


YENİ SABAH 15 Temmuz 

nH c====Ş=e=h==i r==v= ..... e--~M~ -...... e~~~l-e~k~_e-,_t ___ H~-a~-b~e~r_f_e-=.r-=·===)
1

j PO L-T 
eTE.M RUH4 8 

B . k .h. Ticaret Vekili 
ulgarıstanm ga ın tarı ı- A k d.. d .. 

ne umumi bir bakış n araya on U: 

Bütün düny gözlerini Bal-
kanlara çevirdi. Bilhassa a
carlarla Bulgar rtanın vaziyet
leri ü:.erinde politikacılılr dilşUn
meğe başl~cbbr. Mn:carhır, Sov
yet Rus) run ltarşıla:nna dikil -

a d ,.hal kendılc-

1 

c.lm k tehlikesini gö
emıyorlar. 

Yalnız Bu tanın vaziyeti 
hakkında fik r r lr:d .. '(1\rlfül l

0

"C'

rinded.ır. Bu •behh:, Bulbaris
tan a bır rubu asır yas8.mıs, O· 

radc. politika h yatı gcçirm' , 
oradakı ak iki \ a. yeti '\ e bn.
leti ıuhiy )i çok ) akm;lan bılcn 
bir Yatıınü 1 sıfati~ l l:u !ı uş
takı ad z bılgı!crımi \ ' C lü Un· 
cekı in i, muhterem (Yeni Sa
bah) a nakktm kten n fsimi 
men demedim. 

lcti miimtaze olmnk üzere m~ • 
kezi Sofy olnn bir Bulgııristnn 
em rcti \'Ücuda etirmişti. Bu 
emacetin hududu malfUn idi. 

Bulgaristan daha te.sekkill e
deı· etmez, kendine bir prens, 
hükumdar ar:ıyordu. Daha bu 
hükümdar bulunmazdan ew 1, 
müteveffa Prens Ba.temberg, 
iBulgııristan prensliğine seçil
mezden evvel, Bulgar milleti a
rasında iki müdhi cereyan baş· 
lamı idi, va?lyeti derluıl elo a
l n, mevkii iktidnn tutan mea
lıur 1stambolof ve onun idealine 
bağlı fırk ı idi. F kat bu kuvve 
te karşı da, Türklerin ve eski 
Bulgrutann hali d.illcriDde do-

lzmir, A~·dın '.\"'C fonisada tet
kiklerde bulunduktan sonra şeh
rimize gelen Ticaret Vekili Naz
mi Topçuoğlu dün akşam An -
karaya gitmistir. 

Vekil burada bulunduf;'U müd
det zarfında Rumenlerle tiftik 
yapağı ve pamuk satışları üze
rinde goruşmeler yapmışlardır. 
Rumenıer·n bu satışların fazla
laştınlması icin yaptıkları tek
lifler tetkik -edilmektedir. Haber 
aldığımıza göre Rumenlerle bu 
hıısusda Anharada da görüşmc
ilcr l apıla tır. 

--ıtııcı--

la.şan (Kara.parti) yani Ruso- --o-

fil fırk t kkill cl.mişti. Daha z· b k · 
Bul · ta h .. 4-........... ı..,ına .. d ıra at an asına genış 

garıs nın ını ,~..uun l'"h ti "ld" 
vücud bulan bu iki fırkanın mü- sa a ıye er verı ı 
cadel · son Eamanlara kadar Mcrnle timizin muhtelif mıu-
bütıin feca.atiyle devam etti. tsknlan.nd:ı elz<;m olan büyüle su 
Bulgar milleti, artık beyaz \'C işlerinin tedviri için 31 milyon 
kara Unva.nlı iki parttyo aynl- liranın rıt ına bir kanunla mc

• ç ünden fe
·r cinayet 

Bir genç arkadaşını orakla 
ensesinden keserek öldürdü 

Dün öğleden sonra saat on 1 
dörtte Bakırl~öyünde Hazinedar 
~iftliği civarında bir cinayet ol· 
muş, bir genç, orakla, feci bir 
surette öldürülmüştür. Hiuiise 
şöyle olmuştur: 

Hacı ile Hüseyin, Hazinedar 
çiftliği ve tuğla fabrikası sahi
bi Hüseyinin tuğla harmanında 1 

çalırımaktadırlar. Dün öğleyin, 
çiftliğe aid beygirleri otlatmak 
üzere çiftlik civarında mı.vnk 

köprüsü altına gitmişlerdir. 

Bir müddet sonra burada ot
lamakta olan beygirlerden biri 

ipini kopanru;J, Hacı, Hüseyine, 
beygirin ipini ~lnnıasıw süyle-

mi~, o da: "Sen bağla!,, demiş
tir. 

"Sen bağlayacaksın, ben bağ- , 
layacağım,, derken iş 'bUyüni.Uş, 

aralarında kavga çıkmıştır. !Bir 
aralık. Hüseyin, elinde bulunan 
orağı arkadaşı Hacının ensesi· 
ne doğru sallamJş, gayet keskin 
olan orak, zavallı gencin boy
nunu yarıya kndar kestniş ve 
hemen oraya dil&ıerck ölmUştür. 
Katil Hüseyin yakalanmış, hfı
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden FeUıi Sezai el 
koymua ve hadise mahallino gi
derek tahkikata~. 

Katil Hüseyin bugün adliye
ye verilecek, sorgusu yapılncak-ı 
tır. 

Katilin muhakemesine de, ya
kında, ikinci ağır ceza mahke
mesinde başlanacaktır. 

Haftalık piyasa 
vaziyeti 

Bütün dünya piyasalarında 

olJuğu gibi bizim de ihracat pi
yasalanmızdnki durgunluk de
vam etmektedir. Dün ls\'içreye 
bir mıktar barsak gönderil
miştir. '.Rumnnyaya satılan tif
tik ve yapağıların yüklenmcsi-ı 
ne bugünlerde ba.cılanacaktır. 
İç piyasadaki abii veriş ııormal 

şmlıır altında devam etmekte - ı 
dir. Bazı mahsulat ve hububatı
mızın soıı biı' haftalık piyasa va
ziyetini bildiriyoruz: 

Bağd!ıy: 

Hafta içinde Anadolu, Trak
ya. ı;c limanlarmdnıı ceman 1600 
ton buğday gelmiş ve ctlnılesi 
satıtmıstır. Önümüzdf:'ki hafta 
icinde de b:tzı mıntakalardan 

buğday mahsulünl.in g~lmeb-i 

beklenmektedir. Fiyntlo.rdn hiç 
bir tebeddül olmamı. tır. 11 

Arpa: 

Bulga ta.,dan a)Tıln1a.m epey
ce oldu. Fakat oradakı vaziyeti 
ve inJulabla.n dım adını ta
kibden, c. h ı \ c hacliieleri tet
kikten bir an hali :, .lmadın~ Bu
günün Bulgar ricalini tamnmiy
lo yakmd ... n tanınm. Onların 
hemen pek c;o.; ;, la d Uugınn 

bakıdır. Hatıraları ~..ndc muh· 
fuzdur. B t ba.rhı hc:ın vazi e
ti tahlil ' , de kenc.lileı iııe 
Bulgarı taL"' ıken dalına arz
eyledığım \:csaynyı tekrarlama
ğı da me eni bir vazife bilıyo-

mış, Bulgaristanın teokllAtı da- zwıiyet verilmi.., ve bir yıllık tc- -----------========----------

Zirnnt Bankasın n do!;rrudan 
doğnıya müstahsilden arp mü
bayaa etmesi bu mahsulilmüzlin 
vaziyetini kurtarmıştır. Bu sc -
beble fiyatlar tedrici bir .surette 
yülcselmektcdir. Geçen hafta. 
ıızami 4 kuruş 10 paraya kadar! 
satılan arpalar bu hafta 1 kuruş 

20 p:ı.rnya ka.d r ~ ü lmiştir. 

,) 

• n r:..: ... r mıll ti, 
.ı • .: !1 ayrılmak, 

yok yere ı· ru d .rnek istemez. 
Çünku ... c. n H .. rbi Umumjd n 
sonra Bu.gar milleti es: lı ve 
çok muh·m ınkıl.ı.b ar g irmi -
tir. Di~ b lir :n ki Bulgaraumda 
:Şulgar m1U nin dl.ar \:c hi i
yntındaki ttn n~ ull i üç d v -
reye as ınna.k miunkündürU. 

Birinci <lcvre, prens B. tem
bergin prcnslı~i, Ferdinandın 
prensı J ve l·ra.llığı ilan ile ful
kan harbi ve Harbı Umum deki 
macero~iylc b'tcn devredır. 1-
kinci de\TC i e Balkan harbini 
müteakıb Harbi UmumiJe Bul
garistnnın müdahalesi ve Harbi 
Umuminin neticesinde Make
donya ccbhcsini tutan Bulgğnr 

ordusunWl (Dobropole .ihtilali) I 
Uzenne Fcrdfaandın krallık tan 
firarı, ü iıncli devre i c genç 1 
kral Bori in tu!ıta cülüsiylc 
müteveffa meshur Malınofun 

kurduğu temerküz kabine ·inin 
sukutiy le bnşlıynn inloliiblar 
ve bu()iınkü \"nziyeti ihtiva ·eder. 

Bulgaristand:ıki bugünkü va
ziyeti İJ'ice lrnvrnya.bilmek i~in 
bu İl devrenin menşelorin4 gc
çirdı ·ı ri miHıım inlnlibları ve 
bitd leri lı ül • at.en bilmek, bu 

l rin şekli cereya.ımıı ~'C 
an 1 nı oğrerunck lfızımdır. 
BunLı.r mıl::ı!1ıldıl..tıın sonra Bul
gnrisla"l n h kıki durumu, {ulC'ta 
röntl:cn . ı. c gon:lrniı,ı kn.-ı 
d r . n uh r. 

E\ ' \4 l t i devreyi biraz 
goz • m: J 

93 P.us - nlrk h:ırb!n n ı cti
rl ) :n \ e A:, . t .fo -

nos .n l ·de nı t.dıl ed n lıll' -

bur B rlin m • de:"ı, f ml']ıi 

Şa.rkiyi Tu. l yeye t.:ıbi bır l') J.-
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biliye ve hariciyesi ne.svü nema diye mikt.:ı.n 6.200.000 lirayı 

bulmadan. bu iki fırkanın taraf- geçmemek üzere Nafia Vekftlctil 
tarı rı c.r ında lmnlnr dokül-ı bütçesin konncak ta.h ... irıatla bu 
m ~ c başl::unı.ı;tı. Bir derecede- işin başanlması kabul cdilmiş
ki her iki fırkanın ileri gelen- tı. E'rvelki sene çık:ırılan diğer I 
leri, birbirlerini evlerindeki ya- bir kanunla da 31 milyon lıra
takl:ıımın içinde boğnzlıyorlur • dan sarf edilmiyen kısmın 1935 
dı. mali yılı bıdayetinden itibaren 

1 tambolof, tarihin ismini e- Ziraat Bankası tarafından açı- 1 
hernmıy tle ka.ydedeoeği, müd- ı lacnk krcdı ile temin edilmesi 
hiş bir polıtika adamı ve Bulgar ''e yine bu kısma tekabül edecek 
vatanperveri idi. Onun ideali şu miktarda banka tarailndan çı

idi: (Ru y imparatorluğu, bi- karılacak tahYillerin itfasına ve 
:zi kurtardı, buna teşekkür ede- kupoı:ıların tediyesine kefalet ct
rız. Fak t Bulgar•stanı bir Rus meye 'Maliye Vekili mezun sayıl
cy lcti y pmnk, burada Rusya mıştı. 

ımp:ırntorlugunun gizli ve siya- Bu suretle bankanın hazan 
si cmcllcrinı taLbık etmek için !keneli serma~·esindcn tahsis et
kurtarmış ise, Bulgar milleti tıği mebliğlarla. ve bazın da 
buna asla razı d 6 ildir. Bulgar hazine kefnlet.Uıi haiz olarak çı
mill ti hilr, müstakil, kendi karacağı t· hvıllerlc bu paranın 
menfnntlerini kendi hesabına temini dü üniilmuştil. Ji'aka.t bfın 
göre tanzım etmekte muhtar bir kanlll crm ) @ haricinde tcda
hüküm t ve millet olarak teşck rik cdcc c;1 p rayı kısa vadeli 
kül ede<...~kir. Ve bu millet, hıir ltredilerlc temin etmesinde fay
ve müstakil bir idare tesis ede- da görüldu~;.unden kendisine ve
<:ektir. Bulgar milleti rüşt.ünü rilmiş olan tahvil çıJrnnna sal!ı
isba.t ctmişir. Vasiye ihtiyncı hiyetinin kısa \adeli boaolara 
yoktur. Bulg:ı.ristnn için Rus hi- da tcsmil 0ıunmas1 muvafık gö
maycsini ve vesayetini isteyen- rülmü tür. Hükumet bunu te _ 
ler, I3ulgnrlıgın ho.inidir.) 

futambolofun bu ideali knrşı
sında dimdik nynkta duran, Rus
ya imparatorluğunun gizli ve a
leni yardımlarına güvenen, meş
hur (Dcdo 'Sankof) un ideali ve 
onun kara.partisi idi. O da şu ce
vabı Yerıyordu: 

min eden ,.e ll!cmlckctin büvilk 
meselelerinden biri olan su işle
rinin bir an C\"'\'el ikmalini istih
daf cyliycn tir lfıyihn hazırla -
mış bulunmaktadır. Layiha mec
U verilm~ı:ı ve aliıkah eneli • 
menlerin te•:kik ve kabulünden 
sonra umumi heyete arzedil •

1 
miştir. 

BU lii.yih~ın kabulile su iş

lerimizin esaslı bir surette ba
şarılması yolunda ye.-i bir adım 
atılmış olac.nkt&r. 

(Bizi Türk esaretinden kurta
ran Hu ya Çarlığıdır. Biz, Çar
ların ebedi mınnctt:ı.nyız. Mıis
tahlis Çar Aleksa.ndr'ın ( ~) 
he,Ykeli önünde her gün ib -
det borcumuzdur. Bulgaristan 
istikbalini, müstakbel refah vcl --ıtıı«--
sandetini dahi Rusya impara- Sümer ve Etibankta 
torluğunun kahadı altında te- • k• l • I 
min edebilir. Bu kanaati besle- yenl na 1 VC tayın er 
meycnler Bulgar milletinin h i-ı Sümcrbank ve Etib:ınk mü -
niclir.) diirlcri ra nda yeni bazı dcği-

Bulgaristanın hini teşekkülün şiklikler y:ıpılmıstır. Bu meyan
de, Bulgnr milletine hakim ol- d:ı Etföa.nk Umıım Müdür Mua-
ma~a çah>.an kuvvet, bu iki L .!\ \ iııi Yakub Ziraat Bankası Mu-
ctrafınd , 1stambolof ile D do hasebe Mü<lrülüğiin~. I"nyseri 
Sa.nkl)flın bayrakları altında fa.brik ı müd.irii Sadık teknik 
topl:ınıyordu. Bu1~"'aıistarun to- mUfetti~lı-;. , ~iorgul madeni mü 
şcklnilün len ıtıb ren prens Ba- dürü Ali N dir Etibank teftiş 
t('mbcrgın ve- l"rol :Perdin;mdm heynti müdtlrl .. füne, Sümt•!imnk 
sukutlanna k 1 tr lcvum eden rnubabernt mı· dürü H san 1 üt
bu müc·ıdclc kol!ar:ı. nynlmıs,, fi tercüme i lcri müdürlüğüne 
'bilha :,a F'crdm:ınd bu iki f.r- tayin olunmm~ıardır. 
k.ın n ıhtilnfından 1stifade sure- --»uc--

tiyie ·:.niyete hal-.m olmmı, Bul· 
.gaı mılletmı ıstcdiği gıbi sevk 
ve idare eylcmıf]tır. 

(Th: mrm 'ıır) 

[ ) Sofyııda Ou !l r meclisi rnl !isi 
karşısındaki Sulg:ır 6tan mu•lahl ·' 
si Ç;no ıA ekııandr) ın tıeykell meı· 

hurdur. 

Çakı ile ~, raladı 

Fat1hdc Airnrrn~l'iJIDede otu
l'an Haychr ve arkadaşı Osman
la E ~tıttn ot.uran İbrahim o •ıu 
Aim1ed nrasında kavga çıkmış, 

A1ımcd, c.:akı ile, Osmn.nı yüzün
den, Hnydarı da sırtından yn
ralamış'tlr. Yaralıların ted::ı.vTicri 

yapılmış, Ahmed yakalanmış -
br. 

Hatay vali i Anka
raya gitti 

Bir mü lcltcnbcri §ehrimiz -
de bull'nnn Patay valısi Şükrü 
Sökmeı' · r dün akşamki eks
presle Anl.araya gitmıntır. 

-ınıc--

Sarhoşluğun neticesi 
'Çcng !köyünde oturan kun-1 

duracı Mustafa e\rvelki g"ce faz
ın sarhoş olcluğu halde 63 numa-1 
ralı vapurla Üsküdara geçmiş, 
Üsküdardan Çcngclk!tyüne gi -
derken y 1<1a düşüp başından 

yaralanın ·, Baydnrp<U NUM•ı
ne hastahanesine kald,nlarak 
tcd vi altın nlınmıştır 

• 
ecı 

boğ 

Piıtı~: 

PiyMadaki durgunluk dev m 
etmektedir. Mali sene geldıfıi 
halde henUz beylik münaknsa -
lar ba.F:lamamıştır. Fi)atlar: 

Bırinci Orhangnzı1er 34, ma
kineli Tosyalar 27 kuru!';! nrala· 
rında muamele gUrmektedir. -----

Dlin akşam Uzeri, Samatya 
önlerinde S:ı.matya dalga kıra
nı ch·annda bir sandal kazası 
olmuş, dokuz kışi denize dökUl
müş, bunlardan ikisi boğulmue-
tur. Hadise şöyle olmuştur: 1 

Bir aile efradından Ye nkra -
b dan on dört kişililt bir kafile 1 
dün akşam saat on yediye doğ-

1 
ru Davut;paşa iskelesi yanına 

gelmişler, '\"e orada sandalı bu
lumı.n Hüseyindcn sandalını js-

tcmişlcr, kiralamışlardır. An-1 
cak, bukadar kişiyi bir sandal 

.nlmıyacağı :için, sandalcı Hüse
yin bir sigara almak üzere ora
dan ayrıldığı sırada, oğlu Ka-

sım, gene ora.da bulunan sahib
siz bir sandala kün~k \"e sair 
levazım tedarik ederek onu da 
bumüştcrilerc \·ermiştir. Bu s:ın 1 

dala, kadınlı erkekli dokuz kişi; ı 
Himmet, 16 yaşında Yunus oğ
lu Haydar, Ferlköyünde Batı 
caddesinde 55 numarada oturan 
Zekeriya karısı Feride ,.e Lut
fi ile üç aylık Meliha çocuk ve 
Meliihn.t, İkbal, Meyva ve 
Zilkfide adındaki kadınlar bin -
mişlerdir. 

Barda hesab pusla
sile karşılaşınca 
Beyoğlunda Bekar soka~"lnda 

Çal apartmanında oturan Fa -
dıUa iki arkadaşı CV\"elki gece 
Floryn barına giderek bir mik-1 
dar içki içmişler, kendilerinden 
i:::.tenen içki parası faı:la geldiği 
için bar sahibi Tnyfurla eraln -
rında ka.vga çıkmış, bar sahibi 
Tıı.yfur, müşterileri yumrukla 
döt'tiüğü iddiasile wbıtaya şika
yet edildiğind n yakalamırnk 

tahkikata bnş1nnmlŞtır. 

Mezarlık dıvarmdan 
dUştU 

Üsküdarda oturnn ameleden 
Ahmed, Kandilli yolunda Me
zarlık duvan üzerinde çalışır -
ken düşmüş, belinden yanılan -
mış, Haydarpu.şa Nümunc has
ta.hanesine kaldırılarak tedavi 
nltınn o.lınmıııtır. 

ir g nç boğuldu 
Ramide Tn~lıtarlada oturan 

\'C Eyübdc Dikimcvindc çalı

san 23 yaı:;ında Tahsin oğlu 

Rcccb dün Sarıyerde ktımsaldn 1 

denize girmiş, biraz açılmış, yilz 
me bılmediği için boğulmuş ve 
denizde kaybolmuştur. Tnhkilm
tn \•e cesedin nraıımasıua bnş

lanmıştJr. 

Sandal sahilden 1200 metre 
kadar açıldıktan sonra., sandalı 
kullanan Himmet soyunmuş ve 
sandaldan denize at~tır. 

Himmetin atlamaslyle sanda
lın mil\razcnesi kaybolmua, yal
pa yo.pmağa b:ışln.mış, bu vazi
yet, kadınlan yehecan ve teüi.şa 
<lü~ilı'mü.5, sandaldaki kadınlar 
bir taraftan feryad ederken, di
ğer taraftan da ayağa. kalkıb 

müvazcneyi bozmuşlar, bu suret 
le, sandal alabora olmıL5 ve san
dcıldnlcilcr denize dökülmUşler

dir. 
Et:rafta buluno.n sandallo..r 

hadiseyi görerek o tarafa doğ
ru gelmi~cr '\'C denizdekilcri top 
lamağa. başlamışlar, fakat deniz 
de bulunan Himmet ve üç aylık 
Meliha dıı. dahil olmak Uzero an
cak yedi kişiyi denizden çıkara- 1 
bilmişler, on altı ya.5mdaki Hay 
darla Zekeriya karısı Feride, l 
kaybolmuşlar ve boi;'11lduklnrı 
nnlaşilmıştır. 

Denizden çık:ı.nlanlar sıhhi 

irndad otomobiliyle hastahane- ı 
ye kaldırılmışlar, tahkikata ve 
boğulanların cesedlcrinin araş-
tınlmnsına haşlnnılmıştır. 1 

İtfaiye için yeni bir 
talimatname 

İtfaiye teşkilatı hnkkında 
Dahiliye Vekaleti tarafından ye
ni bir talimatnıı.me hazırlan -
mıatır. Yeni talimatnameye gö
re memleketin bütün şebirle • 
rindcki itfaiye teşkilatları ayni 
esas üzerine kurulacak ve ay
ni şekilde cahşac:ıklardır. Ye
ni talirnatnnmcdc itfaiyecilerin 
mesleği kudretlerini arttıracak 

bazı hükümler de mevcuttur. 
----o---

Pişkinlik de bu 
kadar olur 

Dr.ıilcr: 

Deri piyasasında bir gc>·şck
lik mevcuttur. Bu scb ble ko
yun dcl'ilcri dilşmektedır. 

Tiftil\: 
Rumanya. için hazırlanmış o-

1..ın mallar limanımıza gelmiş o
lan numen tilebinc yi.iklenil
mektcdir. Bunu mütcakib tiftik 
pıyasasında faaliyet yenidc:n :ıı t ' 
mıştır. Yeni mahrcçlere heııtiz 

satış yapılmamıştır. U.ıi• · lık 
satış 350 ba!Ja mıktaı ın<ladır. 

Fıyatla.r: Oğlak ismen 1fi0 -
135, Kurahisar, Kütahya, Eski
eehır 110 - 115, Anka.r 1 Duh·a
din, Pulatlı 130 - 135, &-.ıu, Çer
keş, Gerede 110 - 11.ı, Kasta
monu, Zağfranbolu 120 • 130, 
Konya dağ malları, ılgın 115 -
120, Ifonya ovn malları, Mar
<lin 100 - 110, muhtelif deri mal
lan 100 - 105 kuruş ınralnrıııda
dır. 

Yapağı: 

Satışlar normal ve bir .karar
da vuk-u bulmaktadlr. Birlik \'C 

bankn mübayaatma devam et
mektedir. Hazırlanan mallar bu 
günlerde Rumanyaya 'gönderi
lecc.ktir. Piyasa gayet isteklidir. 
Yeni mahrecler zühur tmesi 
üzerine yapağı istikb:ılinin ga
yet iyi olacağı kan~"lti mevcut
tur. Haf talık satış 2300 balyn 
mıktanndadır. 

Fiyatlar: Trakya, Bandırma, 
Bursa 70 - 72, Çanakkale, Geli
bolu, lzmir, 65 - '67, J~arahisar, 
Eskişehir, Kütnlıya, 60 - 62, An 
kara, Pulutlı, ı~onya, 57 - 60, yı- 1 
kanmış güz yünü 70 - 75, deri 
ve tn bak mallan 48 - 52 kurufi 
nralraındadır. 

Keçi kılı: 
Kırkım mallan 50 - 55, tabak

lar 20 - 25 kuruş arasında, pi
yasa gevşektir. 

Af~·on: 

Yeni mahsul idrak edilmiştir. 
Satışlar muhtelif mıntnknlnrdn 

Makinist Namık oğlu Fevzi istekle devam etmektedir. 
Kemal, evvelki gün Florynya git !foza: 

miş, bir mıktar içki içtikten son- Bursnda GO - 65, Trakyada ize 
ra sarhoş olmuş, polis tarafın- 50 _ 55 kuruş araln.rındu yaş o
dan yakalanmış ve karakola gö· laral· ı:ıtılmaktadır. 
türülrnüştiir. Fevzi hakkında ~'"-;;::;~:;--::=s::o=,,,....,r;z=o-=~~toa> .. ==
sarhoşlukt.-ın zabıt tutulurken, 
komiser muavininin yemeği gel
miş, içerki odndı:ı masa üzerine 
konmuştur. Fevzi, bir aralık di
ğer odaya geçmiş, muavinin ye-

1 

meğini yemeğe başlamıştJr. Po- 1 

lis Hasan Düzağaç bu hali gö
rünce koşup Fcvzinin yemeği 
yemesine mani olmak istemiş, 

Fevzi de Hasarın halcarcte b:ış.. 
lamışbr. 

F~vzi lı kkmJa, bu .fer, ha
lmralten de, bir z:ıb t tutulmuş, 

dün adliyeye verilm; , asliye ye
dinci ceza mniıkemc inde muha
ltcmcsi yapılmıştır. 

MalıkcmcJı .. l:aret suçunu sa
bit gönnU , Fcvzinin bır ay hap
sine, 30 lira a:;tr Ye sarhoşlulc
truı da bir lira hafif para ceza
siylc cezalandınlınru.ına \'e tev
kifine karar vermiştir. 

Fransada i y 
re"i 

ıırcşaı Pctain milli me<:llf 
ob.rnk toplmıan U.yaıı ti 

mebusmı mcclislr.rindcn li'raDS8" 
nın yeni kanun esasislnl tcsblt 
eylemek haldruu aldıktan sourt 
bu husast.nki fruiliyete giri.5Jllff 
bu luıımal.."iadtl'. 
l\lare~n 12 temmuz(la ~ 

karthğı kanunlar Fr:uısanm ıı

zun zrumınlartlanbcri siyasi hıt' 
ya.tını fanzim eden 1875 tari~ 
knnunu cs.'Lc,.isinin en mühim ıo9 
surln.rını ilga eyledi. Fransızlw 
ruı son mağ "' bil etlerine kıdııt 
15: ·asi f aa 'i eti rinl U\nzlın cde9 
~ hükümler 1871 den ıs15 
tarihine lillllar devam eden bit 
karışılilı,c deT:rir."n mahsdlii~ilt 
Icr. 

Fillu>Jdkn. A1mn.n zn;ferl 
\e l~z fıhiyeU üwrlıl' 

imparatorlnı1nıı suku ndall 
sonra Frnn 'knnunu , siSI 
tarihi bal. .m<l:ın deği.5fk veci
beler arzPtti. 

Ev' ela 4 l') liil 1870 den 11 
t_;uhat 1871 t.arihine lında.r G~ 
betfu'mıı d. natörfüğti Jı,rruısa

ya MU1irn -0lliu. Frn z moollill 
milfu i Ilordrou şe!.rindc tot>"' 
lannu~tı. 

Bmm ınütP.altib 12 ~ulY.t.t 1871 
drn 2i mayıs 1878 mrUıine 1!3"' 
clar ela '.t •• :nrs haitlıniyetl de\ 
etti. 

TWers, e\ elli. icra lm~·ctl 
reisi oldukmn sonra reü ic.'Ünl"' 

bur ml'vkiindc bulundu. Bu si"" 
ra.da ziihura gelen siyasi müctV 
<1C'folc.r Th~..irs'in sukutunu sc
lı'·h oldu. llunnn iizerioo I\lac • 
:M:ıJıon"ın reisicüınlıurJu,;u dev
ri orta.ya ~·ıkh. Ru dc'\irde 24 
m:ı.y1s 18i3 den 1875 lc:uıunu o
s.<ı."i lmnunlııruıın lru.bulünc l· .. 
dar sU~dü. llu ~ ıruın;ı.ı'Şİ 
faraftarln.riylc CUmhuriyt .. tçi -
ler arasında derin mfüm.k~ 

'c mile.ad.,lc-l"r \"Ukuhnld ı \ e 
nlltayf"t ı.amınu esasi hC'men bir 
rl'y farlciyle l<ahul cıdi.hU. 

İşt~ fli~ıdi., lT.ın~ y(•nfılrıı hir 
Alrn:ı.n i!.ttr 
hl kı ıJ;o m 

u r · ,f..uı
förfük, G:ı.mhrtfa.'nın diktatör ... 
lüı:1ü ('tkını5tı. 

I'akat o zuın.:ınlal' .. aru =ı 
imparatorluktan cümhuriyct 
<le\ rinc germişti. llalbuki ha!i -
hazırda l<'r.uı a. c"'mlıur~,\ •U.cn 
Alman 'e 151 ya ıım .. fnıwt 
tarzına ruüşn • ili l ir ,1:ktatörli.i
i!;c, lloğru gitıu0l.fodir. 

l\fareş:ıl Pctain c\-\cı emirde, 
Fnmsada ilnunc Jnn'\'<'ilf.'ı·r>İU 

orgnniza.'iJ o· UU" .mÜU"' 1 · ' >; 
sul>at 187.i ta.ll •· Uın•un:.n ilg -
sına te\·cssüı c3ıern·sur. 

Nl'5J"CY1~diği kommlara ~,;re 
marcşal delfot rciSi olulı i~r~\ 

lm\"\'ctinin biit ·a saliiI ı n• ·~.ı 

lıalzdir. ~ f:Üi:i nazırlı:r \C 

<lr\ let sekre~rleri, aııeıtk 1 • i
sim:: k~ mru 'uldiir. n;r ["'Jiı o 

ile nıC<'Ji karşı mcs'·"I'~ <'t mrv
zn balıis <lc•~il Jlr, Dol0yı hle fo .. 
ra lmn·cti serilecek ~·eru u.cc lis 
'cyn moclislcrc k~ mes'ul d~ 
ğilllh·. 

Tc rii "ıl i~ et.o gclinCt'., hu· 
ra<'la bir fark gözetilme1 tedir. 
J;>j!!ı'lhilrn, lınr,iinkü Frı. • ,~ 

vaziyeti uazan dikkate ahnmış
br. Eu sel ·hlc ~·c.-.ni mı:ıdisll•r 
teşel;:kiil r,dinciy~ k:ıd!!.r mure
ı. 1 Pctain bütföı t:c:şrii an.hi
yt>ti c!e dcruhde dccckür. I~a

kat hu mocllı.1rr k·~:OO.ki.J cttil<
tcn sonra da icra lmn-cti ve do
Iayısiylc ele\ let reisi t<>Rrii s m.
Iıiyetini t,uruwıiyle elintlen çı-
1.nrıuı~·or. Şi.iıJht'Siz hu lıu<:k.IS 

<fa lm.zr f?artfann tahaklml\u · e 
lmhHdir. Bu şnrtlar da şudur: 

l ) Harici gerginlik, 
2) Dahili \:ahim buhran hal· 

lcıi. 

De\ let reisi !Ju ~-ırtlarııı ta.
lı:ıl<lmku lıalbıde lıatu 1 'it~,. vo 
Yergiler b:ıh:-.iuile do [)iieliı tlo 
hiikürnl ri k"nır nltrna alabile
cclt bir mc\l,ideı<lir. Ilu .urctle 
m::re.:d Petain'fn D"':>Tettri on 
lmnunhr hHliis:ıt.en de o! :ı ~ 

zarı dillk!ı!I:> lınchfö l · · l , 

l'n:.n~nm nmtl.:lk b"r dı 1 ·r
Iifü rejimine ~rıniş otJnğ ı ~ö

rülmektellir. 
Or. RCŞAD Sil.CAY 



··şterek 

44 lira 

-o--
üc· , cü İstanbul er rnasyo-

~al a tizm müsabakaları dün 
~nerb h c 11tru:ım a ~ pılmış -

• C> \ t edil l c 
r· 
m g ınış olm ı ::ı. 

atlet liz lıazı mu b r-
~a A\'r\lpadn dedıkodusu yapı
ncak rcccler elde ctnw-lcr ır. 
Bılh a FUik':ın 110 metre ~ 

de lı . . a -anıa '\ i c nı,g-

ınen j apt1ğı 14,7 Jilt d :eec nn
z~ı hrı <;C'kccek ve aHiJrn.darlan 
nb~kbı? '; dü.'iÜncclcrc sevkedccek 
.r hadı~csidr. 

Diın en veriınli müsabaka sı
nl .. ln tb.nın idi. Mev ım bida
Yctın nberi rekor üstüne re
:or Y Pmakta olan Ank::ı.mlı ... ıuı · 1 uın dun 3.85 ut!ayarik 
hhcm kendi rekorunu yenilemiR 
eınd ... 

ol öalkan şampiyonluğuna 
duk n Yakla.ıımışbr. 

57 
ı~~ ferin 10,9 u ve Melihin 
.~ :.ine lnknyd lmlmak da 

mumk n de •ıldır. Müsabakalara 
bir Fıh ·tinlı ntlctıe 1sta b 1 A n u, 
nk~r~, 1zmir, Bursa sp9rcu-

Iaı, ıstırak ctmislerdir. 

_:ıoo meb·c manialı _ Melih, 
1 anııl, Neriman 59.6. 

lOO metre K 3 - Turan, Ka 
ınuran, l<"'crid, ı t.3. 

lOO metre K 1 - Muzaffer 
Allneos, Nazmı 10,9. ' 

i .f.e 1 li a 
nd 

metre. 1 inci Tonuı.ı, 2 uci Abin
Puro, 3 ımcr S fkap. 

'l)&Tt n l:;tir.Lk ettı~ı bu yo.-

1 nş ın. dort yüz metreden -sonr..a 
'Tarnru ·1c bin:Buro -ar.asında 

h li . d" 1 
sıkı bir cckisme a ne gır ı. 1 
Neüccee Tonrru iki ın. boyu farik 
la blrmeiltf.~ kazımdı. Ganyan 
165, plfu e 100 - 10:3, iki bahisler:, 
295 kuruş cıım!tt.rr. 

- ilimce oşu - 'Üç v:c da 
ha !Y-Uknn sn~ lıalis kan 1n
giliz at ve Jmıra1darına 'lT!ah ,us
tu. M~afe lBOO ınntre. 1 inci 

is, 2 O" ı.;p:nmr, C) ilnc.iı 0-

misarJ. Çıkıstn .Komi :ırj ba.'jta 
ıgitti, fakat son ltı az metrede 
Mis başa geçti ve öylece bitirdi. 
:Gany.an o. 230, :plase, 
105 kuru.~ '·ermiQtir~ ı 

, • - 4 d ha ı-

kan y ta yl'rli t'C yaı1m İngi
liz at ıv ı , ı 1 ra. m· mıstu . ı 
Mesafe 1800 metre. Yedi alın jş
tirak ett"ği bu mÜ!';ab·ıkada ı 
gnnynn 195, .pllse 150, plase 
125, p1fısc 110, ü üncii, dördün
cil v~ beşin i k :şuln.r arnsınd::ıl.i 
üçlü bahis 99, 10 lira, dörcıl.incii 

k ular nraınndaki 
1 lirn lrnzaııdırmış-

___ r• 1 

lst:ınbul ) üzme Ye .atlam:ı. 

sampiyonnsına dwı ôglcaru on
Büytikf. ere de intizam içinde 
devam edılmı -...·e bitıriln1.1 ;tir. 

Li de Beykoz bti)o i.il lcr 
nnısında ~ pm nlu: 3 tin ü de 1 

fn ohı.raJ· .. tanbul ~:ıınpıyanu 

oldu. İl cilt '1 .... 6 r puv la 
ifadıkb3 ve İstild.ıl li~eleri a:ldı-ı 
lnr. Kum ar ı:;.: mpiyonluğunu 

175 ua.nla. Galatnsm y l
dı. lkincı 102 puvunla. Be iktaR 
ge'lm·~ur. 

2 o 
dad ''Jhyr·~ c,, 2.43 5, !!:mail 
~'BeJ oz,, .2,45,6, lskonder ''D y 1 

koz,, ~.55. 

1-00 m tn.- •' istü b!Q ilk-
ler - Mahmud 'U{adı1töy orta,, 
1,21,5, Funt '\Hzyd:ırpasn,, 

1.:29.2 Kemal "B yl z,, 1,3l. 

15 se:-lwst cü~ ükl r - !b
nılıim "ls kJul li ·,, !!1.0.1, 
Musn "ticaret,, 29,!J Nezih "Be
Şİktn.'? 29.42. 

A."'200 lm-;\ rtik: 

Be~ koz taı.ımı 

12.80. 

"ral.ibsiz,, 

200 •rlıe t J.iiçillilcr - Ali 
"Galatasaray,, 2.r=o.7 I~cmnl 

"'Gulet a Y,, 2.Sl.1, Sadullah 
"Gaınt:nsaray,, 2,u9. 

1 

800 metre H:. 3 - Hüse"in 1 o J I 

ti ü ı ii.iıkıer - re
ci "G l :truı. r.ay., 1 27 8, Ne

cati "B n b , l 3 , Aclnan Be 
§ekitru 1 1 . sman, Eşref 2.8.3. 

. SOO metre K 1 - Galib Sko
çımaro, Veli Demir, 2,4,D. 

5000 metre - Hüseyin, Mus
tı.fa, Rcvkı" ır. 21 8 11 • ' v, .. 
. Oc-mctr<' manialı - Faik, Vas

fı, "'lilıa 11.7. 

'100 metre K ı - Gör.en, es.
re, l\. un, 52,3. 
: 100 n trc K 3 - Scrif, Sina-

sı, IIüs Yin 56.9. ~ 
200 metre - Muzaffer İrfan 

Atinoos 23. ' ' 

l500 metre - Mafidis, Os
rnan 4.2G.3. 

Gülle atma - A.tcs. Şerif, 
Hayri, 1.3,GO. 

Disk tLtma - Attcrman "Fi-
1istin". Hayri, :A. 37 m. Cl7. 
tc Ç-Okir atma - Bakı. İzzet, A
ş ~1.30. 

Cirıd atrnn _ 'Melih, Haydar, 
Attermnn 57 .87. 

Yüks<'1t atlr..mll - Jerfi Fa-
ik, Süha 1.815. ' 

800 sırt i tü kücül.Jer - Mch 
med "Gal rny .. 13.37.2, Zi
ya "Galat;:ı aı ay,, lıi.5, Ahmed 
"Gn:hrtas ay,, H.41.2. 

4.."X 00 bayrak - Gnl~~ 

ray 4.59.3, Bc!'likta, 5,H, Bey -
koz 5,32,5. 

Beyko:lun şumpiyonluh'Unu 

takdir ederken, kıymetli knpt.ın
Ian Fahri) ı de tcbr:k cderız. 

'üç aaım- Üç lck, Yavru, Ö
mer, 14,17. 

Uzun at1 ıınn 'Muzaffer, 
Çaroğla, Cçtck G.7G. 

Sırık ntlnmn - tı~ h"d1..Hn, 
Viçaropulos, Siihn, J,85. "~·erJ 
!rfu'J iye rct.oru,,. 

4X1fi0 b:ıyrnk yarı.)1 - F..e
nerbahQe "Cihad, lr!ruı, :Neri
man, Melih,, Ankara, Deniz lise

. 45,1. 

YE?lı'I SABAlI 

z 
1 
fA"karadan Röportajla1 a ın 

si ase i e rtalya 
(Baş tarafı 1 ll\cl r.ayfada) 

temel olduğunu ~ sekiz, on ay 
içind\! gördük, işittik. En büyült 
baskın tayyarelerden ve tayya- [ 6afmakıılcdcn devamı 
relerin gerilere, münakale yo1ln- ren dahili nifaklardan, ekalli
.rına, köylere salıvcroikleri bin- ,yctlcrlc boğuşmaktan ..kurtul
lcrcc paraşütlerden geliyor. Pa- muş, A·"rupa medı.:niyt.tı csasla
T·llŞÜllere kn.ış, üy.ük kUV\"cti ırını samimiyetle bcnırıı~cn:isti. 
ön hatlarda bulunan ordudan Türkiye Cümhuriyeti mım hiı
başk.t ıniidafaa kuvveUeri ,.e kimıyct esasını kabul etmiş ve 
nıeı'kcileri lıaurlamn.k ica efil- bunu fiı e Ç.l.,.annak ir n icab e
:vor. fngıltcrc şimdi, bütün ln _ d hazır1ama ve tckamiil harc-
:gilter('yi bu yo'Jiia eçhiz -~- !.etine ba.filamıştı. 
tır. Her şclırin ve her k(jyün -eli !Bu se:ait altında bize İngiltere 
silah tutan filıdın, erkek ve ibti-J \'C Fransadan hiç bır z .... rar gcle
yarlnn p:ıra:şütlcre amrsı nseı- mczdi. Fransa son Türk toprak
lahtır. 'Bunları gök yiiiündcn hınm ana vatana iude etmek 
iner .eu :avlamn'k kolay, _ gıbi i~i bJr jest göstererek knl-
lmhm~ bir iştir. o zmnn.~ bimızı kazanını!'; •e ıtunadımızı 
kuvvdtleri yolt1.ıır ve mffkcmmcl ı. .. 'kviye etınişti~ Fransa vo ln-1 
lmdcf teşkil ederler. Ancak pn- gıltere ·ıe hiç bir noktada meo
r.n.şütçülcr çok [lef.a a:ma ziyade fuatlcrimiz ~ısınıyordu. 13~ 1 

dn öfarn ve lnrlara, tenha \-erle- ıld buyuk dcmokrasimn mn<ldi 1 
r.e indikleri için Wı.-ı.mda ve manevi :n:üznhercti 'l'ürkıye-
mnhrrı nrlimldtn olmuyor. Yere niıı ik sadi, :mali, siyı.: ive 
indikten 'Snnra mrtınr.ındaki si- yal inkışafındlı hayırlı bir it.mil 
Iii.h "Innkınl'li Wcktir"Ve lntvret- bimıel.ini görür iı. 1 
le müSC'Ilihtırlnr. Ant.ak yılan Diğer tarnfdan biz de hıgiliz 

z v.e dab'lnik oldukl:ırı 'için iyi ve Fra:nsızlaı· i~..in ço'k ia:ydnlı 
hazırlanmış bir müdaf:aa • olabilirdik. Bir kere ne Suqyc-
ltüfü karşısında tutunamazfar. de, ne lrakda hiç gozumuz olma-

n ara relibcr.1 e mğı çin hıç'bır tahrı.li 'e c:nb ım 
cülülc eden "Beşinci kol,, olmuş- yapmıyorduk. Surı.>e ve lı-akın 
tu. 'nara .. ··tçüJcrin en çok • be- başl.ımış olan sıyası tc; ·amüılcrı 
cC'rdiklrri yer Bollnnda idi. Ç'"un- tabu ve m:ıntıkı ın t:ı·· cıcrhn
kü Hol'andada taarnızdan evv.. leler ine vm>ıl olunca. k::ı.dar 
binlerce "beşinci kol,, ferdi, pa- l•'ronsanın Suriycden \ c 1ngilt1.. ... 
Tn,. ]1. tileri istikbale hanrlnn- rcnm hnktan uzal.. şm sını is-

tı •• :- · k ı efradını tcmiuord .k Buralara ımüteca-m1. . CŞuıCl O ., , J 

n1utlaka. taarnız edenlerin ıru1- Yiz, genişlemcğe tara tar ~eni 
Jıyetınd n teşekkül etmiş san - bir -cmpe..rynlıst de-V"letın .ge1mcsi 
mak da nbestir. Bunlar için her 'J'ürl::ıy mu nnUi huona arını teh 
mill ·ttcn tarafdn.r bulundut,~ did ederoı. Bınaemık_ 'h !noilrıe
~!lhit olmuştul'. Batta Almanya- re •·c Frausamn kom lugu bizi 
da o kadnr kahra 'Uğrıyn:ı ya.hu- endı~eye ü ü-rmed10rı gibı bııim 
d'lcıin bazı memlelcetlere Abnruı komşuluğumuz da onluı biç ra
zuln~ünden kaçmış gibi iltica e- hatsız etmiyordu. 
dcl'C'k Df-şinci kolu teşkil ettil:Je- Diğer taraf dan tngiltercnin 
rı anl:ışılmışbr. şu tnfsiliib ver- şarkı Akdeniz hava1ısmclcld Ye 
dıırten sonra P.art.inin ve IInlk lraktald menfuatlurı b znn mcv
c-ç'leri!lin :Anndoludaki m lrüT cudıyetimizlc ba.ska l> r istila
f a::ı.lıy tının verdiği iki semereyi dan masun kalıyordu. Oralarını 
bum.da memnuniyetle .zikrede - ele geçirmek istiyece:'k bir dev
lim; bunlar !lem gülünçllir, hmı Jet, cvvclf"ı. bizi mnğlfıb etmek 
de memnuniyete ~yandır. ıztıranııdadır. De:mc'k ı.ı 'l'ür-

Biri Samsun ch-annda cere- kıyeye bir hücum ha1n1mtte fo
yan ediyor. Bir drniz banyosım- gıhz ve Fransız menfaa'tlcrıne 
d -çıkan bir vatandaş g~ bir hücum demeltti. Türkiye yn
'-',erru ı · oin saycsinac dinlenir- şadıkc;n ve kuvvctlı o cıukçn İn
ken ko} 'imi:ı ltücumuna uğra- gilterc 1 e Fransa. yalcın şarktan, 
nu.cı ve güç Y: knyı lrurtamıı§br. !rnktan ve Hindistandnn min 
1\:öylü hu Be'1lSiy~vi pnraşilt n- idiler. Biz de onlara fnydalı oldu 
mış ve memleketine .nyak basan ğunrnz müddetçe hariçten lıer 
dlişnrnım hücum etmekle tered- hangi bir tcca\'üz ihtimalindo 1 
a•it etmemi~, :zavallı vatanda onlardan yM.dıın görmeltliğimiz 

1 

d··nmnn olmadığını güç anlat- tabii idi. Çünkü muknbil men -
IDL$f;Ir. faat1er işte böyle birJ 5111İŞ bulu-

Di- tr hfı.disc Adıy.am:ın lmz:ı- nuyordu. Binaenaleyh dost o1-
smm H rbaz köyünde olm~ur. duk. 
Bu I· den bir kadın bir 6':ivari Bıı dostltık 'bizi ittlfa.ka ka.d:Lr 
yi y kal mnş, hayvanının diz.. götürdü. Çunkü siyrı.Si müva2'e
ginini btralrnuınmı ve köyden ne bozulmak tehdidini göster -
hemi'! !ln lCJ'ini Ç"ğırmış, süvari-1 miflti. Çünkü mc,•cud mü\·a
nin hiiviyetini l:öylülere isbat zene bozulacak olursa, Fransa 
cl:mcillni ist~c;tir. Süvari ise ve l;:ıgiltcrc zayıf ıdilşünce y i 
J.lrrbaz lrnyünc ilk defa BY"tk emperyaliSt ve 'harıs tl~ Jetler 
busan bir zirn:ıt memurudur .,e Awupa hcgc:uoııyasını ele ge-
nncak hüviyetini belli ettikten çirccck Türkiye istiklalini 
sonr:ı. k • lii kadının elinden kur- kaybedecek, bu milletlerin 
lmu~tur. 1 ı,-rizii vey~ :ıç.ık bir müst-cntlckc· 

Bu kı küçük hadise clıemmi si hrı.iine gcl ccktir. 

yetsiz gibi görünürse de köylü- Harb başladı. Türk huh.'iımcti
muzt.in uyanıklığına bir delil ol- nin pek jyi '!.'C pek doğıı.ı görmüş 
.duğu için - Allah g""stennesin, olduğu; t'iiliYaU!e sn;bit oldu. Eu 
b!.r ·· ı rumıza bir fruiı.ket gel- gün A'~ hemen hemen iç 
mesi mul-c.dderse _bize emniyet bir küçük de' let tam manasile 
ve ·1 .,..ah vcrcock mahiyettedir. müstakil olarak kalmamı t.ır de-

ni lebmr. Yalmz Türkıye dimdık 
ayaktn 'duruyor. Çünkü bir ta
raftan biilün mmot tek bir .g~
lik kütle gibi muhterem Milli 

Şefine ve herkese emniyet ve
ren hfıkfnn2tinin siy~dcki 
isabete iman etmiştir. Ordusuna 
t•c lku:vv~Une enindir. En ufak 
btr tecavüze bile mııkabel ye ha
zırdır. Diğ r tnr.a.fdaıı J ıl re 
ittifakına ve ondan imk"n dai
resinde nzmı:ıi bütün ~ a ı 
görcc.cğıne de emindir. 

DUn s hah Beykoz lmyunda 
hu i nlıiyette, Beykoz ve 
G~latnsaray arasında müptedi 
ve ndeınlilcr kürek yarışı yn
p1lnııstır: 

Müptedılcr; tek çifte - l in
oi E ykoz. 2 nci Galatasaray. 

İkı çııte - 1 inci Galatnsa -
ray, 2 inci Beykoz. 

~ 2 ııci Beykoz. 

füıl ınliler tek çifte - l 
ci Ahıly'l. "Galatasaray,, 2 nci 
Kcmni ' .:Jcykoz,, • 

tki ç!I'te - 1 Galntnsarny '2 
Beykoz. 

Bu vaziyet dcv.am eW cc, yıı
ııi İngiltere uyakta clurdu'kc;cı 
Türkiyeye tecs' üz sıra ı ge mi
yecektir. İngiltcrcnin zaferi TL;r 
ldyenin bu buhrandan yalnız.za

rn.rsız dc:ğll, rok lmvvctlcnmiş 
Dôct tekler - 1 Galatnsnr.ny, bir iıaldc c:.ıkması demek olacak 

2 B~ykoz. 
hr. Bunun foindir dti bütün kn1-

I\h~ b ayı 5 birincilik ıve hımizle daima dost \"<e ıınuttdfik-
1 il..ncılık ıle Gulııtasarny - }erimizin ·yanında me\ ki nlıyo
-z:mnuf). nJan Galib takıma bir ruz ve almakta devam coeceği.,. 
kup ı \'C'rnıi.5tir. I l<w)in d )'Al~ U 

G"zl ras 
Yazan: OGUZ ÖZDEŞ 

- Bay .. Bay .. Beş on parn... l Sonra, ince ve titrek bir .sesle 
iBİr 'körü sev~ndirmck istemez bağırdı .. 
misiniz? Ben öıiim .. Görmüyo- - Mehmed!. Mehmed!. 
rum .. bilmiyorum. Hiç bir şey Küçük bir çocuk koşarnk yn-
görmedim ki bileyim. mmıza geldi. 
Başrmı çevınlim. Bir ıkör di- - .Haydi nrtık beni evime r;ö-

lenci.. Bir köşeye büzülmUş, ll:ıı.l tiir .. 
bindeki iniltileri dudaklanndruı - Ne çabuk •.. Biraz daha <>-
döküyor. Gözleri hafif :ıslak.. ~ydın .. 
Ağlıyorumu, bilmiyorum. Sessiz - Yok. Yok .. H('r taraf karan 
ve kısa adımlarla ona doğru iler-ı Jık değil mi?. 
ledim. Kendisine doğru yürü- Kil i.ik r.ocuğun clind('n tut:ı.-
düğümü hissetmiş olacak ki, acı r.ık yokuştan inmeye bt ln.dı •• 
sözlerine devam etti. 1 • • • 

- Size tek bir duam: Allah Onu, ekseriyetle, m:ı.hallc ço-
sizi 'kör etmemn.. cuklı:ırının arasında ı;arln öy -

Sustu, yutkundlL Elini gözle- )erkan gördüm. Yanında 15 - lG 
r.ine gezdirdikten ronra. '€0ZÜD yn.'jlarındn bir çocukla gezerdi. 
devam ıetti. Onu, gene mahalle çocukları-

- Benim için her knranlık. nın arasında :ukı söylcrk.:-n 
Yanına iyice sokularak sor - gc>rdüm .. 

dum. Körüm, görcm · oru n, b ·ıc-
- Neden bu laıdar acı söylü- 7ıiyomm 

yorsun!- Müteessir olma.. Elbet Göcyaefkt,r mı bile, ısrl 
bir gün gözlerin açılır. 1 Alı .. Annemi babamı, 

Acı, acı güld-
- Bırak, beni lli etme 

Bay. Bu teselli :sözlerini clnya, 
duya, artık bunlara da alıştım. 
Ölünceye kadar bu korkımç ka
ranlığın içinde yuyaı lan c:ı. - mı 

biliyorum. 
Kısa lbir ~ttnn nra sor -

dun:ı. 
- Neden 1k oldun, anl 1.ır 

mısın?. 
ıç·r, bu sorguma iJl;: önce ıı· r 

bir ceva.b vermedi Bn.cımı önüne 
ei:rcrek derin bir .. Ah • rekti. 
Kendine bir şeyler söyledikten 

1 
sonra, mırıldanır gibi: 

- Nideceksin !. Bay, dedi. 
Bir zavallı körilıı derdini taze-
leme. 

- Senin ismin ne?. 
- Buna Zeynel derler amma, 

asıl ismim 1\.bduilahtır. 
- Na.sil kör oldun. 
- Kör olmadım. .Rör do - -ı 

dum. Babum frengili imiı., son
ra bn lıastalık amıcme geç:..nıiş
ti. Keşki anamın karnında öl -
scydim. 1 

- Demek biç bir şey görme· 
din. İnsanlan nasıl tahayyül c-

di,yorsun? l 
- Hiç.. Benim ıiçin bütiin dün 

ya bir hiçtir. Sonra her şey be
nim için ka.ranlıktır. lnsanlar.ı 
görmedim ki hayalimd canları

dırayım. Hay · yok ki bir 
c.cy bilc~...m. Göz nıısıl ola? I~u
lak nasıldır. Biç bir şey bilmi
yorum. Beni yalnız bırak.. Banu 
böyle şeyler sorma.. Aglıyan 

kalbimi -deşme Bay_ 
Zcyncli daha &zla üzmek is

temiyerek yanından ayrılclım. 

Gözlerim onnn gôiler.i gibi gayri 
ihtiyari sulanmŞı. ! 
Şimdi ıknrşun .duran kör, 

Aııknranın 1Ba1gat :rınhiycci•1dcn 
Hasandır. Thtiyar bir kör .. Bel
ki altmıı:ılık var •.. Sordum: 

- Neden kör oldun? 
Acı acı ıgiilerek görmryen göz

lerini 'bana çevirdi. 
-Hiç .. 
- Hiç Olur mu 1 El ret bir s~ 

beb ıı·aııdır. 

Bir müddet sustu. Sonra, b:ı
na a.önaü .. Boğuk ve titrek bir 
sesle: 

lJiln iyar, göm ··yor, gürem" o-I 
'l'"Um •• 

yorum .. 
/: ğır adımlarla yanına y.ak -

laştım. 

- Bu ;ar1nyı en mi ~ 
- 'EH•t.. 
N cd n kör o1d !'unu sord m. 

Bu suale o kad<i.r nlışmış ki, hlc 
irkilmedi.. ı 

- Doğdukü:.n :ki sene -sonra 
bir hastalık gedrmisİJil.. Sorrra 
kör olmuşum. 

- Çiçek hastalığı mı? 
-E et .. 
T '!ırf bir- su 1 s r nm. 
- 'Sevmek bi a ima geldi 

mi?. Ycyn bu lıususta'ki hi. l ri
niz nasıldır? 

- Sevmek mi?. 
bir sc:s•e üş:kım •• 

- ? .. 
- Aııama .. Görmediğim, bil-

mediğim n.nnm:ı ... Onun kim bi
lir bana, dwçükkcı:ı :ne kaclıı.r e f
JmtJc bakan gözlerine fı.şıkım .. 

Sustu .. Sonra yanındaki çoeu
ğn rlö?ıM"c1> seslendi. 

- Hnydi artık g"dclim .. 
B ~ nnnu ününde bir ka~ Jw

rc salladı. 
- Ah!. Ne <>lur!. Bir defo 

olsun annnn gürebi'lseydim .. 
Ve yan mı dan uznl;ln.c::a.ralc bir 

IJ:füıC'ye döndü .. füı.yboldu. 
• • 

- KnrcmclU. Y.nr •. Seker v:ı.r .. 
O. her sabah ayni -s:ı:ıtte ll:ıu 

mah::ı.1lcden gcc:erdi. Sokağın ba
şındn durur göıniycn göz!crini 
gök yi.izi.inc çevirir, sonra ~·anık 
sesiyle bağırırdı. 

- iBnyınılal' .. Bnylnr.. Karn
melii alın. 

---0-

Romn, 14 (a..n.} - D. N. B. 
bildiriyor: 

:\T:xşingtondan nlclığı bir ha· 
bere atfen Giomale D'ta.lia gru:e
t i, B. Roo eveltin deniz R.iırt 
piyasnlıı.rda ırnılıvcr devletlerı

ııin iktısadi nüfuzuna mani o1· 
mak için cenubi Amerika d"' • 
Jetleri imutatı fazlasını Arn ri· 
ka birJ 'k .devletleri kon r 
altına ·oymak niyetin<ic bul 
d unu ya=:naktruhr. B. Ro 
ve tin bu p1c1.nı şinınli ve c ı 
Amcri .. a kı ında ·wa 
tarafın m hal 
o 
tuftur. 

elmı. lır 

- Dun 
nı Jl 

t' t.c:ıııo_· "--'• u.u 

r J ı lcr ve ora '.l ut -
bol ve voleybol maç1arı ynpmış
ladır. Futb ılda Fcncrlil r 6 -3 
..,. lıb g Rtir. Voleybol'1e oe 
Here'ke1 ı - :J 5, 5 - 15 knzan 
mı lardır. 

ınü 

dururdu .. Eir 1ı: kuruş verfük
tcn Gonra. 

- B nları al.. Bana .ksramclfı 

? 

- "Küçi"' .ec bir bastnhl ge
çirmiFim.. Sonra gözleı ım kör 
o ml'~. Hnstnlığımın ismine Tra
hom diyorln:ı:. 

- İns:ı.nlnrı ı tır1ar 'llll n'? 

- Hayal mnynl.. Amma mut-
laka. bir ciin · an dn re-

i d , bnromı da .. 

kü. ler m r..tclli 

- l{ar.ım kör etti, dedi. 
- Ni.Çin ? •. 

Bu defa onu, bir sürü mahnl
le cocuklarının :ırasında g3r-
füim. Çocnl:lnı- .et:rıı.f n1 .sa.rm ş
lar, cr.nın. cL'l1ı ~ l,::T c dürtU
yorlar ,.e 'tiırfü tiirru ho .aba7.
Jıklm·l abu l.üçiık ko?lc a :ı,• edi
yor1..ı.rclı. Ha!t.ııl:i o ~·a.nık sc -
szyle: 1 cr..lda.rrms .. Anının nrkn 1.: lurı

mn b r · u 1 ~ unlatnmıyorum. - Kıskançlıktruı- Beni ı.arde 
şindcn lns1mntb.. 7.c gözüme 
:ı,."CZ?.ab db1\tü. 

- :ifa~ yıldan beri kbrzün? 
- ıl{ırk yıl.. Kırlc ~·ıldır der· 1 

\'C kimsec:iz bir karanlık i in -
deyim.. Ah!. Sız '.k:ir ne d . ı k 
lbilemezciniz?. 

Ne ile geçindiğini sordum .. 
- Ek.,"1;: olm&Slll ko 

bn.k1y ınr dedi 
\'e rnı;c etti. 
- Ne tuhaf değil r"i :' P \'di

ğim vr sc• il.!iğim kı- ~:n Ur. m
da.n kör oldum .. Beni bu ! or -
imnç l::ı:r:mlığn 'bn~hy:m L • m 
ne ked:ır nznb i,.!nrı:yJrr.. B i 
manen m,mrcn bcp o .. N(' n ı d -
ğil ımi ?. 
Değnçğine day.uınrak n w r a-

ğır doğruldu. 
- B rı:<1• 'gideyim gene a di

mi taz~1cttin. 

- Siz dC' :ılın 
- ~Cı>l 'kaç . 
- Bir lcuru:;i. 
Gülerek tul ldun. 
- A .. Doğru3u pahhlı .. Dah::ı. 

nşai;-ı olmaz 'IDI •• 

- Pnzaı lık ok kı n. l>:.-y .. 
Bu .·özU üzerme a mn sular 

Glıy ıınnc ~ beni knnd:myor -
muv .. Gü 'erim bir d::ı.ha ncıl -
mazr. ı .. Y 13.!l <kğil mi?.. Ah 

bir mektebe girsem .. Durmadım 

ba:ıa dönuü: 

~lnlı ımnnrladık a~rabcy. 

... z k hoşuma. gıttiniz. 

\ e tekrar mahalle ço ı.!..lan
'IlUl ı:.ramı:a lmnşh ..• 

Oğuz Ôzd.6§ 
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Necib Ali KOÇOKA 
Tahrir- kadrosu: 

Ooç nt Yavuz ABADAN 
Sabahattin ALI --

-
Or. Reşat ATABEK Doç. Hüseyin Nail KUBALI 
Nasuhi BAYDAR Prof. Hazım Atıf KUYUCAK 
Doçent Tevfik BERKMAN Doç. Nusret K0RKÇ00GLU 
Dr. Hayri ÇOBANOGLU Ömer NEJAT 
Mümtaz Faik FENiK Mustafa Nihat ÔZÖN 

Cemal Hakkı SELEK 
Nahit SIRRI 
Doçent Refii ŞUkrü SUYLA 
Kemal ÜNAL 
Münip Hayri 0RK0BL0 

•• 
Dr. Cavit AL~ , Nusret KOYMEN Doçent Celal SARAÇ Doçent Hıfzı VELDET 

.~ -----· 
GazeterTiiz, ilk nüshasından itibaren Hıçkırık eserinin muharriri Kerime Nadir tarafından yazılan Saman Yolu 
romanı ile Amerikanın en meşhur romancısı Jack Lond.on'un Oç Kalb adlı eserini tefrikaya başlıyacaktar. 

(tnuye 1 Sevgimin Günahı 
Sen biç .,.,din m1 dmtum? ... Sev

amm drll1. sevı:mı biç ...,d,io mı? .. 
~ NYdln.. ııev.ild1D.. 

6"cli!:tn, sev~ 8e"fditin hiç ol. 
eımu?" Sevıtden maıl nefret edi
:mr. bll1r misbı? •. Beıı &lllla bw·ailiı 
~ af.çin ı;evdllf.mi anlatacnjıuo. 

Illnla ... 
xuaıarm biltün ~ ~arkı 

.ıb'leditl .k.debe.lduta. aw'ell uçtu.
lıı bir OlDdil· 
~nn, nuıl bQ1lbcı bır koku 

• estııtıB biç tattm mı?. Deıclerw 
FJl pnl çafbyarak aJdr!m.ı hic ~ör

tllmn<17 -. 
lıtııt dastum. böyle bir ıQnde böy

Jıl tabi.at dekoru lcfnde hayatıırun 

e tatlı. en zevkli, en llhirli anlannı 
yapdım. 

Bir ıhllmur a~ seriıılctici 
tıırJO'«ine uzanmış. ~duro. Gök 
• kadar 1ıet.emdl k1. lumdirni bile 1 
Jııılıaedemt7ec kadar ide bilmedi -
ilim. bU' &lcm1n içinde yqıyordum . 

ıtulalıma ~ hafif bir sesle, 
tllllc:bltm llemden uyımdı.m.. Do~l
llmn. Berrak. mavı ve nihayetsiz gö
ı- saatlerce takılı kalan göı.lerım, 

lılrdenbire ıhltımur .ıa,cıannın lcoyu l 
,ll!laelerine çevrllioce, O.it öm·e kn.

mrdı.. B1r ln ~öremea oldum vt: son
a. yalım bir vücwi. ıeııc bir kıı. 
~ Pdilldlm. 

Oel1nclk kadar kınnw btr elbise 
lf::rm.llti- Dadaklan beDcl. ondan da
.. 1tnmm. ld.L.. DıTAmnr ağaCJnın 

~ araıuııdan llDII güneş ftl-

(~adyo Programı) 
U/'1/1940 PAZART~l 

'l..30 Proeram, ve meu:ılrkct saat .,.,.. 
U5 l&i221k: Opera p>tpurlleri C:PJ.) 
1.00 Ajans bnberlerf. 
1.10 'Ev kadlnı - Ymıek listesi. 
1..20/IUO Müzik: Grtz ve Gı·evcr-
~ lskandinav mu.Odsi (Pl.). 

12.JO Procram ve memleket saat 

llPJ1.. 
12.35 Küz.ik:: Fa.<W h1174ltı. 

11..50 Ajans hab«leri. 
UI.~ Mü.ıik: !'8111 heyeti progra

mmn dnam.ı. 
Çalıınlar: Hakkı Derman, Ş<'ri1 iç

li, HBsruı Gur, Hamdi Tokay. 
Olruyanlar: Safiye Tokny, Tnhsirı 

Karakuş. 

13.%0/14.00 Muxtk Jrarışık hııri! 

)llrOll'&ID ( PL) • 
11.00 Pıognm ,.. memleket saat 

llf'Ul· 
18.05 14.üzik: DeblJllt':ISY • Yaylı saz 

..... kuarteti (Pl.) . 
la.30 Müzik. Radyo caz orkestrası 

·c,sı,rahluı ~r idaresinde). 
19.10 Mürlk: Okuya.o - Müzeyyen 

llenar. 
Çalanlar. J'abıre IWsan, Vecıhc, 

9lfik Fe:rsan. 
Okuy:ın: :Melek Toqti?.. 
ıt.4.5 :Memleket s;.ıat ayarı ve a

)laa haberleri. 
ıo.oo lılüzilt: Saz e.erled. 

Çalanlar: Ru~ Kam, Vccıhc, 

Clıırdet Kozan. 
20.10 Müzik: Ok'IQ'a - Sadi H<>s-.._ 
20.30 Koınışı:ıa. 
20.45 Jlü:ıik: Dinleyici dilekleri. 
sı,oo Küzik: Ferhunde Eri.in (Pi-

,..ııo solo). J. S. Bach - Partila. 
aı.20 llıtilzlk (Pl.) • 
11.30 Jtonu~a (Radyo gazetesi) 
21.45 ıımıtk: 1bd70 orkestrası 

(lef: H. J'erid Aliıar). 
11.30 Jlemlcket saat ayarı, a1:ıns 

lılıbederi; ziraat, esbaın - tııhvilAt. 
lıaınbiyo - nukut borsası (Fiyat). 

12.45'/23.25 lı1üill:: Cazband (Pl.) 
~/23..30 Yarınki prop-am, ve .... "' ... 

oılan kırmwmbrak saçlarıru parlatı

yordu. 1ıte be.o o anda. l]mnnk ço
cuk rüyalarında ~tı!Qm, lurm.ızı 

kaoutlı periyi ~ gibi old.wxı. 
11cyecr.nlı mıydım? .. nt.rlyor muy

dum?- Bilmiyorum... Yalnu ayap 
krukarkea. dudaklanmııı titredJfin,I 
tuıı:.ıedıyordum. 

Genç kız bana dolru yaklaştı. .. 
Y~a. ctllda.tO fyice görülQ
yor, kahve rengi~ sihirli ba
kışları daha iyi seçileblllyordu. 
Yanıma geldlı?I zam.an heyecanım 

artınışt.ı... G~k: 

- Sizi rahatsı.% ettim. 
Dedi .•. Ben de ~ilin ve belki de 

gulmek .istedim ... 
- Hııyırl. &yırt... 

DıJebildim. tşte o kadar.. yanıma 
daha çok ııokuldu ... 

- ôn<lmden bir yı.lan geçti •.. 
Cayn ihtiyarı batınverdim. Bilseniz 
yılandan o kadar korka.nnı kiL. Sl.LI 
de korkuttum ınllb:ı! ... Ne &:Uzel u
zonm13 tabiatı seyredjyordunuz? ..• 

- ? ... 
- Galiba bil civarda oturuyor.ru

nuz? .. Çünkü bir kaç defadır sizi 
burada ı:ö.rüyonmı .. 

- Hemen şunıcıkta.. Siz de mi bu 
cl•ard.a oturuyorsunuz?. 

- Evet .•• hmirdeıı yeni geldim •. 
Bır ay kadar, tebdili hava yapaca -
ğım .. 

- ? .•• 
- Burasını çok ~dlm. Ne gtlzel 

yf'rler değil mi? •. 
Dudaklarım kilitle:ıdi ... Heyhat bu 

lulidin anahtarı ne kadar becerik
aı.zdi.. 

..................................... ..... 
O gündeıı aoııra, her gön, ayni sa

atte, Müri..ivetle, ıhU.mur ıığacmııı 
altında, buluşu.yor, konuşuyor ve sev 
ıtmizden bahsediyorduk .. 
Dır gün. başı kucalı.mda, elleri el

lenmde yat:ıTk.en, onun kahve ren{!l 
gui.lcrinin içine bakarak sordum. 

- Benden başka hiç kimseyi sev-
din mi?. 

GQ-ılerini kapadı. .• TaUı bir sesle: 
- Hayır! ... 
- Hayır!. 

Dedi... O an, ba_,"llnln üzerinde. 
Eevgıye karışık bir Eevinç uçarnk 
goklere yükscldif'inü zannettim ve: 

- Ben de Uk defa seviyorum. 
Dr ilim... S:ırıl<l ık ... 
Murüveti scviyocwn. Fakat onu 

bılrncden, onu tanımadan, Eevgimi 
sevmeyi düşünmeden seviyordum 
dostum!. 

Mıırvet, burnda yalnız olduğunu, 

aılesınin 1zmirde bulunduğunu söy
lemişti . tşte bu kadar ... Onu btı kısa 
Uınıyışl:ı sevmiştim. Ben sevgimi, 
S(•vmeyi bilmeden sevmiştim .•• Sakın 
ı;evmc, emi dostum. 

·········································· 
Bır gün, yme ontml.a başbasa, ıh

ı:-.mur ağacının koyu gölgesi altında 
Jdik. Onunln, yalnız sevgimizden, 
tabıatın güzelliğin.den bahsediyor -
duk. D<J.daki bir aerçe biz.im konuş
tuklıırımw dinlemek istiyormuş gıbi 
ağacın en alçak dalına konmustu. 
Hafl!çe ea;ilerek sevdllmin kulağına 
fısıldadım: 

- Duyabiliyol' musun Mürvet? 
Sulann şırıl şın1 akışmı.; rüzgfırın &

si8ıni, tabiatin, çek.llecetini duyuyoc 
musun? ~an böyle bir tabiat de
koru içinde, bütün rdırablarını, yeis
lerini unutuyor. 

- Yalnız utırablanmı Orhan? 
Sevgini ı.uıutmuyor mu? .. 

Diyerek göUerimin içine baktı. .. 
Ve sonra, başını, yQzüme yaklaşbr
dı. 

- Bu dudakları, kimsenin öpmedi
ğlne eminim. 

Diyerek, kuJ.aiına fısıldadım. Göz-

f YURTTA 
Başvekilin hitabesi 

ve Bursalılar 
Bursa, li (a..a.) - Dün B. M. 

Meclisinde Başvekili.mizin ve ili· 
ğer hati.blerin radyo ilo ne...,r& 
dilen beyanatını şehrimizin u
mumi yerlerindeki radyoların 

başında. Ôn binlerce halk büyük 
bir al.ika, eevlr. ve heyecanla din
lemiştir. 

Bu sena DzUm 
rekolfesl az 

lzmlr, 14 (a.a.) - Gazetelere 
nazaran bu yıl Ege mıntakası 
tizüm rekoltcsinJn geçen yıJlara 
nazaran da.ha az olacağı anla -
ıµlma.ktadır. İncir rekoltesi bak
eıl.makta.dır. lngil rekoltesi hak
kında.ki tahminler de böyledir. 
Üzümün azlığına devamlı yağ
murların ika ettiği tahribat ve 
bazı hastalıklar sebeb olmuştur. 

Vilayetin bu seneki bakla r&
koltesi 12 bin tondur. 

SABAHI 
Buraada faidell bir 

kurum 
Bursa, 14 (a.a.) - Türk Har 

va Kurumu şubesinde teşekkül 

eden bayanlar kolu dün kurum 
binasında yeniden bir toplantı 
yaparak Bursayı sekiz mıntaka
ya ayırmış ve her mıntaka için 
birer tali yazım komitesi seç • 
miş ve kÔmitcler derhal faaliy&
te başlamıştır. 
Kuşadasmda fırtma 
lzmir, 14: (a.a.) - Kuşadası

na yağan yağmurlar esnasında. 
düşen bir yıldırım bir kadının 
ölümüne, iki kişinin de yaralan
masına sebeb olmuştur. Diğer 
tarafından bundan 15 gün evvel 
yağan sUrekli ve devamlı yağ -
murlann mülhakatta muhtelif 
mahsul!ta ika ettiği zararların 
m. tahminlerden fazla olduğu 
yapılan son tetkikler neticesin
de taayyün etmiştir. 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Tahmin ilk 
bedeli teminat 

459.00 34.43 Fatihte !4.uratpaşa Mah. Softa Sinarı ve :Mirt&letn 90. 

180 inci adada 229.50 metre murabbaı sahalı arsa 
315.36 27 .40 Fatihte Hasanhalife Mnh. Balipasa cad. 128 inci adada 

91.34 metre murabbaı sahalı arsa. 
1840.00 138.00 Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa mah. Çukurçe.şınc so. 

36 kapı numaralı ve 306 metre murabbaı sahalı arsa. 
138.00 10.35 Aksaray yangın yerinde Mimar Kemaleddin mah. LMeli so . 

28 inci adada 777 h:ırita No. lu ve 46 metre murabbaı sa 
hah arsa . 

2400.00 180.00 Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa Mah. Gazi Mustafa 
Kemal cad. 114 kapı, 7 pıırsel No. ıu ve 189 metre murab
baı sahalı arta. 

1080.00 31.00 Aksaray yangın yerinde Kemalpa~a m:ıh. Çukurçcşme 

so. :ıı inci adada 1137 harita No. lu ve 201 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

2340.00 175.50 Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa malı. Gümrükcmini 
so. 122 kapı vo 24 parsel No. lu ve 391.50 metre mw·ab
bcu sahalı arsa. 

789.00 58.50 Aksaray yangın yeıindc Kemalpaşa mah. Gazi Mustafa 
Kemal cad. 51 inci adada 75 metre murabboı sahalı arsa 

Tahmin bedelleri ile ilk temin:ıt mikdarlıın yukarıda yazılı 9 parça 
ar~ satılmak üu re ayrı ayrı ac:ık arttırm:ıyn konulmuştur. Şartnameler za
bıt ve mıuınıelSıt miıclurlüğu kaleminde görülecektir. ihale 22/7 / 940 pazar 
tc~ giJ.nii snnt 14 de D.ıiıni J<:nc·umende yapılaC'aktır. Taliblerin ilk temi
nat makbuz veyft mektublıınle ihale günü muayyen saatte encümende 
bulunmalıırı. {5814) 

• • • 
A.rındoh.ıhisannda Göksu deresinden 1 ila 3 sene müddetle senevi as

gari 9000 ton kum çıkarma işinin resmi nisbisi açık arttınnaya konulmuş
tur. Resmi ıtisbi be.her ton ıçın 7 kuruş ve senelik ilk teminat mikdarı 47 
lira 25 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde gö
rülecektir. İhale 22/7/940 paz:ırtesi gümi saat H de Daimi Encilmcnde ya
pılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mek.tubl.arile ihale günü mu 
ayyen S..'latte daimi encümende bulunmal:ırı. (5811) 

Sümerbank Pamuk ipliği ve Dokuma 
FabrikalarJ müessesesinden 

Fııbrlkalanmızın gümruk tahmil, tahliye ve nakliye işleri kapalı zarfia 
1 sene için münakasaya konulacaKtır. 

tsteklllcrın bu işe aid şartn:ımeyi, Bahçekapıda 1 inci vakıf han 1 inci 
kattaki müessese ticaret servisinden alabilecekleri ilan olunur. •5910• 

leriıni yumdum .. Ve onu ilk defa öp.. 

tilin. 
........................................... 

Bir ay sonr:ı. şu mektubu aldını. 
Sevgili Orhan! 
cBu mektubwnu aldığın zaman. 

ben tzmirde olacağım. Amma, sana 
söylediğim gibi, anne ve babamın 

yanında değil, başka, bamb~ka, se
nin için korkımç olan bir yerde ... 

c.Ben senin saf ve lekesiz sevgine 
lfıyık bir kadın değilim Orhan .. Klm
scnin öpemediğine em.in olduğun o 
dudakl.an her gün bir Ç'Ok insanlar 

öpGyor. O vücud benim değil, baş
kalarının ..• 

cBeni sevme Orhan .. Seninle baş
başa geçirdiğimiz o günleri tatlı bir 
rüya olarak kabul et.. . Seni sevdiğim 
için ağlıyorum ... Allaha ısmarladık!> 

MUrüvet 

Bu mektubu, ben hiç unutmıyaca
gım dostum ... Çünkü sevgimden bu 
mektupla nefret ettim ... 

tık önce, sevgini sev dostum .. Be
nim günahım burada. 

Üb'UZ Özdeş ] 
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Arabaya çarpan 
Tramvaya 

Erenköyünde Hamam 50ka,. 

ğmda 33 numarada bahçıvan 

Ahmed oğlu Yaşar kullandığı 

araba ile Fener yolundan Boa -
tancıya giderken vatman Ali • 
nin idaresindeki 26 numar Jı 
tr:.mvay arabası çarparak ha
sara uğratmı.ş, tramvayın daca
mı kırılmıştır. Nüfusça zayiatı 
olmamıştır. 

I 

İstanbul Elektirik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

J - Muhammen bedeli 4050 lira tutan 30 aded üç kutuplu sürgillil 
tip kemt:i açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9/8/940 cuma günü, saat 15 de Metro han binasınm 
1 inci katında yapıl:ı.caktır. 

3 - Muvakkat t~rninat 303.75 liradır. 
4 - İsteklilerin p:ı..r:ı.srı. olarak, verilmekte olan ıartnameleri levazun-

4;1n aJmalnrı ve kanuni vesi'kaJarı ve muvakkat temin.atlan ile ilin edilea 
,_rün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. c5950> 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARACO~LU 
Ne~r:yıu llıUl'ıfOrU: Macid ÇETiN Basıldıöı yer (Yeni Sabah Matbaa11) 
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