam Edilecek 

lltletizm şampiyonasına dün sımpaşa) 55.4, Hüseyin (Beşiktaş). 
bt_~ çe stadında başlanmıştır. 800 metre - Birinci Kazım (Ka- Biaildet F ederuyonu Mitehı 8-

· ,,5; koşuculann yoklamalan ya
pılıyor. Memleketimizde §İmdiye 
kadar yapılan bisiklet müsabaka
larını organize ve muvafakatile 
başaran Cavid Cav son talimatı 
vermeğe bqlıyor. 

!ı.-:~ori üzerinde yapılan müsa- sımpaşa) 2,12, Hüseyin (Be§iJr~e,. IW CaYid Ca• 
da fU teknik neticeler elde Yorgo (Beşiktaş). 
~ . 110 manialı - Birinci Agop (F • 
.. ~ · kategori: B.) 18,8, ikinci Ferit (H. P.), Şahin 
•tzıtı - Birinci Sezai (H. P.) (Doğanspor). 
'~· P.), Necdet (B. J. K.). Gülle - Nadi (Kuleli) 12,85, Or-SUran - Birinci Sezai (H. P.) han (G. S.), Agop (F. B.). 
"' (H. P.), Ferit (H. P.). Cirit - Kemal (İst1a11bul lisesi) 
~ ... - Necdet (Befiktaş) 12,28, u 51 ikin · lhaan (u-~w .... ) ,... ... 

'

1L_'9'. (lf, P.), Selçuk (Deniz.). ~ ' cı _,,&&_, '-..._ı. 
~~4'11l .,__ raliç (Bojaziçi). 
~- -•t!tuna - Birinci Hayri Uzun - Birinci Cemal (Kuleli) 
t-~)88' Kemal (H. P.), 8,16, Yaşar (Deniz), Nejat (H. P.). 

:.~~ .:.._ Birinci Haydar- •Yüksek - Nadi (Kuleli) 1,63, Ne-
Ql~ Sezai, Ferit, -ıcAmu- cip (Bepktaş). 
~ Nticede Galatasaray 22 puvanla 
ttı,.~ H:ı.:~-.B~& birinci, Kuleli 15 puvanla ikinci, Be-

ıiktaş 13 puvanla üçüncü oldu. 
t.. tt._ 22 puvanla ikinci. . . . , __ .. .., --..-. 1eat.ıa.ğon: Bırıncı ~egori: 

~e - Birinci Cezmi (G. S.), 100 me~ - Birinci Fikret (G. 
• (G. S.), Nejat (Haydarpa- · S.) 11,1, ikinci Melih (F. B.), üçün-
~ ..... cü Artin (Yeni Şişli). • 

tı.albetre - Birinci Cezmi (G. 1500 metre - Birinci Rıza Maksut 
~ ~a (F. B.), Salt (G. S.). (F. B.) 4.26.4, ikinci İbrahim (G. S.), 
~ - Birinci Salt (G. S.) 6çilncü V1adimir (Bolaziçi). · 

(P. B.), Melih (J'. B.) (!ft- 1 llMıl ..,,.._). 

GUreş, eskrim, tenis, yelken, yüz

me, at yanşlarile senenin en can
lı ve hareketli spor gUnUne 14 vi-

layet kotuculan arasında yapılan 
Tllrkiye bisiklet mukavemet yan
fi ile bqlandı. 

Bisiklet federasyonu Asbafka
nı Rıdvan Boranın bulr bulun -
duldan ve federuyon müteba"'81 

eski biaiklet pmpiyoaJanmmlan 
Cavit Cav'ın idare ettiği _.;n 
en iyi pmyı yapılan dibaktl ya
rlflara; 

Eüifehirden: ()aman, ?Ateriya 
Faik, Salih mtlsabaka harici Saba
haddin, Halil, 

Bursa.dan: Hasan, Ahmed, Ih
san, HUaameddin müsabaka ha
rici Kadri ' 

lzmirdenı Bayram,,Stıleyman, 
Enver, 

Kocul.inden: Drem. iükrll, 
llithat, 

- Su, yemi§ 37 nci kilometre
den sonra verilecek; 

- Silivri geçildikten 80lll'& 8 in
ci kilometredeki Çefllleden l!Ui dö
külecek; 

- Döntifte Silivride karpus ftr 
herkes alabilir; 

- Otomobillerde tlsl1m, f9ftali, 
armut, andviç var; ,. . 

- Bqlamaya 5 dalri1ra vaı•; · i G&refl .. fftirü .... ı•vhr 1 a.e=I, H._1, llı ... t, 
- Kırnııza arabalı motoeiklet ta- Yahidettla, Fu t, Re•, Kerla, Alamet, Ali 

mir motoaikletidir. • 

- Baflamaya 4 dakika var; 
- Yanı buradan 200 metre 

sonra final yaptığımız yerde bite
cektir; 

- Baflamaya 3 dakika var; 
- Geçen yarışlarda olduğu gi-

bi 10 saniye kalıncaya kadar aöy
lemiyeceğim. Herkes, kendi har&
ket edecek: 

- .(loaa 'J ... IQfada) 

ı.tanbul OOret Aj:anlılı tarafm. I Kadlkiyıpor, Dolampor. Betikta§
dan tertip edilen aerbelt l(1ref l9Ç- tan N kilodan 2'1, 81 kilodan 12, 88 
meleri, dün Sdleymaniye klilbil lo- kiloya 18. T2 JdloJ• 11, Ti ld1oJa 15, 
kalinde Ajan Hikmet nezaretinde 87 ldloya2, alır mklete bir olmak 
ve İstanbul Giireg İatipre He,etin· üzere 74 pncin iftirakila yapıldı. 
den Sadullah, jimnastikçi Mazhar, M011babya ,ıı..ı ıençlerimi• 
Hafız Besim, İstanbul antren&ril Sa- fUJl)ardı: 
im, mi1U güreşçilerden Çoban Meh- 51 ldlotla: 
met, Yusuf Aslan ideN ve hakem· SClleynwı Giller, J'aruk. KAmiJ, 

liklerinde Kaaımpqa, Güreş klilp, teman, V ahidettla, Ekrem, Sadi, s.. 
Beykoz. Deminpor, Barut OOcll, U'-a' .a ~). 



SON RANDEVU 
Yazan: Enver Naci 

~giliın; ~ 1 
İçim sızlıyor ..• 

Şu ilci günlük hidiseleriıı 8C1 ve ü.. 
mitsizlik dolu safhalarını pmdi sa. 
na .anlatmıya çalıpcağım. Dinliyc-r 
musun'? 

Geçen hafta !istasyonda seni bek.. 
liyeceğimi söylediğim zaman büyük 
bır itımad ve sevgi ile başını eğmiş, 
cpekııo demiştin. 

Bütün bir haftayı. 7-ID\ADI dişle

rimle eze eze geçirdim. Günler bir 
türlü geçmiyordu. 

Cuma alqamıydL Yarm, başlma, 
öğleden .sonra da devam edebilecek 
bir i§, bir anpry~ Çlkanmlar:ından 
lmrbrak, bin rica ile müdürden 
ctnnartesi CiiDü il;iD iziD aldım. 

Cumartesi... Bayram «ünümdü. 
Sabahleyin erkenden uyandım. Za
ben doğru diiriist uyuyamamıştım. 

Gecem uyku ile değil, rüya ile geç
mifti. 

SeaJ bekl~e erken gidersem, 
daha çabuk gelecekmipin gibi, saat 
12 ye vaımadan istasyona yollan -
dım. Halbuki .aeıı Suadiy9hın birde 
trene binecektin ... 

Her şey bana gülüyordu. Gözü -
nün değdiği varhkları bem~yaz, 

ınasmavj, yem~şil ,görüyordum. 
'içim~ sıjJluycriu. Duyarak, 
inanarak başını göğsüme dayadığın 
zaman ümit w bayat dolu gözle:ine 
bakarak: cO kadar mes'udu.ın ki 
Nihal!• diy~ dakikayı bmen 
nasıl bekliyordum!_ 
Beklediğim tren ~ Fakat aen 

)'Oktu.o. Her geçen dakika ümit1eri
ali de benden uzaJd&ştırarak gidi -
JOl°dU. 

- Belki treni bçırmıJbr. 
Dedim ve öteki treni de bekle -

dim. Yine yoktun. yoktun. 
Bir tren daha!_ 

Trenler sanki bombot geliyordu. 
O, bir sürü insan, ıminasız karaltı -
elan, kalabalıktan başka bir şey de
ğildi. 

Seni bir Gha nerede bulacak1ım? 
Bu .son randevumıu.d11. Aylarca bi
ribirimizi göremiyecelrtik. Sana ne 
olmuştu, niçin gelmemiştin! Geçen 
hafta bugün için bana söz verirken 
öyle enin, öyle içten, öyle candan 
dudakların kıpırdam~tı ki... Ma _ 
sum ve temiz hayatından bir ihmal 
ten!ddüdüne düşemezdim. Şimdiye 
kadar da hiç sözünde durmamazlık 
etmemi1tin. Bilhassa böyle mühim 
bir günde beni ıztırap ve işkence 
içinde kıvrandırmazdın. 

Çıldırmak, endişelerime t.-evap 
verebilseydi, hayatıma mal olleak 
ıiddetli bir kalb darbsi bana, gele
meYişiııi izah edebilseydi, kendimi 
asla esirgemezdim. 

Saat üç oldu. Her gelen tren bana 
yeni bir ümit getirdiği halde giden 
trenler en acıyan yerlerimden bir 
pl,.er kopanp götürüyordu. 

Bundan sonra Mut'im ibni Adiy'e: 
cBeni kompıl .. kabul ediniz. E

Yime pdeyim. Dbeyi tavaf edeyim. 
JMifmanlanmın fe?rlnden mahfuz 
blaymı.• 

Di,e haber p.derdi. 
llut'im. peypmbere aodı: 

- Ben. akramhla riayet eder, "' 
kati RH!lim. 

- Ya Mut'im! Onu misafir mı e-
dindin. yrbsa ona tlbil mi oJıdmıl 

Diye sordu. O da: 
- Misafir ettim. 
Diyerek cevap vwrd.i. 
- Öyle ise, semn himayen altın

da oldukça, ona kimse taarruz eda
m.ez. 

Peygamber, mazhar oldulu hlma
yeden se·.;ndl. Ge<:e vakti, yanında 
bulunanlarla beraber Meike'ye, Ha
rem'i Şerife gtttL lhceri esvedi ö

(Nftk Dbeyi tavaf etti. İki rek'at 

Artık dönmek ilizımdı. Niçin ve 
nereye gideceğimi bilmeden, düşü
nemeden yürüdüm. 
Kadıköy iskeJesine gelmipm. BL 

ri kolumdan tuttu: 
- Bu ne daJgmhk Kerim? 
Döndüm. İş arkadaŞlarımdan Nec-

detli: 
- Telgrafını aldın mı'? dedi. 
- Ne telgrafı? 
- Bu sabah sana bir telgraf gel-

mişti. 

Bana bu telgrafı kim gönderebi
lirdi? Sen, sen değil mi Nihal? Şu 
.anda telgrafı nasal elde etmeıi, için
dekini öğrenmeli idim? Hemen va
pur iskelesinin teefonuna koştuın. 
Dairenin .kapcılanna sordum.: 

- Mnamm ii~ni arayın. bana 
ait bir telgraf varsa hemen açın ve 
içinde ne yazılı ise telefonda oku. 
yun .. haydi, bekliyorum. 

Hademelec telgrafı bulam.tılar. 

Heyecan '\'e telapmı .10ren nbd.a
şım da müteessir görünüyor: 

- Galiba Münirde kaldı, diyor
du. eliDdc dolaştırıp dun:lu. «Aça -
lım, çok mühim bir şeyse evine biz 
de telgrafla bildirelim,. dedı"k.. O: 
«Ben onun iher zaman oturduğu ga_ 
zinoyu biliyorum. hatta dolaştığı 

yerleri bile. .. Bugün nasıl <>1sa 'Öğ
leden sonra tatiliz. Biraz.dan daire
den çıkar çıkma&. kendisini .il&r, 

bulur, v.eririm» dedi. Şu halde ihalci_ 
katen .almış. fakat sana verememiş. 

- .Münirin evini biliyor mllSUn? 
- MaalHef! .. 
Dün, yüzüınü kızartarak, boynu

mu bükef'ek. ilti senelik iş hay:atım.. 
da ilk defa. müdürden dilendiğim 

bu yanm günlük imi almasaydım, 
bunların hiç birisi başıma gelmiye
cekti. ~da elpell9e di.-an dur
duğum zaman keşki müdür beni 
paylasaydı: «İrin veremem, sonra 
hakkınızda hayırlı olmaz!• diye ya_ 
nından kOY:saydı! .. 

Telgrafta ne vardı? Hasta mıydın, 
başına büyük bir feliket mi gelmi§
ti? Telgrafı bu akşam muhakkak 
elime geçirmezsem ırtıraplarım be
ni boğardı. 

İçim sızlıyordu, boğuluyordum. 
Köprüye geçtim, hemen daireye 

koştum. Masamın üzerine altüst eL 
tim, çekmece gözlerini aradım, ieL 
gra!ı bulamadım. 

Ne hazindi ki, Münirin evini ben 
de bilmiyordum. 

Müdürün odasını açtırdım. Du _ 
vardaki memur listesine baktım. 

Münir, Kurtul~ta oturuyornwş. 

ltaraköyden Kurtulup, istediiim 
sür'atte beni ne tramvay. ne otobüs, 
ne otomobil götüremezdi. · 

Akpm ilerliyordu. Bu akşam be
ni korkutuyordu. İçimdeki dehşeti 
ve sızıyı dağıtmak için gölzerimi et_ 
rafımda dolaştırırken geceden ür-

(8o•• 1 Bel •yfanuztla) 

namaz kıldıktan sonra evine gitti. 
Peygamber, Mekkr'de, hal.ita bir- ı 

feY telkin etmiye cesaret edemezdi· 
9e de hac mevsiminde etraftan )lek. 

ke'yi ziyarete gelenleri iymana d.a
ftt ederdi; fakat bir faydası olmaz
dı. IJ.aınnaJn, arkumda dolaşır, ya.
lacı ve lihil'.baz olduğunu söylerler, 
mylecliklerini kıymetten clüşiiriir

Jadi. 
Peygamberin, bu zamanda, ne &f.· 

bi mukabeleler lördüiünü Fuzbn 
~ 4:6 nci iyetleri gösteriyor. 
Bwı1aruı minüı fÖYlıedir; 

clıfeklre ahalisi dedi ki: Bu Kur'an, 
yalan ft iftindm u.retti.r. Muham
med, ona, kendisi dlbiiyor. Bu ha
smta, bqblen da ana muavenet e
diyorlar. Bu sözil söyliyenler, Kur
an Mkkında hamzl•k etüler. Yine 
Mekke ahalisi dedi ki: Bu Kur'an, 
eski adamların naklettikleri efsane 
ıl!rc1en ba,ka btqey delildir. Mu
hammed, sabah aJqam. 01l1l başb
larma yazdırıyor. Onlara de ki: 
Kur'anı. gökte ve yerde olan bilin
mtyen fe'Yleri bilen üdes ut inzal 
etti; çWıld\ Cenabıhak pfur ~ ~ 
lıimd!r .• 

Nahl stherinin 103 ündl lyettnill 
manua da şöyledir: 

cBa, aaluı.ıı - dedildeıini öm-

TSrf f S4.aAH 

. 
Erzincanda Parti Faaliyeti 

1 

-

Ernncan ( Hususi ) - C. H. Partili Miifettiıi Muzaff• r 
Alquar fdarimiu ıelmiftir. Yakanda k..-ai Parti idare 
M,eti ile bir arada prl)Glı--. 

• • • • • 
Adanada Bir Cinayet 
Kasap 
Kiıi 

Ata İsminde Biri Bef 
Tarafından ÔldBriJlda 

Adana (Hususi) - Adananın cl· 
var köylerinden Camili'de müessif 
bir cinayet olnuqtur. Camili köyü· 
nin ileri gelenlerinden Avni ve di
ğer kardeşleri Bayram Ali, Vehbi 
Gani, Avninin oğlu Enver birlik ola
rılk A \'ilinin kızı Sakinenin kocası 

kasap Ata'yı tabanca ile öldürmüş
lerdir. Cinayete sebep Saki.neye ait 
tarlanın tapuya tescili meselesidir. 

Bayan Sakine anasından miras 
kalan tarla üzerine üç sene evvel 
ev yaptınyor.. Evin ikmalinden iki 

gün sonra Adanaya gelerek evinin 
eşyalarını alıp köye dönüyor. Dö
nüşte evinin yıkılmış ve enkazının 
taşınmış olduğunu görerek mütees
sir oluyor ve kocası kasap Ata evle
rinin kimler tarafından ve niçin yı- , 
kılınış olduğunu araştırıyor. 

Kasap Ata kayınbabası Avni ile 
konuşurken Avninin diğer kardeş
leri kendir getirerek Atayı arkadan 
tutup ağaca bağlıyorlar. Dedepınar· 
lı muhtarı Karabey her ne kadar 
cyapmayın:t diye rica ediyorsa da 
dinlemiyorlar ve Atayı döğmeğe 
başlıyorlar .. Bu dayak faslı esnasın
da Sakine de dövülüyor. Naçar bir 
vaziyette kalan Ata: 

- İnsafsızlar, :karımı dövmeyin! 
diye yalvarıyor. Avnigil: 

- Sen dayağa razı ol.. Ölümüne 
kasdediyoruz, daha senin kanını i
çeceğiz! .. diye Ata'ya cevap veriyor· 
lar .. 

Bu dayak ve barbarlık hadisesi
nin muhakemesi henüz bitmeden, 
bir gün, Ata köyün arka karanlık 
sokağından ~eleyin geçerken 
meçhul bir el kalçası üzerine bir 
bıçak saplıyor. 

Birbirine akraba bu aile içerisin-

Maktaı Ata 

de yıllardanberi devam eden anlaş
mamazlık nihayet geçen gün Atanın 
öldürülmesile bir cinayetin feliket 
Ata kayınbabasırun tabancasından çı 
ihtilaflı tarlayı Atanın kansı ve Av
ninin kızı Sakine namına keşfini 

yaptırarak tapuya iaydetmek ür.ere 
Camili köyüne gidiyorlar. Yine kor
kunç bir kavga baflıyor ve zavallı 
Ata kaibabasmın tabancasından çı

kan kurşunlarla mücadelesini yaptı
ğı toprağa ebediyen kavuşuyor. Ci
nayetin failleri yakalanmıştır. 

Maktul kasap Ata Adanada kül
hanbeylik hayatının yaşadığı za. 
manlarda hayli namlı ve iyi biçak 
tabanca kullananlardan biri idi. 
Fakat o bu sahadan çoktan P.lini çek 
miş, oturduğu mahallede kendine 
samimi bir muhit temin etmişti .Şir
ret değildi. Hatır sayar, söz dinler, 
çalışkan ve vicdanlı bir ~çti. 
Kasabın kasap dükklnından öl

mesi gibi Atanın da akibet bir cina
yete kurban gitmesi hilkatın ne acı 
bir tecellisidir. 

Yu$Uf Ayhan. 

~- lllilW~ CM\zm 
iLE v~z~~~! ı!'l'!!!,HZAD 

yoruı:. Muhammed'i bir adam öğre
tiyor, diyorlar. Onların tahmin ve i
pret ettikleri kimselerin lisanı ağ
cemidir. Kur'an ise fasih ve tam A· 
rap lisanıdır.• 

İbni İshak diyor ki: Amir ibni 
Hadremi'nin Clbir isminde hıristi- ı 
yan bir kölesi vardı. Peygamber, a
rasıra onunla görüşürdü. Kureyş, 

bu konuşmadan şüphe ediyor, pey
gamberin Kur'anı ondan öğrendiği· 
ni zannediyordu. 
Diğer bir rivayete göre, Mek'ke'de 

Cabir ve Yeslr isminde kılıç yapan 
ild Rum san'atkAr vardı. Bunlar Tev 
ra t ve İncil tıkurlardı. Peygamber, 
bunların yanına da sık sık gidip ko
nU§tuğu için Kureyş, Muhammed'in 
bunlardan da istifade ettiğine kana
at getirmişti. Yukanda, manasını 
yazdığımız Ayet, bu iddiayı reel için 
fieri sfirülmüştür. 

PEYGAMBER SÜDE VE AYŞE 
İLE EVLENİYOR 

Yukanda _işaret ettiğimiz gıDI 

-··-
peygamberimiz Muhammed Musta
fa da insan olmak dolayısile pek e

hemmıyetsiz olsa bile bazı beşerl 

zaaflardan kendisini kurtaramamış-

tır. Hatice'nin vefatından sonra. ya
fl ilerlediği halde, bol bol karı al-

maktan, hele hoşuna gidenleri ko
calarına boşattırıp kendisine hasret

mekten geri kalamamıştır. Bu zaafı, 
o zamanki şeraite ve telakkilere dik

kat edersek, büyütmememiz lazım. 
Çünkü, o zamanlar, çok kan almak, 

küçük yaşta kızlarla evlenmek, u
mumi kaidelerdendi. 

Hatice öldükten sonra, peygam· 
ber, kansız 'kalınca, üı:ülmiye başla
dı. Osman ibni Maz'un'un karısı 

Havle binti Hakiym: 

- Yii resufüllah, sana hizmet ede
cek bir can arkadaşı lazımdır. Eğer 

emrederseniz, size, bir zevce areya
yırn. 

Deyince, Peygamber: 
- Yl Havle, evlenmek isterim, 

-··-Hikmet: ' 
- Bir müddettenberi daha mer-\ 

hametli ve insaflı oldunuz. Bunun 

ıçm lilurdıya devama cesaret ede
biliyorum, dedi. Sen, cahil, f.a'kat 

her ıeyi öğrenmeğe teşne ruhumu 
en mahir bir doktor gibi tedavi et-

tin. Yalnız. buna rağmen, :tanıma
~n ve sana bildireceğim çak kuv. 
•etli bir muvaffakıyet amili yanın
da olmasaydı, sarfettiğin bütün 
gayretler boşa gidecektL O, sen 

pencereden gittikten sonra yanıba-ı 
pmda durarak hep söylediğin söz.. 

leli, nasihatleri bana tekrarlıyor, 

~i, gözümün önünden ayırtmıyor-

clu. Bu, bir nevi hayaldi ld. zaman 
uman rengini, Jeklini dejiştiriyor, 
fakat bütün bu tahavvüllerde yine 

daima seni görüyordum. Ve bu an
larda da, Selim, o hayalin sesi, se -
ninki gibi ilma edici idi. Ve bunu iyi 

bil: senin büyütmek iStediin zam

bak, eğer toprağın besleyici gıdala. 
ırım içip büyüdü ise, bunun sebebi. 
beraberinde getiTdiğ;n o gayrikafi 
güneş parçası değil, fakat kalbimde 

mukaddes bir alev yakan. ve bu a

levin, senin de kalbinde yakmasını 
istediğim tabiat harici bir lrudreL 
tir Selim ... 

Ve bu son sözler üzerine aya~a 
kalkarak ,kısık bir sesle: 

- Kafi derecede söyledim mi a
caba? Beni en nihayet anlıya bildin 
mi? diye bağırdı. 

Selim, kat'i bir tavırla: 

- Hayır, bu tabiat harici kudreti 
bir türlü anlıyamadım ve bilemi -
yorum .. dedi. 

Hikmet, kollarını bükerek, ken _ 
dini kaybetmiş bir halde: 

- Ne kadar katı yüreklisin. De
mek, hiç bir şey keşfetmek istemi
yorsun? diye mırıldandı. Ve pen -
cereye yaklaşarak bir müddet dı -
şarıya dalgın nazarlarla baktı. Hik_ 
met döndükü zaman, gözleri yaşlı 
idi; fakat kendisine has olan bir de
ğişiklikle, dudaklarında hafif bir 
tebessüm dolaşıy~rdu. 

- Size söylemeğe cesaret edeme. 
diğim şeyi biraz ev\·cl bir mektuba 
yazmıştım, dedi ve göğsünden bir 
kağıt çıkararak: 

- Bu, müracaat etmek istediğim 
son çaredir, diye ilive etti. Beni, 
buna müracaate mecbur etmıyecc

ğinizi ümit ediyorum. 
Ve .mektubu Selime uzattı; yalnız 

birderibire: 
- Bir dakika durun .. bir iki ke

lime daha ilave edeyim.. dedi. 
Ve masanın yanına bir iskemle 

çekerek oturdu. Yalnız, yere 
düşen yazı kalemini bir türlü bula
madığından, bir çekmecenin jçin -
den aldığı gayet keskin ve sivrı uç-

amma münasip bir kadın bulunabi- ı 
lir mi? 

- Neden bulunmasın? Siz isteyi· 
niz de, dul kadın da, bakire kız da 
bulunur. 

- Kimler var? 
- Eğer bakire istiyorsanız, dostu-

nuz Ebti Bekir'in kızı Ayşe var. Dul 

olmasına rizi olursanız, size iyman 
etmiş olan Sude binti Zemğa muva
fıktır. 

- Sude, evvelce, amcazadesi Se.k
ran ibni Amr'la evlenmişti. Kocasile 
beraber peygambere iyman etmiş

ler. Habeşistana hicret eylemişlerdi. 
Sekran' Habeşist.anda iken hıristi

yan dinine girdi ve bir müddet son
ra da vefat etti. Süde de dul kaldı. 

Havle'nin delaletile Peygamber, 
Süde ile evlendi; fakat yaşlı bir ka· 
dın olduğu için ondan hoşlanmadı. 

Mihri olan dört yüz dirhem gümüşü 
vererek boşamak istedi. Bir rivayet
te, boşadı bile. 

lu bir hançerle kurşun 

yonttu. 
Selim, yaklaşarak: ~ 

- Ne tuhaf bir çakınız "~' _, 
- Bu, Bursa malı. eski bit tJft 

çer... Dün Mehmet, bana ~ d 
fidanını so""kmck için \ erroışd-
nu ttu. Bende kaldı. -1 

- Bu silahı, muhakkak Mela 
iade edeceksiniz Hikmet, ibtı"9 
den bilhassa rica ediyorUl11· f 

Hikmet bir nıu'\ı-afakat ~,, 
parak kiğıdm üzerine eğildi. ;; 
saat evvel yazdığ: mektup fi' 
de idi: tJJ!I 

.:Selim, sana an'latacağUll ~ 
yeyi dinle. Erkek kardeşiın ;il 
öldüğü zaman on bir ~ J 
l[udeşimin gömüJmesin1 ~ 

kıp babam derhal beni yanıo~ 
ğırttL Elinde, üzerimde ~ uP' 
elbiseye benziyen bir kostütO 
yoniıı. Beni görünce: . il' 

- Kızım, söylediklerimi tfl 
le. Ölen sensin. Hala hayatta 
da Hikmetti.. dedi. Ve ber. hiçtJlr .. , 
anlamadığımdan \•e banu .~ 1,' 
rcketimlc gösterdiğimden, !1111 t_ 
kağıt üzerinde yazamıyacağıdl, 
kilde beni korkuttu. Korku .e 
şctten bitkin bir halde: 

- Evet babacığım, kı~~,,; 
müştür. Ben Hikmetim, dıye 
dandım. 

Babam cevap verdi: ~~~~ 
c- Hikmet, kmmın öldü~~ 

ma hatırında tut. Eğer günüll 
de bunu unutacak olursan···• tJ • 

Daha fazla söylemedi. F~ 
:zarları bu cümleyi tam~ " 

Selim. bu anda, Feridun~ 
zı, daha fazla s: lamıya _.,; '
edemediği sonsuz bir aşk~a ~~ 
diğini söylemek için yenıdell 
buluyor. Tecrübem olmadıJl il" 
ev\1ela sizin de ayni ku~ 
yecanla beni sevdiğinizi '-' 
tim; fakat bizzat siz beni ~ t_; 
yamdan uyandrrdınız. mı:.~ 
yakında ayrılacağımızı soy~ 

- Ara sıra buluşuruz.. aı:r ..J 
nuz. Ve siz, kalbimin bu~" 
verdiği cevabı i§itmiyord~..ı; ~ 
gün seni görmeden geçen güJ1 ~ ., 
için tahammül edilemiyeee 

haldir.• dostluğunuzun saıııi-',. 
arkadaşlık, bir ağabey şeftc_ati ;,;_ 
ğunu ve benimkinin de bit -_, 

teşkil ettiğini gördüğüm ı:•"""'.J 
bamln kızı ortadan kaybo~ 
da düşündü. Zira ayaklana~ gu-,_;, 
çok müşkül zamanlar ge~.jri~ 
Ah, Selim, benim hMild h~ 
anb~: ~ 

- Ben de seni delicesiJM! 
rum.. diyerek dizleirne ~~ 
için neler ve...-ınezdim acöa! .. -,,,_ 
hiç bir şey olmadı. Etrafında uJI 
nan bu sırrı. anlamadın, .ke,.... 

medin. ~ 
(DevBJlll 

yetini Ayşeye terkederse ve~ 
ile cinsi miınasebata he'Vf!IS /Jf 
tekrar nikah altına alarağıt.l 
di ve bu suretle onunla bat~ 

Peygamber öldükten sont' 1Jiı' I 
yat kalan dokuz zevccsindeD~ t 
SUde'dir. Bu kadın, peyg&Jll ~ 
teki zevcelerinden evvel. ~ 
ömerin hilAf eti senelerind;,.. tıf 
nede öldü ve Bakiğ namın 
halle defnolundu. ~ 
Ayşe ile izdivaç - Ba'11A :ıl 

gamberin Slıde'den hJŞ~ 
görünce harekete geçtL Eb4 
evine koştu. f 

Ebu Bekir, bu teklü .k~ 
~rdı: I 

- Ben, peygamberle ~ ;I 
dum. Kardeş kızı kardete '.i 
mu! Dedi. r.. 

Havle", oradan peyganıbef" _. 
ve Ebt\ Bekir'in !tiratlarıl'1 
tı. o ise: ' 1Jl!I". , 

Sude, peygamberi sevdi. Bu istih
fafa ehemmiyet vermeden, geçtiği 
yolda bekler, ağlıyarak: c Yl resulü
nah, bende takarrup hevesi yoktur. 
Maksadım, kıyamet gününde senin 
!e\'Celerln arasında bulunmaktır., 

derdi: faltat Muhammed, bu kadına.. : 

- Git, Ebu Bekir'e sö~le· ~ 
nun yalnız din J<ardeşiyifll· ~ 
süt ve ebeveyn kardeşi ~ I' 
Bundan. dolayı kızı bana ~ 
fildir. ~ 

Dedi. ' 
Havle, bunu, Bbd ~'iti' 



., sı TbıBiüz 1l3t ,__ _ 
Le: 

Tltlfl1A8All 
D 

HiKAYE 

SON RANDEVU D 
ı~. Vi.1 ayet Arasın da Yapı I an 15 o Kil o met re 1 i k . [Baş tarafı 6 nc .. ayfada] 

Urkıye Bisiklet Şampiyonası Yurdun En S eme periyordum, gözlerimi yumuyor_ 

Gençlerinin iştiraki le ~vaff aklyet le yapı'ldı :::~~~::~:.:~~~:~: 
(Ba.ştarafı 5 inci sa:11f amızda) 
- lki ay evvel Edirne yarl§ını 

lllUVaffakiyetle başaran İzmirli bir 
arltatla§ımız bir bisiklet gezisinde 
~~ıtıobile çarparak ölmüşttir. Ha
..... cun için hepinizi sükuta davet 
tdetün. 

- Ba§lamamıza bir dakika var; 
- Lastiği olmayan arkada§lar 

seni kaybetmiştim. Sevdiğin insan
la istediğin zaman gö~ebilmek 

imkanı elinde bulunan bir kız ol -

Apartımanın merdivenrerini nastl 
çıktığımı bilmiyorum: , 

- Münir evde mi? ., 
-Yok. 

- Münir asıl annelGnde mi ka. 
lır? 

- Evet .. 
- Babası ~~ üvey annesi de 

Münirin her zaman kaldığı yeri blL 
melzer mi? 

- Bilirler. 
- İçeri)"e sorsanız da öğrensem! 
- Evde yoklar. Yemeğe davet 

yaptılar. Gelirler bu gece çok geç. 
Yarın ... 

- Yarın mı? 

Yarını beklemenin bence ne oemek 1 
olduğunu bilse bu kadın, böyle söy-

ler miydi? Ne çare? Bağrıma taş 

basarak sabahı bekliyecektim. 

0totnobillerden Iastik alabilirler; 

15 
;;o saniye var, 20 saniye, 

ye, 10, .. 5 ... - Başla_ ... 
. IIep birden hareket eden 32 gen 

: gUneş, rUzgti.r, yokuş biribirle
~ ~1:1tı mücadelesi ilk dakikalar
ı ıtibaren yarışları takip cden
:::ıc bUyük alaka uyandırıyor, in
..... _ daha ziyade heyecanla takibe 

Pek anlaşamıyacağım çetrefil dilli 
bir ecnebi hizmetçi kadın karşım -
da şaşkın şaşkın bana bakJsordu. 

- Gece onlar gelince siz sorun 
\ ve bir kenara adresi yazın. Sabah

leyin 8 de Hisardan telefon ettiğim 
zaman bana söylersiniz, olmaz mı? 

- Olur ... 

- Ne zaman gelir? 
- O, kalmaz hurda! 
- Ya nerede kalır? 
- Ben bilmiyor .. 
- Burası kimin evi? 

-..vJtediyordu. 
llAn~arışçılar, Topkapıdan Davut-
~ kı§}asına giderken Edirne ko-
::u şampiyonu Eskişehir takımın 
11 

Salibin lastiği patladı. Biraz 
011ta Adanalı Ahmed.in bisikleti 
::- Yaptı. Umumiyet itibariyle 
bePlu. Birinci platoda 11 kişi bera· 

r gidiyor. 
bfa·{ Uncu kilometrede Bayramın 
U 1kleti arıza yaptı. Kilometreler 
~ erıedikçe Nurl Kuş ve Orhan açı
~ Ve başa geçiyorlar. Eskişehirli 
tan ertya, Sabahaddin, Faik, ls -
tar hunu Anastas, Çanakkaleli ::Mus
}> a ve müsabaka harici giren 18 
~Ştn~ Topkapılı Halit b~ -
~ıc:utemadiycn açıyorlar, Küçilk 
d eceye Nuri, Orhan Eskişehir-

en Faik ve Sabahaddin. 
~llnlann dört beş dakika geri
baı Uçer, beşer kişilik gruplar 
l'o inde diğer bisikletçiler ilerli-
111 r. Zaman, zaman güzel koşulan
~~ttiğimiz lzmir birincisi Bay 
~ • bugün nedense fena bir ko§u 
tlUPıyor. Üçüncü platoya kadar 
~. Şen Bayram, her zamanki plase 
"elin· da 1 almak i~in çok uğraşmışsa 
~ancak, sonda ikinci platoda ge
biıı:r arasında birinciliği kazana-

Ştir. 

re sürat temin ediliyor. 
Yanşın bitmesine 35 kilometre 

kala Nuri Kuşun ayağına kramp 
giriyor ve gerilmeğe başlayor. Son 
vitese doğru yaklaşırken Ankara
lı Orhan Eskişehirli Faik ve Saba.
haddin arasından fırlayarak yarışı 

5 sa.at 2 dakika 15 saniyede birinci 
olarak bitirmcğe muvaffak oluyor. 

15 metre geride Eskişehirli Fa
ile ikinci, bir boy geride Eskişe -
hirli Sabahaddin üçüncU 2 dakika 
geride Ankaralı Nuri Kuş sıra ile 
Bayram İzmir, Osman Ankara, 
Nihat İzmir, lbrahim Kocaeli, Mus
tafa Çanakkale, Şükrü Kocaeli, Ah 
med Adana, İhsan Bursa, Süley
man İzmir, HUsameddin Bursa, 
Hikmet Mersin, Nuri İzmir derece 
alıyor. 

Ve güntin en mühim spor hare
keti de bu suretle nihayet buluyor. 

150 kilomctre1ik yanşı büyük 
muvaffakiyetle başaran gençleri ve 
müsabakaları muvaff akiyetlc idare 
eden bisiklet federasyonu mütehas
sısı Cavit Cavi ve bisiklet federas 
yonu ikinci başkam Rıdvan Bera

- Üvey annesinin evi. 

hmir, 30 (A. A.) - Şehirde bir 
ekınek buhranı olduğu hakkındaki 
ha:~erler üzerine Beledıye Reisi ga
zetecilere şu beyanatta zulunmuş.. 
tur: 

c- ~zmirde ekmek bubranı diye 
bir mesele yoktur. Bu, bazı mahdut 
kimselerin narhı yükseltmek için 
ihdas etmek istedikleri bir vaziyet. 
tir. Bazı semtlerde hır iki fırıncı -
nun az ekmek çıkararak nal'hı yük.. 
seUmek istedikleri jşitilıniştir. Be -
lcdiye böyle vaziyetler ihdas eden 
fırıncıları dikkatle takip etmekte -
dir. Şimdiki şartlar altında ekmek 
fiatını yükscltmeğe makul s.ebep 
yoktur.> 

Egede çekirge 
mUcadelesl 

İzmir, 30 (A. A.) - Egenin muh
telif bölgelerinde yapılan çekirge 
mücadelesi son safhaya girmiştir. 

İzmir, Aydın, Manisa ve ıtM:ğla vi
layetleri çekirgeden temizlenmij -
tir. 

~Geçen sene yaptığı koşu 
0

ile bü
~ nlaka uyandırmış olan Biga'lı 
d~a da bu sene iyi vaziyette 1 
l>tiı ldır. Zaten bugünkü koşu sur
.._ addedilecek bir seyir takib e-

yı tebrik eder ilerisi için muvaffa- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!! 

kiyetler dileriz. 
Yarışlar hakkında. mutalaamı

zı nyn bir yazı ile veN>ceğiz. 

~.flet 

s ~ 00 ~ 00 ~ 

0~rbest Güreşlere İstanbul atletizm 
un Başlandı Şampiyonası 
l~ ~ Baştarafı 5 nci .sayfada ) (Battarafı 5 inci aayf1tda} 
hın tt~, Basri, Hasan, İlhami, Bur- Cirit - Birinci Melih (F. B.) 54, 
'tın, Ali, Ahmet, Fahrettin, ikinci Şeı:if (Beşiktaş), üçüncü Su-
1\lt a: t 'Yener, Hamdi, Ahmet Dolan di (F. B.). 
lıtr ancıoğlu, İbr.ahim, Hnlilo, Ya- 400 metre maniah - Birinci Me
~ ~uz.affer, Hakkı, Mehmet Ok- lih (F. B.), ikinci Cemal (G. S.), ü-

6; l3asıi, Mehmet Çelik. çüncü Ali (G. S.). 
lı kiloya: 4 X 200 bayrak - Birinci Galata-
~~U, 'Yusuf, Hüseyin, Hüsnü, İs- saray (Cemal, Galip, Zare, Fikret) 
~t • 'Muhsin, Mehmet, Feyzi, Meh- 1,35, ikinci Fenerbahçc 

66 
Adalı, Ahmet, Bektaş, Uzeyir. Sırık - Birinci Viçarapulus (Kur 

)e::;oya: tuluş) 3,35 ikinci Şcrü (Beşiktaş), 
~ , Hasan, Ahmet Ha~ancı, üçüncü Halit (Beşiktaş). 
l\lt ;ı, Ali, İsa, Hüsamettin, )zzet, 10,000 metre - Birinci Rıza M.ak
~ Ural, Rasim, İsmail, Sabahat- sut (F. B.) 36,38, ikinci Remzi (Be
' l1ebmet, Mehmet Yamansavaş, şiktaş), ürüncü İzak ~alatasaray. 

et. Müsabakalara hnftaya da dev.am 

Mevsimin ikinci 
At Yarışları 

( (Baştarafı 5 nci sayfada ) 

Atlar arasında mesafe - uzun -
uzun ganyan 4.60; birinci plase 185 
ikinci 110. 

Dördüncü koşu - Gelecek sene
nin Atatürk koşusunu koşacak olan 
iki yaşlı yerli haliskan İngiliz er
kek ve dişi taylara mahsustu. 
Mesafesi 1,000 metre. Birinci Si
.bel, ikinci Siket, UçüncU Gur. Za
man 1.6 dakika mesafe bir boy 
bir baş, gnnyan 190. 

Beşinci koşu - Üç yaşındaki 
yerli yanm kan İngiliz atlar ara
sında koşuldu. Mesafesi 1400 met
re. Birinci Nirvana, ikinci Önkes 
üçüncü Yıldınm. Zaman 1,35 atlar 
arasındaki mesafe 2 boy yarım boy 
ganyan 290, birinci plase 135, ikin
ci plase. 38 çiftebahis 4 üncü 5 in
ci yanşlar 575, ikili bahis, beşin
ci yarış 13 Jira. 

CAV1T 
'12 '-'l tı 11."l oya: edilecektir. Dünkü puv~n tasnifine • • • 

lıa,~S1:aia, Mehmet, Hamit, Necati, nazaran Fcnerbnhçc 30 puvanla baş- Davla kupa•ı Avrupa 
~eh ' li'erhat, Turan, Celal, Ahmet, ta, Galatasaray 22 puvanla ikinci, 

79 
?net Kıral. Beşiktaş üçüncü geliyor. llnallnde Yugo•lavlar 
lcttn..... • • • Almanları yendi l\IJ -u~. 

lııet !an, Rızık, Besim, Hasan, Ah- ı t b } T • Zağrep, 30 (Hususi) - Bugün 
~oç. ..- S an U eDIS burada yapılan Davis kupası te-

l 87 '-·1 d ı;.. r\:t oya: • Ş . nis Avrupa final müsabaknlann a 
Uat, Ali Ahmet.' ampıyonaSJ Yugoslav Mitiç Alınan Gesseri 6/1, 
~~ıcr • 2 >eth 0 • ete: 6/ , 6/3 Yugoslav Punçeç Alınan 
bun at Kasımpaşa. Seçmelere dUn de Da§cı- Hankeli 8/1, 6/3, 6/0 yenerek ilk 
~- -· başlanan seçmelerde 74 genç hk klUp korUarında defa olarak Avrupa finalisti olmuş-
~·~da 56 61 66 kiloların blrind lardır. 
' ka-.L ' 1 bı..a....ı1-ı . devem •dlldl &Ur•t aJanı l•Ufa etmedi Sa 'suaşma an ı.uJ.UJuŞ, İstanbul teni A. w 

lb~v_ltnod:a - Süleyman, Faruk, tı- dan t t' ed'l 
8 Janlıelk'gı Utarafınb - İki gün evvel bir sabah refiki· 

~"'l\1, Sallb er ıp ı en evv ı g n aş- . .. . B Hikmetin · 
l.t et, Ali A~ttln, Burbanettin, Ah- !ayan tenis şampiyonası seçmele- :Z ~ ~?~ ay tı DOn k ıs-
~~et' Şenol, Kbnil, Hasan, rine dün de Dağcılık kltip kort- dls~ ~~'% !.~ A. .;n-
61 lttı · lannda devam edilmiştir. Heııtlz e . g ~ş . gumuz Jan ay 
~t 1" Oda - Mahmut Ziya, Ah· bir ti alı dı w dan b Hikmet ne ısti:fa ettim. ne de et-

R .. Uteyır Feym Halil' kal ne hcef"- ~minad gınd d mUsa.ıa.- meyi düşünüyorum. Haber tama-

~"tl 1ttı , , . ara. a w.:. ıç c e ovam edi e- mil d dır d · ı· 
oda - İsmafl n•seytn lsa ı ----~· ""~ u d" "f" e uy urma , em.ı§ ır. \ 't , u , , cet c~~ı 6 .. n omı ınal kar-

e t~ha~rtci devreye ıuım19lardır. eıJaşmıu r yapılacak finaller de Frana turu bitti 
~ ,._ al.ara salı güni.i akşamı ~t pazara. . o anacaktır. Parls, 80 (A.A.) - Fransa bisiklet 
S --vlUn edilecektir. turu, burun nihayete ermiştir. Tu-

PAZARTESİ 31/7 /39 
12,30 - Program, 12.35 - Türk 

müziği - Pl., 13,00 - Memleket sa
at ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 13,15 - 14 - Müzik (Karışık I 
program - Pl.), 19,00 - Program, 
19,05 - Müzik (renfonik plaklar), ı' 
19,30 - Türk müziği <Fasıl heyeti), 
20,15 - Milli musikilere dair 4. cü 
konuşma (Fin musikisi - Hnlil Bedi 
Yönetken), 20,30 - Memleket sa:ıt 
ayarı, .ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20,50 - Türk müziği. 

1 - Lemi - hicaz şarkı - Neşem 
emelim, 2 - Faizenin - acemaşiran 

şarkı - Kime halim diyevim, 3 -1 
Neyzen Bürhamn - suz ıak sarkı - f 
Hayli demdir, 4 - Sultaniyegah 
peşrevi, 5 - Dede - sultaniyegah 
ikinci beste - Canü dilimiz, 6 - De
de· sultaniyegah nğır semai - Nihan 
ettim seni, 7 - Keman taksimi, 8 -
Lemi - sultaniyegah şarkı - Andık
ça geçen günleri, 9 - J,,emi - Ferah
feza şarkı - Dinlendi başım dün ge
ce, 10 - Arif bey - sultaniyegah 
saz semaisi, 21,30- Konuşma (Dok
torun saati), 21,45 - Neşeli plaklar 
R., 21,50 - Müzik (Solistler - Pl.), 
22,00 - Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 

Mi!LW.&Ci_?i Fransanı? ~ltı~ 
. .____ ~ Stoku Gıttıkçe 

ı 2 s , s 6 1 s 9 ıo A t 
ı ı ı ı ı r ıyor 

1 1 l•I 1 Patis, 30 (Hususi) - Millete · 
1 1 hitaben ~adyo ile yaptığı beyanat· 

1-+-;...-;~l:=•~l--.;I-+- ta~ Maliye Nazın Reyno 
llPlil demıştir ki: 
r.:11 ''- Arzumuza rağmen bir si· 

1 lfilı.lanına yarışına çıkmış bulun • 
imi malda beraber bu yarışa devam 
1 I 1 mecburiyetindeyiz. Rakiplerlmizln 
1 IB her yeni hamlesine memleketin 

1 1-_:_...;,_-!-...;=:!== menbalannı azami derecede inld· 

SOLDAN SAGA: 

§8.f ettirmek suretile mukabele e
dec~z. Bu menbalan hiç kimse
nin israfa hakkı yoktur. 

1 - Anadoluda bir şehir. İhtiyarlamış Fransa yavaş ya-
2 - Çevirmek, bir hıristiya.n ıa- va.ş ortadan kaybolarak ve onun 

dın ismi. 

3 - Alınmak. 

yerine dinç ve gllrbllz genç bir 
Fransa kalın olmaktadır. 

4 - En beyaz, bir hayvan, odun İçinde yaşadığımız saatleri fe .. 
dakarlık saatleridir. 1938 yılına 

yanınca çıkarır. 

5 - Bir renk, bir raknm. 
nisbetle bu sene ihracatımız yüzde 
40 nisbetinde artmıştır.,, 

6 - Lezzetle yenir, bir nida. Bundan sonra Nazır son sene
ler zarfında inşaatın, otomobil 
imalatının terakki ve inkişaf et
tiğini, vergi tnhsilatının ziyade
leştiğini, işsizliğin azaldığını söy
.ıemiş ve sözUne şöyle devam et
miştir: 

7 - Düşmanlık, san'at, üye. 

8 - Bir uzuv, valide. 

9 - Aklını oynatan, mesafe vahi

di kıyasisf. 

10 - Azimli, benzer. . 
YUKARIDAN AŞAGI: "- Muhaliflerin iddialan, dik

tatörlerin meydan okumalan Fran
sanın elindeki altın stokunun gi~ 
tikçe ziyadeleşmesine mani olama
dı .. 

i - Bir böcek, bir hayvan. 

2 - Arabistanda bir şehir, evin 

bir kısmı. 
3 - Mübarek bir ay, bir nota. Dört ay içinde ikinci defe. o

larak Fransız merkez bankasına 5 
milyar altın yatırmış bulunacağız, 

4 - Bir memleket, zata mahsus. 

5 - Bir hastalık, nida. 
6 - İplik sanlır. 

7 - Muayyen vakit, bir nota. 

ve bankanın altın mevcudu bu su
retle 97 milyara baliğ olacaktır. 

Hazine tahmin ve ümidin fev-8 - Soy, istikbal 
haber 

kinde masraftan karşılamaktadır-
9 - Bir harfin okunuşu; Mayıstanberi üç senelik videli bo-

verme, rabıt edatı. 
10-Akılhlar verir: 

nolar 5 milyardan fa.ila hasılat te-
min ettiler. Faizi yilzde dörtten üç 
buçuğa indirdik. 

Dünkü 'Bulmacamııua halli Teslihat istikrazı 25 gün için• 
de 2 milynr temin etti.,, 

- 1 -

31 Temmuzdan 7 A!ustosa kadar muhtelif hatlara kalkan vapur
ların ;s·m·eri, kalkış gün ve saat'eri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadenizhattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Karadeniz), 
Pazar 16 da (Tırhan). Galata nhtımından. 

Bartın hattına 

İzmit hattınaı 

~""ııdanya hattına 

- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). 

Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pauır 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Sus} sis

"lli vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 

ve !'azar 20 d c (Marakaz). Çarşamba postası Topha 
ne rıhtımından ve diğer postalar Galata nhtı
mından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz), 
~yrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 
de (Burs .. ). (Marakaz) Galata rıhtımından, di
ğerleri Tophane rıhtımından. 

Kar-.biga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). 'l'ophane rıhtımın

dan. 

İmroz hattına 

Ayv.alık hattına 

İzmir sur'at 

hattına 

Mersin hattına 

Not: 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Saa-
det). Sirkeci rıhtımından. 

- P.azar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Mersin), Sir-
keci nhtımmdan. 

Vapur seferleri hakkında her ttirlü maldmat ıeşağıda telefon numa
raları yazılı acentelerden öğrf'.nllir. 

Karaköy .acenteur 

Galataı ae>~tcliğl 

. 
Sirkeci acenteliği t 

-· - Karaköy, Köprübaşı 

- Galata, İstanbul Mın-
• taka Ltmmı Reisliği bt .. 

nası altında. 

42362 

40133 

- Sh'Xcci, Yolcu salonu 22740 
(5733) ~,~c -.eren mesm:dle bize kısa kı) metli h~an milll güreşçileri- ru 4224 kilometreyi 132 saat 3 daki

'dan 74 genç kuvvetli gilreşçf mlı:den Saimi tebrik eder gençlere ka 1'1 saniyede katetmiş olan Belçi-
a Çıkaran Ajan Hikmet ne muvaffakl.retler dileriz. kalı Sylvere Mees kazammştır. 

1 - Alois Pachemegg - Viyananın 
cazibesi. 2 - Hermann Dostal -
Marş, 3 - Saint - Saens - Kahra
manlar marşı, 4 - Beethoven - Bir 
dosta, 5 - Hans Schneider - Tirol 
dağlarının halle şarkısı ve dansların
dan potpuri, 6 - Mannfred • Btr 

karnaval hül:') ası intermezzo, 7 -
Dtigo - Esmeralda baletinden ağır 
vals No. 3, 23,03 - Son ajans h&ber
lcrl, zirnat, eshmn - tah it, kambi
yo • nukut borsası (fiy t). 23;20 -
Miizik (Cazbımd - Pl.)., 23,55. 24 -
Yaımki program.~ t;.31aa&:;;i:_._ ___ Ellım---------~-r1 



' Bayta: ı 'Ya• ı ı A. • A •, 

MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR

S.A.KLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 
MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 
MAZON MEYVA TUZU müferrih ve midevidir. 

temizler, ııhhatia latif UOKOMAN: 1 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI Ye EKŞILIKLERINI Ye 
•ilcutta biıaedilen çöküntn ve AGRILIK iie kolayca mücadelf\ ıçıa HAZMIN ea müe11ir 
tuzu alınız. Mazon ismine ve Horoe markasına dikkat ediniz. 

YEMEKLERDEN ıonra bütüD 
miluahibi olaa MAZON Meyva 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeıme karpsıacla denb .kenarında öiıü kumluk anı 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bit mevkiinde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları n nhtımı n kayıkhaneıi yapılrn1' bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cepheei ve takriben bir dönüm murabbaı me

abası vardır. İsteklilerin her gdn sabahlan (10) dan (12) ye kadar 
' 
cYeni Sabah. idare memurluğuna müracaatları. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlıfından : 
Tahmin 

Cin9i • Miktan Bedeli lılı te•i•at 
Lir• Lira Kr . . 

Elektrik fanusu 12 kalem 2353 176 47 

Epidiyaskop 1 Adet 750 56 25 

Yukarıda yazılı eşya iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak üzere 

7.8.939 tarihine rastlayan pazartesi günll saat 14,30 ve 15 de Gümüşsuyun

da Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan komisyonu

muzda açık eksiltmeye konulmuşlardır. İsteklilerin eksiltme günü ilk te

irıinatlannı yatırmış olarak ve 2490 sayılı kanunla şartnamede y~lı bel· 

ıelerlle birlikte mezkur gün ve saatte Yüksek Mühendis Mektebine gel

meleri ve teminat yatırmak ve şartnameleri görmek üzere eksiltmeden 

~ir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza gelmeleri. (5464) 

, ..... _, 
'TtfQeeaeın; ... .,. !!izin ıcın 2 ceşıt tras kremı imal etmiştir. 

nz ....... otl ..... ılr• bttftlardaft tılrlnl 
... .-...... ı..ıa. 
Hafttoo r•ll• Ola1t oAllor lo•n 8alMI" kremi 
....... ..,... ,..,kO ooı. ı.aoo,....aıı •11"•'"• ..,...... ..... ........ ..... .. .. ........ .. 

....................... 
Cildi kurv olanlar ıoı,. ••• 8ef'I tı....., .., ..... 
e. .. ,...., evouı •• hrcea11 l'.•11.-W " -· 
acele iti Olaftlara vakit hzanel-. 

e,slzŞHave Sıhhat Kaynaklan~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ARMUTLU KAPLICALARI 
Romatiımı, Siyatik, B6brek, Nikriı, Nefet Darlıjı, Akciier 
KaraciğeT Ekzama, Felç, NeYruteni Ye 1air ıiair, Haz•m 
cihazı v• 'ka~ın hutahldaruu iyi ettiği tetkik Ye tecrGbe 
ile sabittir. 
Otelde 13irinci •ınıf odaluda ikamet (Bayo clahil) 180 kr. 

,. ikinci • ,. • ( » » ) 135 • 
Yeni pa•iyoalarda müıtakil kiralık boı odalar daha ucuıdar. 
Mudanya postalan her ıah, perttmbe, cumartesi, paur rün. 

feri gidiş Ye dönOşte uğrar 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü nihay.et bulan kayıt ve kabul mu

amelesi ceyltll 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine ve 

Ankaraöa bulunanların harp okuluna müracaatları ilan olunur. 

BUGÔN 
KUM6AQAS1NA 
PAll4ATAN 
KOCOK El 

cl79> c555b 

Sultanahmet: Bölge Sanat Okulu 
Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Neri Miktan Fiatı Eksilt11ıeninTarib, lfkTem. Şekil 
L. Ku. Saab lira K. -------------- - . - ~ ----·_..,,;, ___ _ 

Antrasit Ton 90 24 75 • 7 /8/1939 Pazartesi 

Lavamanll Ton 30 14 75 Saat: 14 200 25 açık 

Mektebin yukarıda yazılı kömür ihtiyacı 27 /7 /939 tarihindeki eksilt-

mede ihale edilınediğinden ihale müddeti On gün uzatılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek mektepler Muhasebeciliği binasın· 

da toplanan komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 No lu 
_ kanunun istediği evsafa haiz olmaları ve Ticaret odasının.....1939 yılı bel

gesi ile ruhsat, unvan teskerelerini ibraz etmeleri şarttır. 

İsteklilerin gösterilen saatte Yüksek mektepler Muhasebeciliğine baş 

vurmaları ve şartnameyi görmek isteyenlenn Okuluna ge1meleri ilan o

lunur. (5713) 

MUteahhltlerln ve~ 
Marangozların nazarı 1 

dikkatine: 
Avrupa malından 

aha ucuz ve AY-w 
upa mallara aya-

rında buluna• 

·r-AD.IN 
Ctl\ OEFTEQ.fNE 

iMZA ATA~ 
r>OYOK EL 

OLACAKTID 

KELEBEK 
Zımparalı kı%ıl, karaağ.aç di~

budak gürgen kuru sistem 

Kontroplaklarınızı 
lstanbul ıa tış deposundan teda 
rik ediniz. Adrese diickat: Mah
ınudpafa Kürkçü hın. 19 - 20 
f elefon: 21164 Eb'atlar : 

1 

1 

. 210/125, 220/ 130 210/140 

ZAYİ 

Vojdinalı Ko:.tantin oğlu Nikola 
Fokiyadis Berut .f ~ültesinden ik-
mali tahsil ettikten sonra 1916 sene
sinde İstanbul Üniversitesinden al
mış olduğu 2978 No. lu diplomasını 
zayi etmiştir. Yenisini alacağından 
eskisinin hükmü yoktur. 

Pangıcıltı Cedidiye sokak 65 
No. da Kosf.antin oğlu Dr. 

Nikola Fokiyadis 

Vilayetimız: 
Bu muazzam eserin HATAY' 

hasredilen birinci Hyııı 
2 A§uetoa çartamb9 

gUnU çıkıyor 
40 Hırlık tarihile, bütfill 

manevi ve •addi .kıymetJeriJe 
e 200 dea fazla fotoğraf 
tablo ile HATA Y'ı yaıatd 

Bu eser 
70 Büyük aayfa - 30 kurut"' 

Radyo meraklılarına müjde : 
Daimi surette DAIMON fabr~kaaınllan taze gel ... 

DA M ON • 
1 

ANOD BATARYALARI 
Aynı zamanda telefoa ve zilltre mahsus kullanıla• 

DAiMON 
KURU ve YAŞ PiLLERiNi 

tercih ediniz. 
Hakiki OAIMON markanna dikıeat ediaiı ve heryerde arayın••· 

~ 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Eskişehir hava okulları için nazari teknoloji, mihanik, hendese ve~ 

nai resim, fenni ikmal ve muhasebe, ameli tayyare ve motör, ameli mai' 
ne riyaziye ve mukavemeti ecs&m m uallimleri alınacaktır. ~ 

Talip olup kabul edilenleıe yeni barem kanunu esaslarına göre 'iiC 

verilecektir. 

tl "' Muallim şartlarını haiz olanların evrakı müsbitelerile M. M. V. :r~' 
Müsteşarlığına mürac:latları. c3323t c5579> 

Gümrük Muhafaza Genel Ko . . lstanbul 
Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonunda•• 
1 - Satın alınacak 700 adet matranın 4/8/939 Cuma günü saat 14 4' 

pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 884 lira ve ilk teminatı 75 liradır 

3 - Evsaf ve şartnamesi komisyon dadır. Görülebilli 

4 - İsteklilerin gün ve saatindekanuni vesikaları ve ·IJk·~ 
makbuzlarile komisyona gelmeleri. Komisyon Galata Rıhtım cad 

ır~~~&::t;;öll~::a;t;aMj\ Veli Alemdar han kat 2 dedir. c5720:t ~ 

Ankarada 1 ======================== 

--

T0RK(Y · rs · 
~ANKASI 

Hayvan Sağlık Memurları ve A K B A Nalbant Mektebi Müdürlüğündeıı: 
Tahsil müddeti iki yıldan ibaret yatılı ve parasız mektebimizl.n ~ 

van sağlık memurları kısmına 939-940 ders yılı için talebe aıınacııl< rcl' 
Girmek istiyenlerin vilayetlerde veteriner müdürlüklerinden, kazalll 6,_ 
veterinerlerden ve İstanbulda Selimiyede mektepten kayıt şartlarıll1 dP 
renerek ona göre vesikalarını hazırlayıp en geç 10/9/939 gününe ıcs 
Selim iyede mektep miidürlüğüne göndermeleri lAzı.mdır. ( 4990) / 

Kitapevi - Kaatcılık - Türkçe 
1' ve yabarıcı dil ıazete, mec
~ mua, kitap ıtparişlerlni en 

B doğru yapan bir yerdir. 
~ Erika ve İdeal yazı makineleri 
~ satlf yeridir. Telefon: 3377 
~~~mmmmrl 

Sahibi: Ahmet CcmaleJdin SARAÇOOLU . . ,. 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETtN Basıldığı yer: Matbaai EbliJIİ1 


