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KURUŞ 

~arkta lngiliz 
lebe k-e si 
ı ~azan : HtiHyia Cahi4 YALÇIN 

Karlsbaddan: 
Völkischer Beobachter gazetesin

de Alfred Püllman imzasile yuka-
1\ki serlevha ile intişar eden bir ma
kale nasyonal - sosyalist şeflerinin 
Alınan halkını nasıl gülünç masal
larla avutmak istediklerini pek açık 
~tte ispat ·eder bir vesika mahi

Sovyet Ve Ja~onlar Arası_nda MÜHiM BlfLDAIA 
Hava Harplerı Devam Edıyor Eilil3iröenizbank 
Harbe YüZİerce Uçak İştirak Ediyor Memuru Mühendis 

)'etini haizdir. 
Muharririn fikrince, İngiltere Av

l'Upanın şimali garbisinde çemberle

Moslıovada Stalinin Riyaaetincle Yapılan Bir 
Toplantıda u~ak,arlc Hddiaeleri · Tetkik Edileli 

ille siyasetinin muvaffakıyetsizli -
İin~n sonra gözlerini cenubi Av
t\lpaya çevlrmiş ve mihver devlet
lerini oradan çember içine almıya 
kalkmıştır. Bu suretle İngiltere Ya
kınşarkta sarsılmış olan mevkiini 
de tahkim etmek gayesini temini 
düşünmüştür. Bunun da en büyük """ 
delili Türkiye ile yaptığı anlaşma 
\etkil ediyormuş. ' 

Alman muharriıine göre, Mıst: 
llariciye Nazıımı İstanbula gönderip 
'llirkiye ile Mısır arasındaki dostlıJ
iu takviye eden İngilteredir. Türk
lerin, icap ederse, Süveyş kanalını 
ltıüdafaa e ,ıl,eri sözü Alman mu -

~ririnin ~· ·yatına dokunu-
)or. Yüz e .. kleri Mısır-
dan çıka m ~u -
nun bundan ı · dü -
IÜnerek yanıp ya\;lıypr. 

Pek hassas Alman •u riri duy
dllğu bu teessürün sev ~ olacak
t&r ki makalesi ilerledik4ie bütün 
butün kendisinden geçt!rek ide -

ta rüya görmeğe başlıyor. Bugün Moskova 27 (A.A.) - cTass A- ı huriyeti dahilindeki Mongol - Sov-ı olduğu malUnıata nazaran altmış 
t~-· ' . C" k k" h b' · · lmuı (So1111 ?. iiııcii sayfamızda) I ~ltere hükumeti Türkiyenin em- jansından> Mongohstan Halk um- yet ıtaatı er anı ar ıyesınm a ..,. · 
~ey4Uist emellerini terviç ve teş - ~;.;;;;~;_~~~~~~~~~~.;..~~----!!!!!!!!!ll!'Iİl•~-----mliıl! .. ._!!l!m_.!lifmıl!l .. i!i!ilıll!!!!ll!!liliiil!liiiliiioli!iıiiiıiiiıl 

Uıakıarktalri Japoa lataabadu Wr ırup 

::ı::~~.~~t~i~·~e;:;,1~i::: Tu··rk-Fransıza· n·Iaşması Sahta Lise · 
:U tekrar canlantyor ve Arabıstan eôa.l.jf1Gm8SI 
~Palarma bir tıehlilre şeklinde yük- M h 1 E .. ,, d van 0111 UUI 

~7.".:;,,;0? diy• düşünüp duru - u te it ncumen e Alan Mahkemede 
Dün Ağırceza mahkemesinde İs- , 

Harun'u Dava· Etti 
Evvelce mUhendl• H•run kendlalnl h•kaız 
tmhklr elmlf v• Yusuf Zir• önı, il• mUhendl• 
H•runun h•brı için kendlalnl i t ten çıkarmıt 

Denizbank eski Umum Müdür 
muavinlerinden B. Harun İlmen a
leyhine, bankanın mühendislerin -
den B. Sermet Baktu tarafından a
çılan şayanı dikkat bir hakaret da
vasına dün Galata Sulh Ceza mah
kemesinde bakılmıştır. 

İddiaya göre bit· gün B: Harun, 
mühendis B. Sermedi yanına çagı
rarak limanlara ait atelyelerdeki a
ıatin İst1nye doklarına gönderilme 
sini emretmiştir. 

Fakal mühendis Sermet, Haruna, 
bu emri tahriren vermesi icap etti
ğinı, çünkü kendisinin B. Harunun 
dairesinedeğil, işletme kısmına mer 
but olduğımu söylemiştir. 

Bunun üzerine Harun, emrini tek 
rar etmiş ve bu şifahi emirle iktifa 
etmesini bildirmiştir. 

Sermet tekrar cevabında ısrar e
dine~ de, lıfendisini Umum Müdüre 
şikayet etmiştir. 

Aradan birkaç gün geçikten sonra 
bu şikayetin kokusu çıkmış ve B. 
Yusuf Ziya Öniş'in imzasile Ser. 
mede gönderilen bir mektupla eni· 
layık evza ve etvarından dolayı• i· 
şine nihayet verildiği tebliğ olun • 
Qtuştur. 

( $f;l'u 3 ücü &ayfamızda) 
~ahit olarak dinleni)ea Sat e 

Şirketi M&dtb:ü Friç 

Satie Yolsuzluğu 
Fakat muharririn uydurduğu bir T • E d • ı d • 

ltıasaıa göre, böyle düşünmeğe ve a s v ı p 1 1 
~eddüt etmeğe mahal yoktur. 27 
nısan 1939 tarihinde İngiltere ile 
'l'urkiye arasında imzalanan itilaf
~rne ile birlikte bir de gizli proto
.ltoı imza edilmiştir. Bunda İngilte
l'e hükumeti Halep sancağı ile Su
l'iy~nin şimali garbi vilayeti Cezi
~Yi Türkiycye vadetmiş. İşte Al -
~an muhar riri, İng ilizllerin kendile-

1 
l'ine ait olnuyan, Funsız mandası al 1 
tında bulunan bu yerler Türklere 
"aQetmek suretile Türk hükümeti-
11llı hırsıcahına yeni bir gıda temin 
etmiş olduğunu iddia ediyor. 

taııbul Maarif Müdürü Tevfik Ku- ı D u·· n 
tun resmi miıhrünü ve Müdiriyetin 

damgalı kiğıdın_ı Maşıra~fak sahte · k k ş h • t D • 
1 

• ı d • 4 Kadın 3 Er~ 

Sırf yalandan ibaret olan bu söz
lerin. ~ni zamanaa mantıksızlığı da 
-o ltadar aşikardır ki nasyonal - sos
tllizmin organı olan bir gazetede!· 
'"'l kadar saçma sapan bir maknle
~in neşredilmesi, Alman ka\·minin 
~llkid ve muhakeme kabiliyetini 
'cınacak derecede aşağı bir sevi -
:~Ye düşmüş olduğuna delalet eder. 

llhakika, İngiltere, Türkiyeyi em
~l'Yalizme nasıl teşvik edebilir ki 1 

Undan ilk zarar görecek olan dcv
~t Yin~ İngiltere olmak zaruridir. 

11 Ugün Türkiye ile İngiltere a:asın
a Bamimi ve devamlı bir dostluk 
~ ediliyorsa bunda en biı inci 
ltıil, Türkiyenin milli bir devlet] 

0
larak yaşamıya azmetmesi, emper

~'liıın hulya ve hırslarına kapıl -
h·'tnası ve Yakınşarkta kuvvetli 

ılr sulh ve sükun vasıtası rolünü -"" . "' 18sıdır. 

~ lli~ Osmanlı İmparatorluğunun 
t n ınhitat devresinin evlatlarıyız. 
:Paratorluğun inkırazına takad
~ ttı eden hadiselerin içinde yaşadık 
~ ~ll~dan ders aldık. Hem realite
lhı..~ıhraç ettiğimiz bu dersler, hem 
~ınuzın bize yol gösteren 
'itsek prensipleri bizi emperya -
' siyasetinden kat'iyen uzaklaş
bıL~·1ttır. Araplar gibi milliyet hissi 
~f etmiş eski ve münevver bir 
~~ inktyad ve esaret altında 

P istismar etmek bizim hissiya
B._yta <Jahlt YALÇIN 

(Sonu 1 llnctl sayfam•r.cla) 

Halayda Bayram Şenlikleri Basladı 
An!<ara, 27 (Hususi). - ~ün ~eç-ı İnönünün T ebriki 

lise verilen ve Meclıs Rıyasctınce 
.alakalı dört encümene havale buyu- Antakya, 27 ( A .A .) - Hatay'ın a
rulan Hatay anlaşması, mukavele- navatana kavuşması dolayısile çeki
Icrin tasdik ve tasvibini istiyen ka- len minnet ve şükran telgraflanna 
nun layihası işi mühim ve müsta- Milli Şef İnönü şu suretle mukabe
cel olduğu için bu driı-t encümenin · lede bulunmuşlardır: 
bir arada bu ~i tetkik ederek sür-

1 
Tayfur Sökmen, 

atle intaç etmeleri için Milli Müda- Antalya Saylavı 

faa, Bütçe, Hariciye ve Dahiliye 

Encümenlerinden muhtelit bir en
cümen teşkil edilmisti. 

Bugün (Mümtaz, Zihni, Fatma, 
Fazlı Güleç, Osman Şahin Baş, Ge
neral Zeki, Amiral Fahri, Sinan, ı 

(Sonu 3 ÜP' ii aayfadı.) 

Antakya 
Aziz llatay'ın anavatana kavuş

ması sevinci büyük ve derindir. Bu 
mes'ut neticeye ul:ışmasında tmu
tulmaz 1ıizmet hisseleri olan sayın 
Hataylıları ve sizi muhabbetle anar 
hamretle tebirk ederim. 

İsmet İnönü 

• 
Bugün Güzel lzmitin 
Kurtuluş Bayramıdır 

Gtızel lzmit kl rfeziade ıaalı YaYUz 
İzmit. 28 (Hususi Muhabirimiz

iılen) - Bugün yeşil ve güzel İzmi
b düşman işgalinden kurtulduğu 

mes'ut günün 19 uncu yıldönümü
dür. Bu sabahtanberi İzmit ve bil· 

(Sonu S üncü sayl"amızda) 

diploma yapan bır aarı memuru 

ile bir talebenin duruşmasına de - e a 1 1 n en 1 1 
vam edildi. Mahkeme salonu ve ko-
ridorlar meraklı dinleyicilerle dol
duğu için Adliyede vazife gören po
lis ihtiyat tedbiri almıştır. 

tSonu 3 üncü sayfamızda) 

Parti Meclis Gru·pu 
Toplantısı 

Ankara, 27 (A.A.) - C. H. Partisi 
Meclis Grupu bugün (27.6.939) saat. 
on beşte reis vekili Hilmi Uranı?\ 
başkanlığında toplandı: 

Ruznamede mevcut olan Hakkı 
Kılıçoğlunun takririnden Milli Mü- I 
dafaa ve Maarif Vekaletlerine t aal 
Ilık eden suallere vekillerin verdik
leri c·evaplar dinlenildikten sonra he 
yetçe devlet sanayi planlarının tat
bikinde ve sanayiin iş le>tilmesincie: 
mevcut mürakabenin kifayet dere- 1 

cesine ve yine bu mevzuun tatbiki 
için bir koordinasyona ihtiyaç oldu
ğuna dair Antalya Mebusu Rasih 

(Sonu S iin<'Ü sayfamızda) 

Mareşal Çakmak 
Çanakkalede 

Çanakkale 27 (Hususi) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Orgeneral Fahrettin Altay, 
diğer zevat ve Geliboluda kendileri
ni istikbal eden vali, Müstahkem 
Mevki Kumandanı olduğu holde 
Berk gemisile şehrimize gelere}c şe
reflendirdi. Mareşalimiz binlerce 
halkın ve mekteplilerin coşkun al
kışları, yaşa var ol, sadalan arasın

ı da bütün halkın hatırlarını sormuş 
ve mektepliler tarafmdan kendile- ı 

rine çiçek büketleri sumılınu?tlı r. 

Mareşalimiz ve maiyeti otomobiller
le doğru müstahkem mevkii teşrif 

buyurmuşlardır. - K. Autac 

Maznunların Muhakemesine Ay 
Başında Ağırcezada Başlanacak 

Gayri m evkuf b u,unan m aznu nlar d an 3 Un Un tevkif 
edilmesini MUddelumumllik latedlilnden Ağırcezp , 
bugü n bu h"suat a bir karar verecek aync• 

m aznu nlar da bugUn yUzle~tlrllecekler 
. _ ___. ............... _ 

P:ındıkhdcıki cSatie• şırketi binn· ı 
sını h ..,kiki kıymetınden çok fazla 
bir para ile satın ularak devleti za- . 
rara ugr.ıtmaktan sı.ı;: lu Dcnızbank 1 
erkanı h cıkkıml ki tahkıkata dün de •ı 
devam ohınmuitur. 

Dördüncü Sorgu Hakimliği de bu 1 
mesel~ hakk nrla 7 şahit daha dinle-
miştir. • 

Bu sah itlerin 4 ü k adın , 3 Ü ~rkck

tir. 
Ewclki gün dinlenildiğini haber 

verdiğimiz 11 şahitle ber aber şim-

diye kadar mahimatlarına müracaat 
olunan şahitlerin yekunu 18 e baliğ 
olmuştur. 

4 üncü Scrgu Hfı.kimllğı c40> şahit 
hakkında celp müzekkeresi çıkarmış 
olduğundan dnhn dinlenilecek 22 şa
hit vardır. Bunkrın da bugün ve ya
rın ifadeleri c1ınacııktır. 

Diğer t araft an tahkikntın pazar

tesi gününe !<adar ikmc.ıl edileceği :ve 
muhakemrnin . Adliyenin yaz tati

lSonu 3 Gnct sayfamızda) 
ı •••ft····-·····•1111 ................ .... ,,,,,,,, .......... .. ................. ~-·· ... 

H E R SABAH 

Korku ne Bir 
• 

Bundan tamam b ir çc) rck asır 

evvel, 1914 yılı haziramnın 28 inci 
giıniı, Balka n yarımadasının bir kö
•şesindc biı kaç el silf..h patlıyor, 
A \'ustur\'a V c·liahdi ile eşi kanlar 
içinde \'~r<' srili:yor ve bu iki tac
dfırın ölünı i.inü, bütün cfünyav1 dört 
sene fasılasız kana hoyıyan bir ci- 1 

han harbi takip ediyordu. 

Bu facianın ü zerinden henüz yir
mi beş yıl geçmiş bulunuyor. O bü
yük badirede can veren milyonlarca 
ve milyonlarca gencin ana, baba 
kalblerinde açtığı yaralar henüz ta-

· Yıl Dönümil. 
mamile kapanmış bile değildir. La
kin biıtün bu..,13ra rsğr.ıen bir kı -
.sım ins:ınların, o kanlı kabustan 
daha korkunc;, daha muhrip ve daha 
k,_nıı olacağında ~üphe cdi!erniye
cek veni bir itıtrp peşinde koşı\'ıa -
Jarı cidden h azin bh müşahededir. 

Jfrr ihWfıfı, her gayeyi silah kuv

vet.ile hal ve tesvıye etmek yolunu 
tutanların bu ~8 haziran tarihi üze
rinde durup Yicdant bir mura"kabe
ye vaı mnları insanlığın istikbali na
mına t avsiyeye şayandır. 

A . CEAIALIUJDIN SARAÇOGLV 
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Ali Çetin 
Kayanın 
Dünkü tetkikleri 

r 
Okuyucularımız 

Diyor ki ı 

Köpeklerin 
Ağzından Alınan 
Çocuk Cesedi 

28 Haman 1939 

Rus - İngiliz anlaşma• 
sındaki son saf}; alar 

Bu Müthiş Çarpışma Ve Dövüşme 
Akşama Kadar Sürmüştü 

DUn sabah mUhlm 
loplantı yaplldı 

bir 

Şehrimude bulunmakta olan Mu
habere ve Mün~kale Vekilimiz B. 
Ali Çetinkaya dün sabah saat 9 da 
Denizbanka gitmiştir. 

Eski Mütekaidlerin 
Ricası 

Eski tekaüUerle eytam ve cramile 
yapılacak zamaim için lutufkar 
hükumetimizin icraatını dört göz
le bekliyoruz. lztırabımız, sıkıntı
mız devam etmektedir. Vazi1eti
miz müşkülat içinde hazin ve elim 
bir levha arzetmektedir. Bu vazi
yet dahilinde senelerce çoluk, ço

cuğumuzun iaşesini ve ev kirasını 
temm' etmek imkanı kalman.ıştır. 
Acınacak bir haldeyiz. Hele üst 
baş meselesi pek mühimdir. Adil 

hükumetimizin vadini bu sene in
faz etmez, gelE:-cek seneye talik 
ederse halimiz ne olacaktır? Müş
fik ve yüksek kalbli aziz Milli Şe
fimizle sayın Başvekilimizden ve 
Maliye Vekilimizden ricamız lütuf
kar nazarlarını biran . evvel biz 

Yediği dayak teairile öl:i do
ian çocuiunu yanguı yerine 

atan Kiçanıa itirafı 

937 senesinde bir gece vakti Kum
kapıda Kazganisadi mahallesinde 
yangın yerinde köpekler tarafından 
parçalanırken bulunan yeni doğ -
muş çocuk cesedini kimler tarafın
dan bırakıldığı, nihayet öğrenilmiş
tir. 

Moskovada uzun müddettenber:İ 
devam eden ve zaman zaman İngi· 

liz siyasi mümessillerinin hükiımet 

merkezlerinden talimat ve direkdf 

almaları dolayısile duran müzake
reler şimdi yeni bir safhaya gir -

miştir. Moskovada bulunan :S. 
Strang'a gelen yeni direktifler, 

Haydudlar, oldukları yerde uzan· 
- mıçlar, ateş yedikleri istikamete 

.ursun yağdırıyorlardı. Nihayet, 
-~ . 

sırtın sonuna gelmiş ve henüz ateş ı 
s. hasına giremiyen kafilenin niha· 
) etını gormüştüm. Bunlar da bit' 
yirmi otuz kadar vardı v<:: silfıha dav 
J·anmış vaziyette, akıllarınca, sağ

dald yan mevzümizin gerisine düş
mek için hızl adımlarla ilerliyor
lardı. İki dakika sonra, istediğim 

' vaziyet kendiliğinden hasıJ olmuı
tu. Ha,·dudlar tamamile ateşimizin 
tesırlı sahasına girmiş. ben de, yirmı 
neferle - gerilerine düşerek ric':ıt 
hatlarını kesmiştim. Artık haydut
lar tamamıle sarılmış, ateş içine a
lınmış bir vaziyettelerdi. Ben de a
ceşe başlatınca çevrildiklerini ve bir 
ıapana düştüklerini anlamışlardı j 
'e işte o vakit kudurmuşlar, ulur 
gibi feryada koyulmuşlardı. Bağın-

.: yorlardı, fakat, korkularından de -
ğil, birbirlerini şevklendirmeğc, ce
saretlendirmeğe uğraşıyorlardı. 

Vakit, ikindiyi geçmişti. A~, baş 
langıcındaki şiddetini kaybetmekle 
beraber devam ediyordu. Müsade -
meyi kat'i bir darbe ile lehimize ne-
1icelcndirebilecck bir vaziyete gi -
remiyorduk bir türlü. Gerçi saatler
denberi şiddetle devam eden müsa
demenin vaziyeti pek de aleyhimi
ze değildi. Ne cfradımdan ve ne de 
köylülerden birinin burnu bile ka
namamıştı. Buna mukabil, haydut
lardan belki otuzdan fazlasının yat
tıkları yerde kıvrandıklarını, ölen
lerin hareketsiz yattıklarını göni
yorduk. Fakat, sağ k:ılanlarının 

manevi kuvvetlerini kırmak değil 

de, sarsamamıştık bile. Herifler, 
gerçekten bütün çctinliklerile çar
pışıyor, kuduz kurtlar gıbi sırtan

) Or ve hatta arasıra üzerimıze bile 
saldırıyorlardı. Tabii, bizimkiler de 
bu gibi atılganlıkları layıkı veçhile 
karşılamakta kusur göstermiyorlar
dı. İsabetli endahtları ile. taarruz 
edenleri yakıp yıkıyor ve diğerle- 1 

rini baş kaldırtmamıya uğraşıyor -
}ardı. Sözün kısası herifler, yılmı
yor, yorulmuyor, döviişüyorlardı. 

SabahtanbC'ri bu kanlı sava1ı sey
r etmekten usanan güneş, artık ar- j 
dını dönmüştü bize. Ortalığa karan
lıklar, yüreğime de kara endişeler 
çöküyordu. Haydutların, karanlık -1 
tan istifade ile bir yandan ans!Zln 
üzerimize yüklenmeleri, hele c:evır
diğimiz muhasara çemberini kırıp 

geçmeleri ihtimallerinini hatırla -
dıkça titriyordum. Fakat, kalabalık 
oldukları için de Üzerlerine hücum 
etmekten çekiniyordum doğrusu. 

Böyle atılgan bir hareketle kat'i ne
ticeye varmak, haydutları bas~mp 
bağlamak ihtimalini de kuvvetli 1 

görmekle beraber, ne de olsa müf
rezemin hırpalanacağını, az, çok za
yiat vereceğini düşünüyordum ,.e 
bir türlü bir şeye karar veremiyor-

1 
dum. 

Bu tereddütlü vaziyete nihayet 
k . . 1 1 . t' i verme ıçın çavuş arım a ?S ışare 

etmeğe lüzum gördüm. Hakkı, Ta- , 
hir çavuşlarla köylülerin başında 

ibulunan Selim ağayı çağırttım. Va- ı 
:ziyeti ve korktuğum tehlikeyi açık-

; ça anlattım. Ortalık iyice karat·ml
ı 

dan, yapılacak bir hücumla bunları 
~eslim olmıya mecbur etmek lüzu
\nundan bahsettim. Selim ağa, biraz 
r.1ütereddit davrandı. Fakat aslan 
ç~ vuşlarım, derhal tehlikeyi tasdik 
'-'C teklifimi takdir ve kabul ettiler. 
Usırumcalı Hakkı çavuş: 

- Bu herifler hem yoldan ve 
hem de sabahtanberi devam eden 

müsa\temeden bitkin ve bezgin bir 

hale geldiler. Bence, yanlardan ya
pılacak şiddetli bir ateşle bir müd-
det oyalamak ve bu esnada iki baş
lardan mümkün olduğu kadar so -

kulup bir bomba baskını yapmak] 
pcldlla milmkündür basçavuş. Ka
ranlık basmadım bu işe girişe1ım. 

- Fazla zayiat vermez miyiz ça-

vuş?.. Vekil, burada bir müddet tetkikat 
- Alnımıza yazılan neyse g:Jre- yaptıktan sonra merkez liman dai

ceğiz onu elbette. Zayiat vereceğiz resine geçmiştir. 
diye herıileri gözgore kaçıracak de- Bu arada Deniz ve Limanlar U -
ğiliz a. Su dcstisi su yolunda k'n- mum Müdürlerinin iştirakile mü -

lır. hım bir toplantı yapılmıştır. 
Bu sırada Cumaibhlalı Tahir ça-

. Bu içtimada yeni deniz ve lıman 1 vuş da söze karıştı. Ve titiz bır ta-
işlerimiz görüşülmüştür. 

vırla: 

- Düşünmekle geçecek vaktimiz D . d o·· ıu·· m 
yok, başçavus .. dedi. Hemen emret, enız c 
işe başlıyalım. Çok münasiptir H:ık-
kı çavuşun planı. Oyalayın haydut
ları siz. Ben, iki baştan yapılacak 

bomba baskınını idare ederim. 
Köylülere baş vaziyetinde bulu-

&o yaşında bir ihtiyar 
köprüden deniz• dU Up 

boğuldu acizlere atfetmelerini temenniden 
ibarettir. Muhterem millet vekille
rimizden de bizlere karşı şefkatli 

nan Selim ağa, karşımızda kı'vTan- Evvelki gece yansından sonra 
mıya, bin dereden su getirip bizi Köprünün Haliç cihetindeki bekçi
hücumdan alıkoymıya başlamıştı. !erden biri, denize bir adam düştü- kollarını açmalarını istirham eyler 
Bu °kaçınması, biliyordum ki, korku- ğünü görmüştür. bu dileğimizi büyüklerimize du-

O vakittenberi bu işi ehemmiyetle 
takip eden zabıta, Llngada oturan 
Kiça isminde bir kadının bu gayri
meşru çocuğuntı Ahmet isminde 
metres yaşadığı birinden kazandığı
nı tcsbit etmiştir. 

Kiça, bir gece vakti Ahmet tara
fından dövüldüğünü, bu dayak te
sirilc çocuğunu düşürerek bir ca -
hillik neticesi cesedini yangın ye -
rine bıraktığını itiraf etmiştir. 

Bu sebeple Ahmet hakkında, za
vallı çocuğun düşmesine ve ölümü
ne sebep olmak suçile tahkikata 
geiçlmiştir. 

Hadise Adliyeye \'erilmektedir. 
sundan değildi. O da cesur ve mert yurmak için pek sevdiğimiz gaze-

y apılan arama neticesinde ancak 
bir adamdı. r"'akat, ne de olsa, başı- tenizden tavassutunu dileriz. B b k K ·· .. k 

denizden cesedi çıkarılabilen bu a- e e - ucu su bozuk köylüleri bu hücum hareke- Eski mütekaidlerden 
tine kaldırmaktan çekiniyordu. Bu- damın Beyoğlunda Meşrutiyet cad- dört zatın imzası ' 

desinde oturan 60 yaşlarında Avram ·--------------: J ---nu aç.ıkça da söylemişti. • k. . k ı d a aba 
Bu eski askerin açık yürekliliği _ isminde bir ihtiyar olduğu anlaşıl- A~ d B. 1 IS e e arasın a r 

ve bilhassa yapılacak hücuma ken- mıştır. gırceza a ır vapuru işletilecek 
disinin şahsan haızr bulunduğunu İhtiyar adam, Köprü dubaların • o•• ld •• v Şirketi Hayriye, Küçiiksuda yeni 
söylemesi beni duygulandırmış ve dnn birinin üzerinde abdest bozar- urmege tesis ettıği plfıjla, Bebek arasında 
memnun etmişti. Kendisine teşek- ken karanlıkta muvazenesini kay - T bb D araba vapuru işletmek istemekte-
kür ettim ve: bederek denize düşmüş ve yaşının eşe ÜS a VaSJ dir. Bunun i!;in Şirket, Bebekte ve 

_ Selim çavuş, dedim .. bu haıe- il4;rlemiş olmasile yüzme de bilme- Küçüksuda araba vapur iskelPleri 
kete köylüleri esasen iştirak ettire- diğinden boğulmuştar. Boatıancıdakl hadisenin , yapacakır. I 

VVVV'" 

cek değilim. Benim köylulerden di- IUl'!l.EDIYED• ı muhakemesine evvelkl Belediye lmnr Müdürlüğüne mii-
leğim, ancak baskın esnasında mev- gUn baflandı racaat etmiştir. Yalnız Bebekte in-
zilerindcn ayrılmamaları, sardığı • 130 lı·raya dı.kı"len elek- şa olunacak iskele hakkrnda Bele-

1 
Evvelki gün Ağırceza mahkemc-

mız çemberi gevşetip açmamaları- d kl · di~ e ile Şirket arasında ihtilaf var-trik ire erı sinde br «katle teşebbüs» davasının -dır. Daha açık söyliyeyim, zoru gö- dır. Şirket bu iskelevj Bebek camii · görülmesne başlanmıştır. J 
rüncc bırakıp kaçmamalarıdır. Se- Bundan bir müdd<::t evvel Istan- · B He Bebek bahçesi arasında '-'apınak 

Bostancıda lsmail oğlu Ali oz- ,, 
nin bize bunu temin etmen kafidir. bulda dikilen elektrik direklerinin istem-,·tedir. 

kurt isminde bir akrabası tarafın - t:A 

Karar vermıştik. Başlardan onarl maliyet ücretlerinin 30 lira olduğu. dan tabanca ile yaralanan davacı Halbuki burası kayıklara tahsis 
neferle Cumaibalah Tahir çavuş \'e halde Belediyeye bunların 130 lira- M t f d" hk ed h' a· . edilmic:: olan yerdir. Binaenalevh, 
Muharrem onbaşı haydutlara soku- ya maledilerek bir suiistimal yapıl- şu u:u::tıe u:nı:~ış~; e, ~ ıseyı Beledi~e, başka bfr tarafı tavslye 1 

lacak Ye bomba ile hücumu yapa - dığını ve ihbar üzerine Belediye - «Ali'ye 8 liraya bır saat sat- etmektedir. İhtilaf, bir hal şekline 1 
caklardı. Ortalığı alaca karanlık sa- müfettişleri tarafından tetkikata bağlanacaktır. 
rıyoı·du. Karar verdiğimiz gibi, dört başlandığını yazmıştık. İşin, maka- tım. Fakat bunun 11 lira kıymetm-
yandan şiddetli biı' ateşe başladık. mı alakadar etmesi itibarile Bele- ı de olduğunu öğrenerek hadiseden 
Birkaç dakika sonra, iki başlar ateşi diyede teftişler yapan mülkiye mü- bir gün evvel kahvede 3 lira daha 
kesti, karşılıklı yanlar büsbütün fettişleri de işe vazıyed etmişler - • istedim. Vermedi. Küfretti. 
şiddetlendirdi. Haydutlar, ilk önce dir. Ertesi gün yine kahvede oturur-
işin PE'.k farkına varamadılar. Daha Beyollunda teftlfler ken Ali geldi. Karşıma dikildi ve: 

doğrusu, hücum edeceğimizi san - Yedi Belediye Müfettişi dünden - Dünkü kabadayılığın ne idi? 
madılar. Yalnız, bulundukları mev- itibaren Beyoğlu kazası dahi1inde Benden ne parası istiyorsun? d~ -
zilerden, ateşimize mukabele etmek- geniş oir teftiş faaliyetine başlamış- dikten sonra benim cevap verme -
le kaldılar. Bulunduğum yerden bi- lardır. me bile meydan bırakmadan taban-
zimkilcrin de, çetecilerin de bütün casını çekti ve üç el ateş etti. Kur-

Müfeıtişler, kaza dahilindeki bü-
hareketlerini görüp seçehiliyo ... • - şunlardan ikisi isabet etmedi, biri 

tün Belediye şubelerinden başka 
dum. Harekete evvela sol ba~tan sol böğrüme saplandı; yaralandım 

Belediye cürümlerinin tatbik şe -
Muharrc monbaşı başlamıştı. Beş ve bir ay hastahanede yattım.» 

killerini çirkin manzaraların dük-
neferile sürünerek ilerliyor, geri Bunu takiben dinlenen suçlu Ali 

kanlara ve müesseselere asılan a -
kalan beş neferi de şiddetli ateşle- de: 

mud levhaların kalrlınlması için de 
ri1e ilerliyenleri himaye ediyordu. 

alınan tedbirleri gözden geçirecek-
0 esnada Tahir çavuş da ayni su -

lerdir. retle sokulmıya çalışıyordu. İki ta-
raf da kararlaştır:dığımız hücum Esnaf cemiyetinin Bele-
noktalarını tutmuşlardı.Yan :ıte~le- dlyeye mUracaatl 

- «Ben onu istiyerek v~rmadım. 
Kahveye girer girmez hemen bıçak 
çekti. Müdafaa için silaha davran
dım. Ondan sonrasını bilmiyorum» 
demiştir. 

lf AABtFC'E : 

Maarif Mü~ürünün 
tetkikleri 

Maarif Müdürü Tevfik Kut, Pen
dik ve Kartala giderek ilkmektep -
lerin vaziyetlerini tetkikJ etmiştir.! 
Pendik ilkmektebi ihtiyaca kafi gel I 
mediğinden mektep i~in yeni bir bi- 1 
na aranmaktadır. Bu münasebetle 
Ebülhüda köşkü d~ tetkik oh.ınmuş-
tur. 

llABKEMELERDE : 

Ağırcezada kaste11 çıka
rılan iki yangın davası 
Beyoğlundaki dükkanını kasden 

yakmaktan suçlu Lfımbo ismınde 

bir bakkal ile Ünivcı·site kimya fa
kültesinde kasden yagın çıakrmak

Londradan alınan habe~lere göre, 

Ruslarla İngıliz ve Fransızları, si· 
yasi bir bağla bağlamıya matuf ce
reyanı kuvvetlendirecek bir mahi· 
yet arzetmektedir. Bu müzakerele

rin en çetin noktalarından biri oları 

Baltık devletlerine, yani Estonya, 

Letonya ve Finlandiyaya, bir teca· 

vüze karşı verilecek garanti hakkın· 
da Moskova, Londra ve Faris ara .. 
sında bir anlaşma zemininin ternif'I 

edilmesiydi. Uzun süren müzakere
ler esnasında Almanya, A vrupanıll 

bu kısmında büyük bir diplomasi 
faaliyetine girişmiş ve ezcümle Bal· 
tık devletlerile olan münasebatıJllı 

ehemmiyet vermediği hususi ,·esi· 
kalar ve bunların tazammün ettiği 
prensiplerle takviye etmeyi düşün· 
müş ve bu yolda hareket etmişti. 

Bir ihtilfıf vukuunda Sovyet RuS' 
yanın en ziyade dikkat nazarlarının 
çekileceği bu mıntakalar, Moskova· 

nın noktai nazarına göre karşılıkl1 

bir garanti verilmesile bir ihtilaf 

mevzuu olmaktan çıkarılacak ,·e 
hele Sovyet Rusyaya karşı tevcib 

cdilebHecek bir hareket üssü haline 
getirilmemesi için tertiba alınaca1' 
şekıldc tedabir ittihaz ediletekti. 

Bugün B. Strang'a verildiği SÖ) • 

lenen talimat, Baltık de~letlerı.ne 
verilecek garanti hususunda genıŞ 

mikyasta müsaadatta bulunmakta. 
ve bu müzakerelerin, mihver de"'· 

lctlerinin bütiın faaliyetine rağroeıı 

kat'i bir safhaya girmesine fımil bıl' 
lunmaktadır. 

Berlin ile Roma, mütemadh·efl 
duydukları endiş~yi, mabuat, ,·e 
"bazı siyasi adamlarının gösterdikleri 

tavır Ye hareket ile ihtar etmekte· 
dirler. 

Mihver siyaseti, müstakbel Rııs 

İngiliz ve Fransız anlaşmasının ilÇ 

taraflı müsbet bir vaziyete geımcSl 

takdirinde ta Rusyadan KahireY' 
kadar uzanacak sulh seddinden. tt" 
vessü siyasetlerinin ve cHayat 5'' 

hasu hakkındaki telfıkkileıiniJJ 
mevkii tatbike konulamıyacağındafl 

veya, konulsa bile bunun husranl• 
ve feliıketle ibi teceğini biliyor laf· 

Bu sebepten, mihverin iki devleti 

de geniş bir şekilde propaganda)' 
girişmişler, Almanlar, bilhassa RUS' 

lan demokrat devletler zümresine 
girmekten ikna suretile menetrneğe 
çalışmaktadır. İtalyanlar d.ıt bu f8 ' 

aliyete muvazi olarak Balkanıard9 

mevcut tesanüdü ve menfaat bir ' 

Iiğinin tevlid ettiği görüş vahdetiJlİ 
içinden vurmak için, Arnavutlu~ ' 

taki vaziyetlerinden istifade etrrıe-
rimizin kesilmesi işareti olan düdü
ğümü ç.aldığım zaman, bizırnk•leı·Jn 
ateşi durmuş, fakat yirmi iki bom
ba birden patlamış ve aslan nefcr
lerim sıçrıyarak ileri atılmış v~ ht>pl 
birden yere kapanmıştılar. Iki!ıci 

düdüğüm, kesilen ateşlerini da11a 1 
şiddetle tekrarlattırmıştı. Birblıi 

ardına iki defa yaptırdığım bu ha- 1 

reket, düşmanın sahasını oldukça 
daraltmıştı. Bu sırada yanlardaki 
kuvvetlerimiz de yavaş yavaş sürü
nerek ilerlemiş, haydutlara hemen 
hemen elli metre kadar bir mesa
feye yaklaşmıştı. Fakat, ortalık da 
gözgözü görmiyecek ve görülenleri 
tanıı tmıyacak kadar kararmıştı. 

İstanbul Birleşık Esnaf Cemiyet
leri Belediye)"<! müracaat ederek ı 
İstanbulda yapılacak sıkı bir teftiş 
neticesinde birçok cüzdansız esnaf 
bulunacağını sb)lemiştir. Cem iye -
tin iddiasına gere böyle bir teftiş 
neticesinde cüzdansız olarak mey-

Bilahara, Bostancı polis komiseri 
B. Sıtkı dinlenmiştir. Mumaileyh: 

- «Karakolda otururken, .:dışa

rıda kavga var> dediler. Derhal çık
tım. Tren yolunun altında, tünelde 
Mustafayı gördüm. Elini boğrüne 
koymuş, ağır ağır gidiyordu. «Yara
lıyım• dedi. Üzerini aradım, bıçak 
bulamadım» demiştir. 

tan maznun Alinin muhakemeleri- ğe karar Yermişlerdir. 

Bu sırada, haydutlar bu zifiri ka
ranlıktan istifadeye kalkışmışlar, 

kalan kuvvetlerile, zayıf olduğunu 
sezinledikleri iki ba lara bombalar
la hücuma kalkmışlardı. Muharrem 
onbaşının bulunduğu yer biraz dik
çe olduğu için oradan ilerliyt!me -
mişler, onlar da Tahir çavuşun cep
hesine yüklenmişlerdi. Artık her ta
raf karışmıştı. Aslan neferlerim, 
kasaturalannı sıyırmışlar, ortaya 
atılmışlardı. Sallıyor, savuruyor, 
rastladıklarını buduyorlardı. 

(Davamı var) 

i dana çıkarılacak olan esnaflar ce -
1 

miyete kaydolmıya mecbur olacak
lardır. Bu suretle cemiyetin varidu-, 
tı ve ·azası artacaktır. 

Belediye. yakında geniş bir teftiş 
yapacağını cemiyete bildirmiştir. 

Gazi köprüsü yeniden boyanacak 
Gazi köprsüsünü inşa eden şirket 

tarafından köprüye vunılan yağlı 

boyanın lazımgelen evsafı haiz ol- 11 

madığından dolayı yer yer bo.zuldu-
1 ğunu ve şirketin bu bozulma sebe

binin, Halicin sularındaki kimyevi ı 
unsurlar olduğunu ıleri sürerek tek 
rar boyamaktan istinkaf ettiğini yaz 
mıştık. Öğrendiğimi1.e göre Beledi
yenin ısrarı üzerine şirket köprüyü; 
yeniden boyamayı taahhiit etmiş -1 
tir. 

Prost bugün geliyor 
Bir haftadanberi Karabükte bu -

Bundan se>nra muhakeme. şahit 
celbi için başka bir güne talik olun
muştur. 

TAKVİM 
................... h •••• .tıAAN 

28 Haıiraa 1939 Çarşamba 

Hluh 10 Cema:ıiyllevvel tUI 
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Ruıı bızır. 54 

lımitin kurtuluşu 

D•t• aaatl: 4131 
Ötlıe ı 12,17 - fklaıll ı 16,18 
Alıı:ta• · 19,45 - Yatlı : 21,48 

····-- :2,11 lunan şehircilik mütehassısı Pı ost, ı 
bugün şehrimize gelecektir. ..~··-~· ,ıl , 

ne dün Ağırcezada devam olunmuş- 'ı · Fakat bütün bu teşebbüs ve faali· 

tur. vetlerin neticesi müsbet bir ,.~~ıf 
Her iki muhakeme şahit celbi ve ~östercmez. Zira dünyad11ki devlet· 

bazı hususların tetkiki için başka, ler, bir milletin istiklfıl ve tamaI'Jlİ· 

_ _ ~ ye ı mu ıyesının nası c ı r günlere talik olunmuştur. 1 ı· " lk. · · ı 1 hl'ke<.e 

M- "lk' M"f ff' . . . B -, d' d- düşebileceğini ve ortadaııı kaldırıl11: u ıye u e ış.ermın e e ıye e bileceğini görmüş, anlamış ve bU 11'I 

leff iŞIBfİ 1 mukaddes mefhumun muhafaı~:' 
İstanbul Belediyesinde teftişler için ne yapılmak ltizımgeldiğini of 

yapan mülkiye müfettişleri, merkez renmiş veya tecrübe etmiştir. 

teşkilatında yaptıkları teftişleri ta- Dr. Reıad SAGA Y 
mamlamışlardır. vvvv 

Müfettişler, teftilşere ait hazırla- POLIB'l'S 1 

dıkları raporlarını peyderpey Ve -
kalete göndermektedirler. 

Müfettişler, birkaç gündenberi 

heyeti fenniye, konservatuvar ve 

Belediye Zat İşleri Müdürlüğü ev
rakı üzerinde çalışmıya başlamışlar
dır. 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesinin inşaatı ancak 

bu seneki Cümhuriyet bayr~mında 
tamamlanabilecektir. Fakat bahçe-

nin park kısmı bir aya kadar bitiri
lerek halka açılacaktır 

Tutuşan Tren 
Evvelki gece saat 20 de Sirkecı : 

r o den Floryaya hareket eden baıtl l)ı· 
trenlı1in. lokomotiften sıçrıyan ~JI 
vılcınılarln ön vagonlardan birifll 

.. ş' 
damı tutuşmuşsa dır söndürülJnU 

tür. 
,.. -

LOtfl Kırdar gellyor , 
Vali ve Beledi'-·e Reisi poJ;tO 

J JJ" 
LUtfi Kırdar bugün Ya~vadaıı ie 
rimıze gelecektir. 
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Alman Gazetelerinde DanzigHak
kında Manidar Yazılar. Çı~ıyor 

Paris, 27 (A.A.) - Büti.in gazete· 
ler, Sovyet tekliflerinin İngiltere ta
rafından kabulii ile Moskova müza
kerelerinin ileri~ e büyük bir adım 1 
attıgını y::ızmaktadır. 

Jour gazetesi, bu husust::ı aşağıda
ki izahatı vermektedıc 

ağır satmak ve azami istifadeli işi 

temin etmek istiyor. Fakat hu isti· 
fac!eli iş. basit bir ekonomik abluka 
veya bir umumi harp tak<lırinde hep 
bir değildir.:. 

Epoque gazetesi de diyor ki: 
cAnkara ile olduğu gibi Moskova 

ile de bir an evvel müzakereler ne
ticelendirilsin. Fakat Polonyayı da 
unutmamak l:'ızımdır. Göbbels nu-

«Temin olunduğuna göre. dün ak
§a01 İngiltere tarafından Strang ve 
Seeds•e gönderilen talımalın Sovyet 
hükumetini tatmin evlemektedir. 

l - İngiliz hükümeti, Baltık dev· 
letteri garantisinin Polonya, Ru
ltı.anya ve Yunanistan garantileri 
~recesinde tam ve otomatik olma
sına muvafakat etmiştir. Baltık 
Ciİtnhuriyetlerine karşı doğrudan 
doğruya \'eya doJayısile teveccllh e· 
debUecek tehdid takdirintie karşı· 
lıklı yardım sistemini harekete ge
t' 

tuklnrı neler hazırlandığı hakkında 
hiç bir şüphE' bırakmıyor. Polonyaya I 
silah, levazım, para ve mukaddf"ra· 
tını onunla birleştit'miş olan bütün 
devl~t1erin yardımı lbımdır.:. 

~?nek kararını vermekte Sovyetler 
1rliği serbest bırakılmaktadır. 
. 2 - Hatta ilç Ballık devletinin 

dığer b~ devletle birlikte, üçler 
tnuahedesine raptolunacak protokol 
\'eya mektuplarda zikredilmesi bile 
?nevzubahisti r ... 

MANlDAR BİR YAZI 
Berlin, 27 (A. A.) - Danzig milli 

sosyalist partisinin resmi organı o
lan Dantziger Vorposten gazetesi 
tarafından halka hitaben n~redilen 

F'igaro gazetesi şöyle diyor: 
h t~erlin ve Roma, ihatanın askeri 1 
ı:k.ıkatına inanmıyorlarsa, yalnız 
, gUterenin iyasi, mali W' bahri 
~dr.etile tahakkuk edebilecek, hat
k ilanı harpsi"7 ekonomik ablukadan 
ıı:tkuyorlar. f te Rus işinin iç yüzü: 
la rlin'in Moskova'ya yaptığı avans-

ihtiyacımız olcıcağı için, memleke
timizin erkek ve kadınlarının yaşı
yacağımız günler için tecrübe ile 
nıiicı"hhez olduklarına şahit bulu -
nuyoruz.11 

Gazete, ahaliyi son tezahürat es
nasmda gösterdiği inzibatlı hare -
ketten ve müttehit hissiyaından do
layı tebrik etmekte ,.e gelecek pa
zar günü ~iegenhofta yapılacak o
lan tezahürata davet eylemektedir. 
Varşova, 27 (A. A.) - Bazı gazete
lerin bildirdiğine göre bu ayın ..o-

1 nunda Dant7:igin Almanyaya ilha -
kına karar verilmiş ise de «Cenubi 
memleketlerde ve Poloııyada itti -
haz edilen enerjik tarzı hareket» 
neticesinde bu kararın tatbiki son-

r, Romanın Moskova'yıı gösterdiği 
~anı hayret nezaket hep ekonomik 

luka dairesinin şarktan kapanma
sına rnani olmak içindir. Diğer ta
~~ftan Moskov.a hük(ımeti de. garan-
1 ~ill'n Polonya ve Rumanva sa· 

j'e . • • 
Sınde kendisinin mahfuz olduğu-

nu no"'rd··~- d 'h d l 
1 . t> ugun en ve mı ver ev et-
~l'inin tekliflerini tartarak kendini 

Sovyet-Japon 
~tasında Hava 
lYIUharcbeleri 
l <Baş tarafı 1 inci sayfada) 
'Qfl.~n avcı tayyaresi, 26 haziranda 
cauı~ gölü mıntakasında hududu te· 

\rüz t'!tmişlerdir. 
. l.!ongolistan Cümhuriyeti arazi

'itı.de bir hava muharebesi vukua 
:~ıl'll' d ~ ış ve bu muharebeye l\fon • 
g rba yakininde Sovyetlerlc Mon· 
0~rın 50 tayyaresi iştirak etmiştir. 

bit ... ~at kadar devam eden şiddetli 
l"~~:Ucadeleden sonra Japon tayya
lt ı kaçmış ve Mongol • Sovyet 
ltıY}'areleri tarafından Ganlchjour 

~tıtalfasına kadar takip edilmiştir. 
tlt.S Japon tayyaresi tahrip edilmiş-

raya bll'akılmıştar. • 

Samsunda 
Askeri 
Merasim ·. 

Samsun, 27 {A.A.) - Samsundaki 1 

Piyade alayının teşekkülünün 6 ncı 
yıldöniimü bugün tüm komutanı ve 
birçok güzide davetlilerin huzurile 
parlak bir surette tes'it edilmiştir. 
Bu tören miinaseheti1e alayın BU· 
ylik Harpte ve fstiklAl sav~şındaki 
parlak menakibi hakkında alay ve 
tüm komutanları tarafından sö;•lev-

1 

ler verilmiş ve kazandı~ı bityük mu
\'3ffakiyetler canlı bir surette teba
rüz ettirilmistir. Bundan sonr;ı Ebe
di Şef Atatürk'ün anıtına merasimle 
çelenk konmuştur. Bir resmi ge~it 
ile törenin birinci safhasına nihayet 
verildikten sonra kahr;rnan ve yiğit 

'l' JAPONLARA GÔRE askerlerimiz tarafındnn muhtelif' 
~l~kyo, 27 (A.A.) - Neşredilen bir eğlenceler ve müsabakalar :tertip e
l L 

1ide Japon tayyarelerinin bu sa-
'lltq Qa dilmek suretile bu mes'ut gün nefe 
aıt ~. Sovyet - Mogol tayyaresi dü· 
~tct •- ve heyec.an içerisinde geçirllmi tir. litı '1~1erinin ve Japon tayyarecile- 1 
t~itı Buir gölü üzerinde 200 tayya· talyan flloeunun ziyareti 
(İjr' tesadüf ettiklerini bildirmekte- Lizbon, 27 (A. A.) - Amiral Ri
t~r·. ~uharebe yarım saat sürmüs- cardi'nin kumandasındaki birinci 

İtalyan filosunun bir Jmmı, gayri
,:ı:Po~ _bombardıman tayyareleri resmi ziyaret maksadile bu sabah 
~ golünün 100 kilometre cenu- Lizbona gelmiştir. 
d~;11'• 'I'omsk hava üssüne hücum e- Filo, Cavour zırhlısile, Fiume, 
>,~k. saha üzerinde 30 kadar tay- Po1a, Gorizia ve Zara kruvazörle -

3-ı tahrip etmişlerdir. rinden ve 8 torpido muhribinden 
l' BiR YANGIN ÇIKMIŞ mürekkeptir. 

biJQ ~~Yo, 2 7 ( A .A.) - Si ng • King'ten t '!"!'!"!~l!!"!l~~l!"'ll!!!'!lll-1!1"!1~!'!!!!!!'!!!!11!!!! 
~ ltıliyor: · listan hududunda vukua gelen dd-
~ ~ ıı hahki bombardımanlar ne· di hôdiselerden sonra Uzak Şarkta 
ltt,, Si~de Dış Mogolistandaki Tomsk hasıl olan vaziyet tetkik edilmiştir. 
tıı't: Ussilnde büyük bir yangın çık- Zannedildiğine göre Siyasi Büro 
lllıill:r. Birkaç binanın alevler içinde azası Japonya'ya karşı enerjik ka-

gu bildiriliyor. rarlar ittihaz edilmesini, Mogolis-

kREM Lf N'DE YAPILAN tandaki Sovyet gnrnizonlarının tak-
l>a . 'rOPLANTI viyesini ve Sovyetler Birliği tarafın-
~ rıg: ~7 (A.A.) - cParis-Midi• dan Çine daha geniş mikyasta yar· 
~~~~ın Kaunas muhabiri dün dım edilmesini istC'mişlerdir. 
~Grne/11 de Stalin'in riyasetinde hil- Öğrenildiğine göre vaziyet dola
·~u ~rkanne siyasi büro azasının, yısilc Sovyet Hükumeti bilhassa ye
lıı~1g"e donanma şefl~rinfn ve ko· ni İngiliz tekliflerinin Sovyet talep
lhı.~·1 t Partisi liderlerinin istirakile Ierini tatmin ettiği zannedildiği su ~ ltl b' • • 
"'ta.lttad ır içtima aktedildiğint yaz- sırada İngiliz - Fransız - Sovyet 
lıu iç~~- paktının bir an evvel aktedilmesine 

1ll1a t-snasında frarict Mogo- taraftardır. 

Bugün Güzel 
lzmitin Kurtuluş 
Bayramıdır 

(Ba~tarai'ı 1 inci :say/ada) 

tün körfez sahilleri neş'e \'e şetaret 
dolu, büyük bir bayram günü yaşa
maktadır. 

İzmit, işgalın, esaretin en acı \'C 

zalim girdaphn".ma diipnüş ve bu u
ğurda yiğit, aslan evlatlarını şehit . 

vermiş, yanmış ve yıkılmı~ bir ha· 
rabe olarak kurtulmu~tur. 

Bugün lzmit, yurdun en verimli 
ve en mamur parçalarından biri ha
lindedir. 

Kağıt ve sellüloz sanayii müesse
seleri İzmitin hayatiyetine amil ol
muş ,.e şehir az bir zaman içinde 
yeni. güzel, cana yalun bir şehir ol· 
muştur. 

Çalı~kan ,.e enerjik bir belediye 
elinde o1an İzmitte imar. planı çiz
dirilmiş, su, elektrik, mezbaha, yol, 
park, ağaçlık cadde, rıhtım ihtiyaç
ları önlenmiş ve inkılab ülkesinin 

ön safta' gelen bir diyarı olmuştur. 
· Dündenberi kaynaşan, caddeleri, 
sokakları dolduran mahşeri bir kala
balık, körfez ellerini taşkın bir se
vinç çağlayanı halinde neşelendir

mektedir. 

f zmit, bu mes'ut günde bahtJyar 
olurken, ona bu bahtiyarlığı bahşe
den Ebedi Şef Ataya, M11li Şef İnö· 
nüne, şanlı Mareşale, yenilmez as
lan 'fürk OTdusuns, aziz şe1ıitlerim1· 
ze, sevgi ve tazim hlslerlnl, ballılık 
ve muha.hbetıerini bfr kere daha ya-

S? 

Satie Yolsuzluğu IJürk-Fransız 

(Baştarafı 1 inci sayfada) J 

. liııden evvel başlıyacağı muhakkak j 
görülmektedir. , 

den bu jtiraz.ı, Ağır Ceza muhake· 
mesi tarafından tetkik olunmakta
dır. 

Maznunların muhakemes~ Ağır Dün başlanı>n tetkikat kuvvetle 
cezada yapılacaktır. ' za.nnedUdiğine göre bugün ikmal o-

Adedi 9 a baliğ olan mevkuflardan lunacaktır. 

dün de tahliyelerini talep eden ol· Bu takdirde mevzubahs üç kişinin 
manuştır. te\'kif edilip edilmiyecekleri de bu· I 

Yalnız; Müddeiumumilik, hakla- gün beili olacaktır. t 
rında gayrimevkuf olarak tahkikat 4 üncü Sorgu Hakimliği, bugün 1 

ve muhakeme yapılması kararlaştt· ı mevkuflar<lar. bazılarının biribirlc- 1 
nlan maznunlardan üç kişinin gay- rile yüzleştirilmelerini de yapacak-' 
rimcvkuf kalmalarına itiraz ettiğin- 1 tır. 

Urfada yeni beledlya 
Seçimi 

Urfa, 27 (A. A.) - Evvelce yapı
lan Urfa Belediyesi intihabatının 

bazı noksanlıktan dolayısile Şura

yı Devletçe feshine karar verilmiş· 
ti. Bu kl•rre 3 temmuzda yapılacok 
yeni intihabat için Halkevi salo -
nunda ikinci müntehiplcr tarafın -
dan pıırli namzetleri müttefikan se
çilmi~tir. 

Bu.münasebetle Vali parti toplan
tıları Ye Belediye kanununun bu 

baptaki maddelerini okunıllŞ ve şef
lerimizin isimleri saygı ve minnetle 
yadedilmiştir. 

Kö•efvanof'un Serfin 
••Y•hatt 

Bedin, 27 (A.A.) - Berlindeki sa. 
lihiyettar Bulgar mahfelleri Başve· 
kil Köseivanorun, Alman hükUmc-

tinin daveti üzerine, üç günlük rcs· 1 

mi bir ziyaret için Berlin'e geleceği 
ni teyit etmektedirler. 

Yunan krah Jtaırada 
Atina, 27 (A. A.) - Kral Ge_orge, 

Veliaht \'e zevcesi, Prenses Kateri
na ve maiyetleri bugün Korfudan 

e:Hellas» yatma binerek İtalyaya 
hareket etnıişl~·dir. Floransada Yu- ı 
nan Prensesi Iı·enarun Dük dl Spo-

leto He izdivacında hazır buluna -
caklardır. 

da vesile bulmaktan mütevellit se
vincine de son yoktur. 

İzmitin kurtuluş bayramı İzmitli
lere kutlu o1sun. 

Cevdet Yakup 

(Raştn:rafı l inci s:ı~·fnda) 

Sermedin avukatı B. Saip, müvek
kilinin biı- kollej mcnmu olduğunu, 
('lnalay1k cvıfı ve etvarıo da bulun
madığı gibi hakaret tc göniüğünii 
söylemiş ve bu hadisede ~ah1t 'Slfa· 
tile dinlenilmesi icap ettiği halde 
mevkufıyetinden dolay"!. gdemiyen 
Umum Müdür B. Yusuf Zi)'a Öni
şin Tc\·kifhaneden getirileı·ek din
lenilmesini talep etmiştir. 

Bundan sonra Limanlar Umum 
Müdürü B . Hiımid Saracoğlu ~ahit 
sıfaile dinlenilmiştir. 

Mumaileyh mahkcme>de ~unları 

söy lcmiştir: 
- -.O zamanki D~iz.bankın liman 

i~letmcsi kısmını ben idare ediyor
dum. Sermet te benim emrim altın
da idi. Yaptığı hareket gayet doğru
dur. Eğer Harunun bu emrini yap
saydı, ben kendisini cezalandırır -
dım . Kendisinin azli emri, biraz a
sabi~·etle ''erılmiş bir karardır. Ben 
<> gün münakaşayı haber alınca yu
karıya çıktım ve B. Haruna: 

- Eğer böyle bir emriniz varsa 
benim kanalımdan geçmesi lizım
dı .. dedim. O d.'.ı, atelyelerin kendisi
ne merbut olduğunu söyJledi. Hal -
buki atelyeler bizim kısma bağlı 

idi. 
Lfıkin bir iki gün sonra bir emir

le te:>~iUıt değişt.!rilcrek hemen ora
ya. raptolundu. 

Hulasa, B. Sermedin hareketi ga
yet doğrudur. Ve kendsi halim, se
lim bir genç arkadaştır.• 

Bunu tal:iben suçlu vekili, azil 
mektubu ile mahkemeye miiracant 
arasında üç ay müddet geçtiğini, 

binaenaleyh davanın müruruzama
na tiıbi olması icap ettiğini iddia et
miştir. 

MuhakeınP, bu hususta kar<'r ver
mek için başka bit· güne talik olun-
mustıı" 

Ani asması Muhtelit 
Encümende Görüşüldü 

(Baştarafı 1 inci yfada> 
Salim, General Ahmet, Sırrı, Gene
ral Osman, Hiknı.et, H::ınıdi Yalman, 
Durak Sakarya, Halil Menteşe. Re-
şat. Tahsin, Muzaffer Köker) den 
müteşekkil muhtelit encümen Tur
kiy~ ile Suriye arasındaki nrazi me
sailinin kat'i hallini mut::ızammm 
anlaşma \'e kanun layihasını tetkik 
Ye kabul eylemiştir. 

t-f atayd Bayra"9 
Antakya, 27 (A.A.} - HaUı "ın 

kurtulusunun ilk tesit merasimi bu
gün Halkcvinde ) apılmı~tır. fera
simde Antalya Mebusu Tayfur Sök
men, Albay Şükrü Kanatlı, mebus
lanmızdan Rahmi Apak ,.e Ce\·det 
HPrim lncedayı, Antep mebusu dok
tor Abdurrahman Melek. Başkonso
losumuz Denlı. Abdülgani Türkmen. 
Parti ve Halke\i başkanları, Parti i
dare heyeti üyeleri, Jandarma U
mum kumandanı ve yüzlerce Ha. 
tavlı hazır bulunmuşlardır. Binanm 
önündf' izciler yer almışlardı. Hal
kevinin etraf nıda da binlerce halk 
top1anmış bulunuyordu. Merasim 
halkev! gençleri tarafından çalınan 
istiklal marşı ile başlanılmış. bun
dan sonra bir konser verilmiştir. 

Konseri müteakip balkona çıkılmış 
burada halkevi adma Remzi Siboz 
halka hitaben bir nutuk söylemiştir. 
Remzi Siboz nutkunda demiştir ki: 

cBu vurt tarihin doğduğu günden- ' 
beri Türkün b::ıvı°.ağile gölgelendi. 
Ebede kadar ~·ine o bayrağın gölge
sinde kalacaktır. Onu bu mazhari
vetten mahrum etmiye yeltenenler 
hüsrana uğrarlar. 

Hatavm kurtuluı.u 5 temmuz 938 
ordumuzun Hata\•a bir ı!:ık tufanı 

gibi aktı{,11 gün tahakkuk etmişti. Bu 
yurdun yirmi _vı1 bir. hasreti \•ardı O 
da a~·vıldıza duyduğu derin hicran 
ve işti\·aktı. 

Bugi.in artık ayyıldı7.ımmn nuru 
altında <inümü7.de ;cılan genis ufkn, 
refoh ve saadet ufkuna kosacağı.z. 

Yirmi \ ' il avn kalmımın iztır bını 

"'e ıiştivakmı .Ataüirk'ün açtığı nur· 
Ju ufuklara kosarak telafi edeceği?:. 
Bi7.e bugünü idrak ettiren bih·ük A
tarnı:"n a;ı:iz ruhu şiıd olsun. Milli 
Şef İsmPt İnönü cok ,·ac:nsın. bu dı
vad:ı calışım büvüklerimiz \'ar ol
sun.~ 

SürC'kli alkıc:larla l\nrsıl ~nnn bu . . . 
nutku müteakip merasime son veril-
mic:tir. 
Halkın bü\·ük sevinci her an art

m.~ktadır. Sehir b::ı-tan b3c;., hı•-r lt
brımzla donatıJmıstır. Asıl büyük 
kurtulus bavr~mı 23 temmuzdn vn
mlacaktır. B :-ram için hazırlıklar 

devnm ediyor. 
Antskya. 27 (A.A.) - Antebin 

Dinar spor kliibünden bir grup ı:;elı
rimize gelmi§ ve Halkevi tarafmdnn 
misafir edilmıştir. Grup. bu gPcc 
cBir kavuk de\•rildh piyesini temsıl 
~dCCC'ktir. 

Maarifte tayinler 
Anknra, 27 (Hususi) - Malatya 

lisesi Müdürü Vasfi Mahir Koca· 
türk Eskiiehir lisesi müdürlüğüne, 
Eskişehir lisesi müdürü Doğan Ma-
arif müdürliiklcrinden birine 
naklen tayin, Ankara lisesi 

müdür muavinlerinden Bay Askeri 
Malatya lisesi müdürlüğüne, Anka
ra Konservatuvar başmuavinliğine 

edebiyat muallimlerinden Şükru, 

müdür muavinliğine Ankara lisesi 
muavini Senai tayin edilmiştir. 

Yarınld Mecllate 
Ankara, 27 (A. A) - Bankalar 

borcu projesinin maddeleri yarınki 
Mecliste görüşülürken kanunun hu 

susi müesseselere teşmilini temin 
eden fıkranın taayyününil birc;ok 
meb 'uslar istiyeoeklerdir. 

lnglllz ·ftroaunun 
m•nevraaı 

Atina, 21 (A.A.) - Öğrenildiğint 
göre bir İngiliz donanması, Kıbris 
sularında büyük mane,'Tlllar icra e
decektir. 

Mevl06 
1 Temmuz 939 Cumartesi ikindi 

namazını miltc>akip Teşvildye cami
inde Ahmet Ağaoğlunun ruhuna 
me\•lud okunacaktır. 

Dostlarınm ve arzu buyuranların 
gelmelerini çocukları rica eder. 
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- ··-
Mata Harinin Tevkifi Hadisesi 

Nasıl Cereyan Etmişti 

Bir caıuı kadın tipi 

- Öyle ise Maliov ile evleniniz! 1 
- Beni istemez ki. O, büyük bir 

, tleden ve babası amiral. Böyle bir 
~lenmeyi kat'iyyen arzu etmez. 

Bir iç çekmesi, sonra uzun bir sü-
kOt. Ve nihayet:" 

- Ah, param olsaydı! .. 
- Size ne kadar lazım? 
- Bunu kat'iyen veremezsiniz ... 

Bir milyon! 
- Vay! Hayır, biz o kadar zengin 

değiliz, Fransız casus teşkilatı ... 
Uzun uzadıya düşünceli bir tavır

la, yüzbaşıya 'baktı. Sonra: 
- Alman Veliahdının metresi o

lursam. bana bir milyonu verir mi
siniz? diye sordu. 
Yüzbaşı ses çıkarmayınca ısrar 

etti: 
- Veliahdın eskiden metresi ol-

muştum, onu tekrar görmek elimde. 
Almanlar bana perestiş ettiler ve 
orada, kraliçe mevkiinde idim, hal
buki burada, adi bir kadından far
kım yok ... Buna teşebbüs etmeğe 

müsaade eder misiniz? 
• Ayakta, her tarafı titriyerek du

ruyordu. FevkalUde güzeldi. Dikkat
li nazarları harekatımı takip ediyor
du. 

Ve nihayet o kelime ağzından 

çıktı, zira ben tecessüsümiı saklıya
Tak rolü güzel oynuyordum. 

- Mata Hari, Fransadan döndü
ğünüzde, hiç kimse sizi Stenaya 
sokmıya muvaffak olamaz. 

- Bilakis!.. Tek bir adam var -
dır ki, buna o muktedirdir. O da 1 
benim aşıkım olmuştu; Alman or- J 

dusunun en büyük müteahhitlerin-' 
den biridir, ve istediği zaman erka
mharbiyeye girebilir. 

- Bunda mübalöğa var... Bu 
adamın ismi ne? 

- Graemer! 
Kelime, bir kurşun gibi fırladı, 

ve bu kurşun zavallı kadını öldür
dü. 

* Zamanında, Pariste büyük alaka 
uyandıran dava, hafi olarak görül
dü. Halka beyan edilen nokta aşa
ğıdaki iekilde idi: 

Eiffel kulesi postası, Almanların 
Comptoir National d'Escompte ca
sus H NO 21 kredisine olarak on beş 
bin frank yatırdıklarını beyan eden 
bir telgraf yakalamışlardı. 

Birkaç gün sonra, bankanın ho -
lünde, meçhul adamın gelmesini beb 

liyen ikinci büro memurları, Mata 
Harinin geldiğini gördüler ve vez
nedarın, kendisine mevzubahs meb
lAğı tevdi ettiğini müşahede etti -
)er. 

Bir saat sonra, dansöz, ikamet et
tiği otelde tevkif edilmişti. ,,. 

Tevkifinden sonra, Mata Hari 
mutlak surette Yüzbaşı Ladoux ile 
konutmak istedi. İstintak hakimi 
yüzbaııyı çağırdı. Yüzbaşı, dansö -

zün hücresi~ bırakıldı. ve derhal 

bir i§aretkı Mata Hari, gardiyanı dı
şarı çıkarttı. İşte, yüzbaşının bu 
dramatik konuşmalarını anlatan ya-

mdan bir P!l!:Ç&: 

c- Mata Hari, size ihtar etmiştim .. 
Beni ne diye dinlemedinz? 

.. _Ne yaptım? 
c- Hşkim, suçlu olduğunuz hak

kında kat'i ispat vasıtalarına malik 
olduğumuzu söylemedi mi? 

c- Henüz bıldirmedi. 
c- Öyle ise, size o söylesin. t 

c- Mahkum mu olacağım? 
c- Şüphesiz ... 
«- Beni kurşuna mı dizecekler? 
c- Size bu hususta bir şey söyli-

yemem. 
«- Öyle ise her şey bitti demek? 
c- Sizi kurtarmak için tek bir 

çare görüyorum Mata Hari; bu da 
sizin, hakikati, bütün hakikati söy
lemenizdir, anladınız mı? 
•- Karşılıklı olsun yüzbaşı: Ha

yatımı bağışlıyacaklarına dair as
ker namusunuz üzerine yemin edin, 
size her şeyi söyliyeceğim. 
•- Mata Harj, böyle bir taahhü

dü ancak hakim alabilir, kendisin
den sorayım mı? 

c- Peki . 
cİstintak hakiminin kabinesine 

derhal geçtim. 
cRiltün uğraşmalarıma ve ikna 

çarelerime rağmen, hakim bu tale
bi reddetti. 

cBu sahneyi daha fazla sürdüre
cek vaziyette değildim. Suçlunun 

1 

içeri getirilmesini istedim. 

«- Mata Hari, ,size bir şey söyli
yebileceğim .. dedim, kurşuna dizil
miyeceğiniz hakkında size asker na
musum üzerine söz veremiyeceğim. 1 

«Hakime bir lahza, meydan oku
yan bir nazarla baktı: 

«- Pekala, dedi, haydi beni hüc

reme götürünüz, artık bir şey söy
lemiyeceğim !> 

* Meşhur Alman casusu Mlle Doc-
teur, Mata Harinin muhakeme esna 

1 

sındaki cesurane tavrının, mahkıi -1 
miyetinin bir oyundan ibaret olaca- 1 
ğı hakkındaki kanaatten tevellüt et
tiğini beyan eder. 

Bazıları da, on iki kurşundan bir 
tanesinin vücudüne isabet ettiğini 
ve fakat bunun, kalbini deldiğini 
söylerler. ! 

Bu idam keyfiyetinin en entere
san ve hakikisi, o devirde Saint -
Lazare doktoru olan doktor Bizardm 
söyledikleridir: 

«13 şubat 1917 de, hakiki ismile 
Marguerite Gertavde Zelte olan ve I 
yüzbaşı M. J. Mac Leod'un karısı 

bulunan Mata Hari, mevkuf olarak, 
Saint - Lazare'a getirildi. ı 

• Vincennues'de, 15 teşrinievvelde 
vukubulan idamına kadar, bu ha -1 
pishancyi terketmedi, yalnız 24: 
ve 25 temmuz günlerinde, kendisini 
ittifakla ölüme mahkum eden di
vanıharp önünde bulunmak için dı
şarıya çıkarıldı. 

cTam sekiz ay müddetle, her gün, 
yalnız veya hemşire Leonide ile 
birlikte casusu, kireçle badanalan
mış müttlv~.:ı.ı odasında ziyaret eder
dim.• 

(Davamı var) 

Serbest Fikirler 
Bir Türkün Cevabı .. Sultan Azi~ Devri 

Başpehlivanları 
Sayın gazetenizin 18/6/1939 gün

lü nüshasındaki «Bir Arnavudun 
açık mektubu> isimli yazıyı okudum. 
Bu zatın, Arnavutları hasbetenlil
lih Türklerin hayrına çalışır bir 
kavim oldukları zannını veren mü
taleaları tarihi hakikate çok aykırı 
olduğundan aşağıdaki cevabı gön -
deriyorum. LQt!en dercetmenizi ri
ca ederim. 

İnsanların tarihi bakımdan kuru
nu vusta. ve içtimai bakımdan da 
ümmet devrinde yaşadıkları bir za
manda Arnavutlar kılıç kuvvetile, 
Türklerin kurdukları Osmanlı İ~ 1 

paratorluğu camiasına sokuldular. 
Site ve ümmet devri cemiyetle -

rinde hükfimetin , istibdat şekline 

döklilmesi, hükümdarın ecnebi te
beaları marifetile asıl vatandaşları 

ezmesile başlar. Nitekim bugün zu
lüm ve istibdat manalarına gelen 
tirani kelimesi, eski Yunanlılerda 

gayet meşru bir hükumet ~ekli idi. 
Tiran ismile bu idarelerin başında 
bulunan ve hayırhahane bir mutla
kıyetle memleketi idare eden kim-

1 
selcrden halk, pek memnundu. Fa
kat zaman geçip de bu kimseler üc
retle tutulmuş ecnebi askerleri 
memlekete sokup vatandaşları asıp 
kesmeğe ve keyifleri gibi hüküm 
sürmeğe başladıktan sonradır ki, 
Tiran ve Tirani kelimeleri şimdiki 
menfur manalarını aldılar. 
Osmanlı Padişahları da yabancı 

ırklardan birtakım köleleri ihtida 
ettirip Veziri azam yapmıya başla
malarile, dedelerini bir aşiret reis -
liğinden Sultanlığa kadar çıkaran 
Türklere karşı birer müstebit kesil
mişlerdir. Binaenaleyh o zamanki 
birçok ecnebiler gibi islam olmuş 
Arnavutlardan gelen vezirler de, 
Türk ırkına değil, tam bir şark müs
tebidi olan Osmanlı hükümdarla • 
rına hizmet etmişlerdir. Bunların 

içinde bilvasıta halka fay dası do -
kunanlar da bittabi vardır. Fakat 
devlet adamlarımızdan hiç bir Ar
navudun, mesela: meşhur Colbert 
gibi «Ekseri Kral için, fakat daima 
halk içim sözünü şiar ittihaz ettiği
ni tarihlerimiz yazmaz. Keza şura
sını unutmamalı ki, Kanuni'ye, hü
kümdarlığa tam manasile ehil olan 
oğlu Beyazıd'ı öldürterek, Rus ca
riyesi Hürremden olma oğlu ve Os
manlı tahtının ilk dejenere padişa
hı sarhoş Selimi saltanat :varisi yap
tıran Vezir damat Rüstem. bir Hır
vattı. Bu misal, kapı kulluğundan 

yetişme bu kabil vüzeranın, devleti, 
halkı ve Türklüğün hakiki menfa
atlerini ne kadar düşündüklerini 

pek iyi gösterir. Yabancıların yük -
sek mevkie getirilmelerinin sebebi 
pek basitti: Artık Padişahlar, aile
leri içinde bile hür insan görmeğe 
tahammül edemiyorlardı. Türk ise, 
esir doğmaz ve köle olmazdı. 

Türkiyede, meşrutiyeti Arnavut
ların kurduğu fikri de hatalıdır. 

İdeolojisi, Sultan Aziz zamanından
bcri Avrupaya kaçmakta olan va -
tanpervcrler tarafından yapıldıktan 
sonra 1908 de fiiliyata geçmekle te
essüs eden bu rejimi hareket ordu
su ile gelen birkaç Arnavuda mal 
etmek fazla safdillik olur. Bir im -
paratorlukta muhtelif kavimler bu
lunur ve yerine göre bunların her 
biri de göze çarpacak bir iş yapabi
lirler. Fakat bu hususta şeref ve 
mes'uliyet evvela hakim ırkın, son
ra da bütün camianındır. (1) Nite
kim 1814 deki Arcis sur Aube mu -
harebesinde otuz bin kişi ile doksan 
bin düşmana dayanmak mecburiye
tinde kalan Napolyon, mevzii bir 
paniği dindirmeğe uğraşırken düş

man süvarilerinin arasına düşmüş 
ve ancak ordusunda bulunan Lehli
lerin imdada koşması sayesinde esir 
olmaktan kurtulmuştu. O tarihte 
Lehistanın bir kısmı ancak birkaç 
senedenberi (Arnavutlar gibi yüz
lerce senedir değil) Fransızların i
daresinde bulunduğundan bu asker
ler de Fransanın tebeası idiler. Mu
harebede de Fransız ordusu, üç 
misli faik düşman karşısında bozul
madan çekilmeğe muvaffak oldu. 
Tabii, Napolyon i?sir edilseydi bu 

(1) Hatta o zamanki Bulgar komi
tecisi Sarıdanski de cUığdan inip 
1ıitrriyetperverlere iltihak etmiştir, 

neticeyi almak kabil olamıyacaktı. 
Fakat hadiseden yüz bu kadaı· sene 
geçtiği halde o günün şerefini yal- ı 
nız Polonyalılara hasretmek hiç biı· 
Lehli muharririn aklından geçme
miştir. Hareket ordusunun muvaf
fakıyetinde de en büyük amilin ku
manda heyetile Erkanıharp Reisi sı
fatile bütün planları çizen Atatürk 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir .. 
- •o - YAZAN : SAMI KARAVEL 

Karabekir Huzurda 
olması lazımgelir. Acaba meşruti
yet uğruna ilk hareketi yapan Ni
yazi Beyin Arnavutluğa basar bas
maz ı-:r kurşunla yere serilmesi de 
meşrutıyeti tarsin için mi yapıl -

Sultan Aziz Bu Esnada Haremde 
Dama Oynamakla Meşguldii: 

mıştı? 
.............. 

Sadrazam Hakkı Paşanın, Mcb'u
sanda •Arnavutlar Osmanlı tahtı - 1 

nın· pırlantasıdn·» deınesı beylik 
bir laf olmaktan ileri gitmez. On -
dan biraz evwl Alman Başvekili 
Prens Bülowda Rayhştagda, Al-' 
manyanın o zamanki müttefiki İtal
yanların Fransaya yaklaştıkları ta
rif olunduğu vakit «Centilmen bir 
koca, karısı dans salonunda başka
sile bir kur yaptı diye kocunmama
lıdır> cevabile meseleyi kesip a~mı~
tı. Bu parlak teşbihe, Harbi umu -
minin verdiği cevap malumdur. 
Hakkı Paşa. sözünde samimi bile 
olsa, fertler arasında dahi kıymeti 
olmıyan tek taraflı muhabbetin si
yasette ne hükmü olabilir? 

Calais şehri senelerce İngiliz ida
resinde bulunduktan sonra Fransız
lar tarafından zaptedildiği vakit, 
İngiliz Kraliçesi Marie Tudor «Kal
bimi açsalar Calais'yi içine hakke
dilmiş bulurlar> diyerek ölmüştü. 
Fakat Calais'liler, kendilerini bu 
kadar seven bir kraliçenin tabiiye
tinden çıktıklarına zerre kadar esef 
etmiyorlardı. Arnavutlar da Hakkı 
Paşanın cemilesine, Avrupanın gö-1 
beğinde kendilerini mütemleke ha
line indirecek sergüzeştin ilk adım
larını atmakla cevap verdiler. 

İstiklaI muharebesinde Arnavut 
kumandanlardan yardım gördüğü -
müz iddiası da tavazzuh etmesi la
zım, çok mühim bir noktayı ihtiva 
eder: Eski tarihlerde hizmetlerini 
herhangi bir devlete satan ecnebi 
askerler vardı. Bunlar, hiç bir milli 
gaye gütmeden, kimden fazla para 
alırlarsa onun emrine girerek dö
vüşürlerdi. Yalnız bu adamlara ku
mandan denmez, beynelmilel olmuş 
bir İtalyan kelimesile Condottiere 
derler ki Türkçede en münasip kar
şılığı «Sergerde> tabiridir. 

Eğer TÜ'rk nimetile yetiştikten 

ve Türk ordusuna kumanda etmek 
şerefine nail olduktan sonra hala 
başka milliyetlere nisbet güdcbile
cek tıynette kimseler varsa onların 
hizmetleri bizim başımıza kakıla -1 
maz. Çünkü ancak asırlarca evvel 
türeyebilen sergerdeler derecesinde ı 
geri fikirli olduklarını ispat eden 
bu gibilerin yaptıkları iş, aldıkları 

paye ve ücretle ödenmiş demektir. 
Arnavutlardan çalışkan esnaf ve

ya tüccar yetiştiği inkar edilemez. 
Hatta ilim adamı da yetişmiştir. Ar
navutluğun bu acı günlerinde onla
ra karşı sempatisini izhar etmesini 
mektup sahibine kusur addedecek 
kirnse de yoktur. Yalnız bu zat, vak
tile Arnavutların bize karşı isyanı
nı pek bir taraflı mütalea ediyor. 
Bu hususta en beliğ cevap, başmu

harririnizin Fikir Hareketleri'ndeki 
cMeşrutiyt hatıraları> nda veril -
miştir. Ben başka bir şey ilavesine 
lüzum görmüyorum. 

Debreli Bay Halid Kaya'nın dü -
zeltmesi icap eden çok mühim bir 
yanlışı da «Arnavutlar bu memle
kette bir müsavatı tamme ile yaşa
mışlardır ve yaşıyacaklardır. Hiç 
bir milletin fazla imtiyazını ve faz

Şimdi gelelim yine bizim Akko
yunlu Kazıkçı Karabekire: 

Halil Paşa, Bekiri görmekte isti
cal ediyordu. Çünkü; bu adamın 
kuvvetini söyliye söyliye bitireme
mişlerdi. 

Bir kazıkta Koc.a Kavasoğlunu ol
duğu yerde mıhlıyan bir adamı, Ha
lil Paşa gibi pehlivan ve kuvvetli 
bil' adamın heyecanla karşılaması 

abes sayılamazdı. 
- Nihayet; yaver Akkoyunlu ~ara
bekiri Halil Paşanın huzuruna ge
tirdi. Paşa; pehlivanla toka ettiği za
man elinin Bekirin eli içinde kay
bolduğunu görmüştü. Bu ne iri bir 
pençe idi? 

Ham Paşa; Bekirin geleceğini bi· 
liyordu Sultan Aziz de Bekirin biraz 
geç kaldığına üzülmüştü. 

Halil Paşa; Bekire ve hemşerisine 
buzlu şerbet ikram ettikten sonra, 
efendi sine müjdelemek için harem 
dairesi kapısının yolunu tuttu. 

Sultan Aziz; mutadı veçhile ha
rem dairesindeki istirahat odasında 
yalınayak. başı dipten ustu -
ra ile traşlı, kolları pazularına kadar 
sıvalı, arkasında Şam Trablusu ku
maşından ipekli bir entari olduğu 
halde damadı meşhur Mehmet Pa· 
şayı karşısına almış dama oynuyor
du. 

Sultan Aziz, sarayda bulunduğu 

zaman boş \•akitlerini dama oyna· 
makla geçirirdi. Etikete hiç riayetı 
olmıyan padişah daima mabeyn da
iresinden uzak bulunurdu. Her va-
kit soyunmuş, rahat oturmak için 
harem dairesinde vakit geçirmeyi 
daha muvafık bulurdu. 

Padişahın mabeyn dairesinde ça
lıştığı nadir ahvalden idi. Bütün 
devlet işlerini harem dairesinde gö
rürdü. 

eğer açık mektup, yalnız bu jddia
dan ibaret olsaydı mizah gazetel~ri
nin \'ereceği cevapla iktifa eder ve 
gazetenizin sütunlarını işgale kalk
mazdım. 

Biraz yaşlı olup saltanat devrinde 
aşılanmasına çalışılan Ümmeti Mu
hammet ve dini islam umdelerinin 
haricindeki fikir cereyanlarına bi
raz yabancı kaldığı anlaşılan Bay 
Halid Kaya'nın üç oğlunun icabın
da ordumuzda askerlik edeceklerini 
ballandıra ballandıra anlatması da 
malCımu ilam etmek kabilindedir. 
Eğer Türk nüfusuna kayıtlı iseler 
bu gençlere zaten kanun, askerlik 
mükellefiyetini tahmil etmekted.?r. 
Kendilerini babaları gibi Arnavut 
ve Türkten gayri addedip etmedik
lerini bilmiyorum. Eğer Türk ruhu 
taşıyorlarsa söyliyeceklerimi mem
nuniyetle geri almıya amade oldu
ğumu peşinden bildirdik.len soAra 
şunu iiave edeyim ki biz Türkler 
gerek tabilerimizi, gerek komşuları
mızı birçok defa silahla ve hayatı
mız pahasına müdafaa ettik. Fakat 
kendimiz için kimseden kan dilen
medik ve dilenmeyiz. Binaenaleyh 
Türklere bu kadar uzak ve Arna -
vutlara bu kadar yakın olan Türki
yede mukim Debreli zat, oğullarını 
birkaç ay evvel Tirana'ya gönder -
seydi daha iyi ederdi. 

la istisnaiyetini çekemezler» deme

sidir. Bizim bildiğimize göre, bir 
memlekette bir tek millet vardır. 
Türkiye halkının « ...... milletinden» 
tarzında ayrılmaları, eski devrin 
Hamidiye kağıtlarile ortadan kalk- ~I 
mıştır. Türkiye halkı imtiyazsız, 1 
müsavi, tek sınıflı ve Türkiye va- 1 
tandaşı olarak yaşamaktadır. Bu va
tanda bir takım milletlerin mevzii 
hakimiyetlerini :iddiaya kalkışmak 

Doktor Hamdi Dilevurgun .. 
Ankara 
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Arnavutluk 
Meseleai l 

Gazetemizin Epey D;dikodu 
Uyandıran Bu Meaele Etra· ve Arnavutların böyle bir şeye mey

Y arı n dan vermiyeceklerini söylemek, on fındaki Mütalrasıaı 
beş senelik Cümhuriyet devrinden 
sonra, bizlere öyle gülünç gelir ki "-_ _ _ O_k_n_a_c_a_k_s_ın_ı .. z •• _·...ı·--

Damadı Mehmet Ali Paşa da val<· 
tile Azapkapısında Koç merakbSl 
Sofu ağanın yanında bulunan gerıÇ 
bir delikanlı çocuğun büyütülüp p:ı· 
şa olmuş bir nümunesiydi. 

Mehmet Ali P.a§a, on beş yaşında 
iken çok yakışıklı bir delikanlı idi. 
Sofu bu çocuğu kimsesiz olduğu ci• 
hetle yanına almış büyütüvordu. Bit 
gün Çırpıcı çayırında k~ç döğüşii 
yaparken padişah Mehmet AliY1 
görmüştü. Hoşuna gittiğinden mai• 
yetine af mıştı. 

Mehmet Ali, Sultan Azizin ço1' 
yakın bendeganı sırasına girdiği ci· 
betle çok geçJ!leden rütbeleri büyii• 
dü ve çok genç yaşında paşa ve "f/e' 

zir oldu. Yine çok geçmeden darnacb 
hazreti padişahi şerefini kazandı. 
Daha sonraları sadrazam, bahriY' 
na21rlığı mevkilerini ihraz etti. 

Hattı, öyle zaı:ıanlar geldi Id! 
Mehmet Ali Paşa dört, beş neıaret1 

birden işgal eder oldu. 
Mehmet Ali Paşayı padişah ç~ 

severdi. Damat olduğu için de )ta• 
remi hümayuna destursuz girerdi. 
Bu sebeple padişah ile paşa arasıtı• 
da teklifsizlik vardı. Hemen her güll 
paş.a ile beraber oturur, sohbet e
der ve oyun oynardı. 

Sultan Aziz, dama oyununa ~ 
şatranç oyununa çok meraklı idi· 
Çok güzel ve m:thirane dama oynat· 
dı. 

İşte; Kazıkçı Karabekirin geldi• 
ğini haber vcr,mek üzere haremi Jlil• 
mayun iç kapısına gelen Halil Pa~; 
padişahın Mehmet Ali Paşa ile Jtll' 

remi hümayunda dama oynadıklıtfl' 
nı biliyordu. 

Fakat; padişahın Mehmet Ali pıı· 
şa kadar yakın bir gözdesi vardı. }3ıJ 
da Hazinedar ustası Arzıniyaz JcaJfl 
idi. 

Arzıniyaz kalfa; gayet güzel b~ 
Çerkes kızı idi. Padişaha efendilif 
zamanındanberi hizmet eden ve e
fendisinin her arzularını tamaınilt 
ve istekle yerine getiren ArzıniY'' 
kalfa çok zeki bir kadın olduğunda." 
ayni zamanda Sultan Azizin mii§9' 

viri hası makamında idi. 
Sultan Aziz; en mühim mesaili ı;i• 

yasiye ve maliyede müşkülfıtla .,ı 
bir çıkmaza girdiği zaman Hazirıt" 
dar ustasını çağırır. fikirlerini alı!' 
dı. 

Arzıniyaz, fevkalade dilber bir J<B' 
dm olduğu için padişah üzerinde fi• 
kirleri kadar derisi ve ruhi varıııd•' 
rile de bakım bir vazivette idi. 

Ha.zincd~r usta; dafma padişatıl• 
beraber bulunurdu. Haremi hiitrı11' 
yuna giren çıkanlar ondan müsaad' 
alırlardı. 

Ali Paşalar, Fuat Paşalar, Hiiseyıf 
Avni Paşalar, Mitat Paşalar illt·· 
hep bu büyük tanman vezirler, ~~ 
zıniyazın irade ve arzusu lahik 0 • 

rı• 
madıkça ne padişahın huzuruna ' 
kabilirler ve ne de fikirlerini yurO· 
tebilirlerdi. 

Sultan Aziz; bir başpehlivan ~1~ 
tile bütün kuvvetleri devirdiği 
mağlUp ettiği halde yalnız bezir>:. 
dar ustasına karşı mağlCıp bir pe 
livandı. Arzıniyaz ne derse o olu~~; 

Valide sultan bile Arzıniyaz 1 si 
başa çıkamamıştn. Padişahın valide. 
birçok kereler hazinedar ustayı olp 
luna çekiştirdiği halde aldığı cev9 

şu olmuştu: Ol-
- Valide, bir hazinedarımı ç 

mu görüyorsunuz? .. 
J<9' 

Halil Paşa; haremi hümayun • 
pısına geldiği zaman ilk iş oısr9 

Darüsseade ağasilc karşılaştı. rıı 
Siyahi sırmalı elbiseleıile }ınre rf 

kapısını tutmuş bir gündiiz ~erı;,, 
gibi parıl parıl parlıyordu. Halıl 
şa; ağayı etekliyerek: 

iD>···· Y•'' 
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ilk Mektep Muallimle-
rinin Umumi · 
Bütceye Devri 

' ÖnUmUzdekl . hazirandan 
itibaren maafları umumi 
muvazeneden verilecek 

"Ekmeğimi 
O Halde 

Yemek istemedin. 

İlkmektep muallimlerinin muva
zenei umumiyeye alınmaları hakkın 
daki tasavvurlar ilerlemektedir. Bu 
maksatla bir kanun layihası hazır
lanmasına bugünlerde başlanacak -
tır. 

Kurşun umu Ye!,, Bu iş, yeni mali yıla kadar ikmal 
edileceğinden, ilkmektep muallim -
leri 940 ha1jranındun itibaren ma
aşlarını umumi bütçeden alabile -
ceklerdir. 

__ ........... ı ..... ..__ 

Binbaşı Rüstem Beyin Çakırcalı
nın oyununa düşmesi çok tabii idi. 
Çiinkü h~r şeyden evvel Çakırcalı· 
nın ne kadar kurnaz ve dessas bir .ı· 
dam olduğunu bilmiyordu. Köye gi
rer girmez, bir taraftan kendisini! 
ziyafet çekerken diğer taraftan diş· 
lcrine kadar silfıhlanıp harekete ha
zırlanacağı nereden akla gelirdi. 
Binbaşı Rüstem Beyin yaptığı ha

reketi Çakırcalıya ulaştıran adam 
eve geldiği zaman, esasen bütün kı
zanlar hazırlanmışlar, fişekliklerini 
takmışlar ve martinlerini omuzlayıp 
harekete müheyya halde top1anmış 
bulunuyorlardı. 

Çakırcalı koşa koşa gelen adamın 
1 yüzünden neticenin menfi olduğu

nu anlamıştı. Maail}afih hi~ birşey 
belli etmeden yaklaşmasını bekledi. 
Yaklaşınca sordu: 

- Ne haber? 
Adam nefes nefese cevap verdi: 
- Yemeği kabul etmedi efe! 
- Ne yaptı? 
- Nimeti tepti. 
- Nasıl olduysa bana bütim taf • 

silatile anlat! 
- Önce ses çıkarmadı. Sofrayı ha· 

~ırladık. İşler tamam olunca ben si
tin söylediğinizi söyledim. Ayağile 
sofraya vurarak yemekleri döktü. 

- Birşey söylemedi mi? 
- ? .. 
- Cevap versen e, yemekleri dö· 

kerken birşey demedi mi? 

.__ Dedi e'f e. 
- Ne dedi? 
- Fena şey söyledi. Sana karşı 

'SÖyliyemem. 
Bu söz, Çnkırca1ının öirdenbire 

başını döndürdü. Gözleri alev alev 
Yandı ve bağtrır gibi sordu: 

- Ülen te gidi gara dinni... Ne 
söyledise aÇJkça söyle diyorum sana! 

- O köpeğin ekmeği yenmez, de
di. 

Bu, Çakırcalı Mehmet gibi bir efe 
lçin tahammül edilmez bir küfürdü. 
lierkes kendisinin birdenbire coşu;> 
binbaşının bulunduğu kahveye hü
curn edeceğini sandı . Fakat böyle ol
fnadı. Çakırcah beklenen feveran ve 
hiddeti göstermedi. Yalnız donu~< 
gözlerle bir müddet havaya mana· 
Cız manasız baktı . Onun asıl müt
lliş kararlar verdiği zaman bu za4 
?nanlardı. Kalpleri taştan zeybekler 
hile Çakırcalının bu vazıyetind~nj 
lirktüler ve titrediler. 

Bu vakfe .ancak birkaç saniye de
'arn etti. Sonra kızanlarına döndü: 
._Haydi hareket edelim! 

Çakırcalı önde, kızanları arkada 
hareket ettiler. Köyden çıktıktan ve 
biraz uzaklastıktan sonra Çakırcalı 
~Urdu: • 

- Haydi bakalım, burada pusuva 
{atacağız ve şu binbaşı beyle hesap~ 
aşacağız. Dikkat edin, ben ateş et· 

l'lleden hiç biriniz silaha davranmıf acak. Yolun sağında siper alacak
ar sağ taraftan geleceklere. sol ta
~afına gizlenecekler sol taraftan ge· 
eceklere ııteş edecek! 
Zeybeklerin iri taşlar ve cukurlar 

~~sında yer .almaları ve gfzlenme· 
~ ~irkaç saniyed~n fazla sürmedi. 

1 epsı o kadar mahırane surette giz, 
~l'lltıişler ve kendilerini maskele
! işI;rdf ki, uzaktan seçilmelerine 
lkıkun ve ihtimal yoktu. 
~ Zeybekler, gizlendikleri yerde an· 
~~k on, on beş dak~a beklemişlerdi 
~ 'Uzaktan bir tnıla kuşu sesi au
d ldu. Bu, Çakırcnhnın ileriye koy~ 
le~~u gözcünün parolası idi ve bek· 
ll 1klc!ri avın yakla~maktn. olduğu
~~ l§aretti. Herkes köşesine ve aeli· 
ıl! 11~ daha itina ile gizlendi ve be~ 
'tllııye başladı. Birnz sonra aa önae 
,: tı~erind• binbaşı Rüstem Bey ar. 
tı. tında maiyetlle birlikte s6kiln et-

1--a~inbaşı Rüstem Bey, .ıtr.dına dik
lıe e hakıyor, nrkasındm geleceği-

eının olduğu ÇakırcaTıyı pusuya 

düşürecek muvafık bir yer gözlü
yordu. 

Tam bu sırada Çakırcalı gizlenmiş 
olduğu yerden ayağa kalktı ve mar
tinini binbaşı Rüstem Beye çevirdi: 

- Al bakalım, ekmeğimi yeme
din, kurşunumu ye öyle ise! 

Ve derhal tetiğe bastı. Gö~sünden 
vurulan binbaşı Rüstem Bey hiç ses 
çıkarmadan atından aşağı yuvarlan
dı. 

Düştükleri 9u ani pusu ve binba
şılarının ilk ağızda vurulması, diğer· 
Jcri üzerinde çok kuvvetli bir tesi:r:,. 
yaptı. Askerin bir kısmı daha ne ya· 
pacağını kararlaştırmadan Çakırca

lının gür sesi yeniden duyuldu: 
- Ülen teslim olun, yoksa hepi· 

nizi yakarım. 
Askerler bu emre itaat etmediler. 

Bilhassa binbaşılarının böyle pusu
da kahpece vuruluşu, hepsine do. 
kunmuştu. Herkes silahını omuzla· 
mış, ateş etmek için bir hedef an· 
yordu. Bu sırada Çakırcalı: 

- Ateş! 

Emrini verdi. Bir anda patlıyan 
siJahlann sesleri feryatlarla karış

tı. Birçok atlılar atlarından düştü· 

ler. Bu ani hadise atları da ürkü~ 
müş olduğundan ortalık birdenbire 
karışmıştı . Süvariler. kendilerine a· 
teş eden zeybeklere mukabele ede· 
cekleri yerde atlarını zaptetmek i· 
çin uğraşıyorlardı. Bu yüzden zey· 
bekler rahat rahat nişan alıyorlar ve 
tek bir kurşun boşa gitmiyordu. 

Bu çarpışmalar göz yumup açm
cıya kadar bir zaman zarfında olup 
bitmişti. Şimdi zeybekler tüfekleri· 
ni tek tük yolunu bulup kaçmıya 
davranan askerlere boşaltıyorlar ve 
bunları da birer birer yere seriyor· 
lardı. Diğer taraftan ortada hakiki 
manasile bir maktel manzarası göze 
çarpıyordu. Yerde yatanların bir 
kısmı sadece yaralanmış oldukları i
çin inliyorlar ve ortada tahammül e· 
dilmez feci bir dekor yaratıyorlar
dı. 

Çakırcalı artık tehlike kalmadığı
nı sezince ortaya çıktı. Diğer kızan· 
ları da kendisini takip ettiler. Efe, 
ilk önce binbaşı Rüstem Beyin cese· 
dinin yanına yanaştı ve iyice ölüp 
ölmediğini dikkatle muayene etti. 
Ölmüş kanaatini hasıl ettikten sonra 
yanındakilere şu emri verdi: 

- Ölü olmıyanların da işlerini bi
tirin! 

Bu müthiş bir emirdi. Çakırcalı 

şlmdiye kadar hiç bir zaman bu ka· 
dar zalimane hareket etmemişti. 

Bilhassa yaralılara karşı daima mer
hametli hareket eder, ilk kurşunla 
ölmiyenleri öldürmezdi. Halbuki 
şimdi yaptığı şey tamamile bu tabi
atının aksi idi. Bu da ancak binbaşı 
Rüsteme karşı beslediği büyük kinle 
kabili izahtı: 

Çakırcalı intikam alıyordu. 
(Devamı var) 

Çorluda Yeni 
Halk evi 

Ondan sonra da muallimlerin ter
fihleri için y<mi ve mühim kararlar 
verilecektir. 

.......................................... 

Kadın Ve Cocuklann 
Gece r.allşinalan 

Ankara. , ; {A. A.) - İktıasd Ve
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

İş K?;ununun 3 üncü maddesi 
mucibi. - · sanayiden sayılan işler

de ötedcnberi geceleyin çalıştırıl -
makta bulunan 17 - 18 yaşlarındaki 
kız ve erkek çocuklarla her yaştaki 
kadın işçilerin eskisi gibi gece iş -
!erinde çalıştırılmalarına 50 inci 
maddenin ikinci bendi hükmüne tev 
fikan umumi izin verilmiş ve key
fiyet Anadolu ajansı vasıtasile 

17 /6/1937 ve 10/6/1938 tarihli gaze- 1 
telerde resmi tebliğ suretile ne~ı e
dilmiş idi. 

Bu izin, ayni hükme istinaden 
l 7 /6/1940 tarihine kadar devam· et
mek üzere bir yıl daha uzatılmış. -
tır. 

İşbu umumi izin, İktısad Vekaleti 
tarafından görülecek lüzum üzerine 
bazı iş yerlerine - bir ay evvel teb
liğ edilerek - geri alınabilir. 

İhtar: 
16 ve daha aşağı yaştaki kız ve 

erkek işçilerin her ne tarzda olur· 
sa olsun sanayi işlerinde gece çalış· 
tırılmaları mutlak surette yasak • 
tır. 

Hamidiye 
Zonguldakta 

Zonguldak, : ti (A. A.) - Dün li
manımıza gelen mektep gemisi ku
mandanı, Valiyi ziyaret etmiş ve 
Vali. iadei ziyaret ederek topla se
lamlanmıştır. Sabahtan saat 6 ya 
kadar bütün halk gemiyi gezmişler 
ve gemideki genç sübayların 

nezaketli ve izahatlı refakatlerile 
karşılanmışlardır. 

Saat 17 de çok kalabalık bir halk 
huznrile Zonguldak spor klüoü ile 
Hamidiye spor klübü arasında · ya
pılan futbol maçı 3 - 3 e beraber • 
likle bitmiştir. Bu maça karşı hal
kın gösterdiği alaka ve heyecan çok 
üstündür. Saat 20 de şehir parkında 
Belediye tarafından Hamidiye sü -
bayları şerefine bir ziyafet tertip e· 
dilmiş, bu ziya! ette Vali ve Parti 
Başkanı Halit Aksay, Belediye Rei
si, Halkevi Reisi ve bütün rüesa ha
zır bulunmuş v~ ziyafet çok sami
mi bir hava içinde geçmiştir. Hami
diyenin limanımıza gelişi, gençle -
rimizin ve halkımızın denizciliğe 

alakasını· bir kat daha yükseltmiş • 
ti~ -

lzmltte barakalar 
kaldırıhyor 

İzmit (Hususi) - İzmit belediye-
' si, bütün halkı sevindiren güzel 

bir karar vermiştir. Bu karar şu
dur: Şehir içinde ne kadar teneke 
ve tahta baraka varsa hepsini kal-
dırmak. 

K•aabanın en iyi bir ye- · Bu karar derhal tatbik mevkiine 
rinde lntaata b•flanıyor · konulmuş, baraka sahiplerine tebli· 

Çorlu {Hususi) - Günden güne gat yapılarak 15 gün mü.saade ve· 
büyüyen ve nüfusu artan ve Trak- rilmiştir. 

yanın mühim bir kazası olmasına Şehir içinde 1 500 kadar barakanın 
rağmen Çorluda müsaid bir Halke· mevcut olduğu söylenmektedir. 
vi binası mevcud olmaması dolayı- Şehrimizin güzel mevkiini kapla· 
sile şimdiye kad&r Parti binasının mı.ş ve çingenelerle meskun o· 
bir kısmına sıkışıp kalmış ve bu su- · •lan Kozluk mahallesindeki baraka. 
retle de muhitine .arzu edilen bir ların da kaldırılması ve çok çirkin 
şekilde faydalı olamamıştı. Bu va· olan bu hale bir nihayet verilmesi 
ziyeti gözlerinden kaçırmıyan bü· istenmektedir. 
yüklerimizin işaretile Çorlunun en K?z orta oktl1unun sergisi 
iyi bir yerinde mükemmel bir Par- ı İzmit orta okul kız talebeleri ta· 
ti \ e Halkevi binası yükselecektir. rafından 'ılÇılan elişleri sergisi çok 
Arsası istimlak edilen binanın te- aliıka ,.e rağbet görmektedir. 
mel atmp günü pek ynkındır. Öğretmenleri Nadire Kerim ve ta-

- Azmi Seldt !ebeler tebrilc edilmekt&dir. 

Hayat Sahası 

Marqal Gariar bir teftiı eıaa11ada 

Büyük Harpten"".cri, garbin öte
denberi kullandığı cnüfuz mınta
kash yerine, siyaset lisanından ye
ni bir terkip işitiyoruz: Hayat sa
hası! 

Almanya için Büyük Harpte Ru· 
manya, Ukranya ve Polonya ovala· 
rı birer hayat sahası olmuştu. Fakat 
ne buraları, ne de iki milyon esirin 
alın teri maişet darlığını gidereme
mişti. 

İktısadi hayatı, denizlerin açtığı 

şehrahlar besler. Boğazlar, bu ana 
hatları açan veya kapatan kapılar, 
dır. 

T)ünya tt>praklarını kolonize et-
mek ıçın yapılan savaşların hedeii, 
beslenmektir. Ekonomi kaynakları· 
nın işlememesi, gırişilen bir harbi 
felaketle ne~icelendirir .. 

Harbi, yıkıcı tesirlerine rağmen, 

iktısadi nizamı kuran bir vasıta sa· 
yanlar hala var. Vaktile Yunanhl:ir 
harpte iktısadi menfaatler aramış· 
lardı. Girdiği memleketin mamülkü
nü helal tanıyanlar, yarın da ayni 
beşeri ihtıraslara kapılmıyacaklar 

mı? Boyunduruk altına aldıkları 

milletlerin sırtından geçinmek gad
darlığını göstermiyecek kimlerdir? 
Cenubi Rusyanın zahiresi, mide si
yaseti güden eski Yunanlıların şar· 
ka sarkmalarını teşvik etmişti. Meş· 
ru bir mübadele menfaati okşamıya 
yetseydi, Romalılar da fütuhat si· 
yasetine girişmezlerdi. Biri yerleş· 
tiği memlekette zalim bir siyasete 
revac verirken, öteki de A';tdenizi 
çerceveleyen memleketlerde tahak
kümle yaşamıştı. 

Eski çağlarda milletler, kan~atli, 
ihtiyaçları mahduddu. Verimli bir 
toprl!k üstündekileri yaşatabilirdi. 

Garbe doğru büyük akınlar, bir ba· 
kısa göre, tabiatin kuruttuğu, artık 
ha ·atiyetten eser bırakmadığı step
lerden kurtulmak içindi. 

Mamureler kazanmak ta bir mil
leti refaha kavuşturamıyor. Teknik 
kudret de hayat sahası bulamıyan 
milletler için bir inki~af yolu açamı· 
yor. Orta çağlora yakışan bir istila 
emeli hüküm sürmektedir. Bu fetih 
emellerini susturmak, ancak harple 
mümkün görünüyor. 

Harbi, iktısadi kudret besler. Yu
nanlıların ve Romalıların fütuhat· 
la ortaya attıkları charbi harp bes
len nazariyesi artık çüriiktür. 71 
zaferinin Alman iktısadiyatındii 

müsbet tesirler gösterdiğinde şüp· 

he edilmemi~ti, fakat Biiviik Harp 
bu kanaatlere yer vermemiştir, ga. 
Hp te iktısaden sarsılmıştır. 

Denizlerde hakimiyet temin ede· 
miyen milletler için iktısadi duru
mu harple düzeltmek fikrinin mec· 
ruh olduğunu, Büyük Harp hfı.Jfı tc. 
sirini gösteren musibetlerile ispat 
etmiştir. Haro önceden t hmin edi· 
lemiyen dehşetiJe başgösterince, 

yalnız halkın iaşesini temin edeme· 

Y•z•n: 
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\. . 
mek değil, ezen ve yakan harp vası
talarına karşı durmak da kabil ola~ 
madığını gördük. Almanlar ellerin
deki silaha cephane yetiştirmek ac
zine düştüler, zırhlı vasıtalar önün
de mukabele bilmisil yapamadılar. 

İktısadi siyaset, genel kurmay teş
kilatını istilzam edince, alışkın ol· 
mıyan memleket hayatı darbelen
miye mahkumdu. Alman kançıla.rı 
bidayetlerde bu teşkilatı lüzumsuz 
saymıstı. Harpten alınan derslerle 
yeni hatalara düşmiyeceğini zanne
denler, harbin devam müddetini, 
sarfiyatın mikyasını tayin edebile
cekler mi? Hayat mekanizmasını 

yaşatan unsurlar arasında petrol 
bile başlı başına bir siyaset yarat. 
mıştır. Akdenizin, ma1Jye nisbetle, 
büyük bir önem kazanmasında Mu
suJ ve Baku kaynaklarının da amil 
olduğunu teslim etmemek mümkün 
mü? Uf ak bir Habeş seferinde İtal
yanlar, iyice de başarılamıyan sank
siyonlar karşısında, çiftlerin şeref 
yüzüklerine müracaat ettiler. Mu
solini, 1925 denberi memleket ziraa
tini carılandırmak, araziyi sun'i güb1 
re ile kuvvetlendirmek, bataklıkla
rı kurtarmak suretile darlı~ı gider
mek, fevkalade vaziyetleri karşıla
mak istemiştir. Akdeniz kapıları ya. 
hancı ellerde bulundukça deniz yol
ları bu memleketi ham maddelerini 
tedarikte güçlüklere düşürecektir> 

Habeşistan, daha uzun müddet, yal
nı alan bir bölge vaziyetindedir. 
Bugünkü harpte yalnız stratejik 
muvaffakıyetler kafi değildir. İktı· 

sadi durumun harp sonucunda bü
yük tesirleri haiz olduğunu ispata 
lüzum yoktur. Musul petrolleri, 
Fransa ihtiyacının ancak yüzde yir
mi beşini karşılamaktadır. Almanya, 
Çekoslovakyayı alıncaya kadar Ha
novre civarındaki petrollerile ha
zer sarfiyatının yüzde altısını kapa· 
tıyordu . Sentetik istihsaltıt, çok mas
raflıdır ve kömürle işliyen müesse· 
seler 1.al";ınnadır. 

Yalnız harbi 'besliyen iktısadi 

kudret, doğrudan doğruya yurd 
' bünyesinde rahneler açmak istida-
dındadır. İktısaden yüksek bir mem
leketin kuracağı müdafan sedleri, 
yıkılamaz kaleler mahiyetindedir~ 

ler. Vatan bünyesini iktısaden kuv
vetlendirmekle doğrudan doğruya 

ordu cephesine güç verilmiş olur: 
Çılgın dalgaların ~,alçın kayalar uze. 
rinde tesiri bir hiçtir. 

İktısadi manzumeyi planlı bir su· 
rette işletmek esastır. Devletleştir

mek sayesindP iktısadi müessesele
re veçhile vermek istiyenler gittikçe 

kuvvet bulmaktadır. Fakat Sovyet 
Rusyadaki iktısad prensipleri herı 
tartJ! ça reddedilmektedir. • 

Hayat sahaları dar memleketler
de iktısadi takyidat zaruridir. Bü
tün hayati meselelerle idare maki· 
neleri ilgilidir. Kurulan bir :i\abri
ka, artık bir zümrenin zevkini de· 
ğil, halkın ve yurdun menfaatini il· 
könce alakalandırıyor. Ammenin 
emniyeti buna hak verdiriyor. 

İktısad planı iaşede, ham madde 
tedarikinde, tısmir işlerinde ve ış 
bölümünde sistematik bir şekilde 
tatbik olunur. Cihan kaynakların

dan istifade edemiyen memleketler, 
pl3nlarını çerçevelemek ıztırarın· 
dadırlar. Ruslar, Amerikalılar, İngi
lizler, bııtta Fransızlar bu sahada 
nisbeten geniş bir serbestiyi haiz
dirler. Alman ve İtalyan planları, 
hazerde de ıztırari vaziyeti nazarda 
tutmak mecburiyetindedir. İktısııd 

• pl3nlarının hatta hazer ihtiyacı için 
semereler vermediğini gören mem· 
Jeketlerden c.havat sahası!> avazele
ri yükseliyor. Harpsiz geçen zaman
larda da iaşe külfetine maruz kalan
ların topyekun harbe kalkışmaları, 
eldeki son kozu oynamaktan başka 
ne olabilir! 
Kaynakları zengin olmıyan mem· 

leketlerde, ciddi vaziyetlerde, işli
yen eller zata uğrar. iş mekanizma
sına durgunluk gelir, verim eksilir. 
Denizlere hakim olmıyan memle
ketler için bu vaziyetlerde dünya 
pazarları kapalıdır. Büyük Harpte 

· denizaltı botlannın tehdidi yüzün
den iki milyon ton kaybeden İngil
tere bile şimdiden Britanyanın ia· 
şesi için esaslı hazırlıklar yapıyor. 

Siti daima finanse etmeye nmade· 
dir! 

Toplar ve motörlü vasıtalar, doy· 
mıyan oburlard1r. Harpte hayvan 
iaşesi için bir çok memleketlerde 
çekilen sıkıntılar henüz unutulmus 
değildir. Harbin son yıllarında Al: 
man bataryalarından bir çoğu ça· 
kılı vaziyette kalmıştı. Hazerin ile· 
tısad bilançosu, ordunun kudretin~ 
dair bir filcir verebilir. Alman ordu
sunu şarka tevcih eden bir mecbu· 
riyet de chayat sahası. elde etmekti. 
Fakat bu strateji, muvaffdkiyetsiz· 
llğe sürükledi. Totaliterlerin ordu· 
larını yıldırım süratilc gayeye koş 
turmak istiyenler, bütün safhaları 

bir iki günde hitama eren mane\•ra· 
lardan cür'et alan hayalcilere ben· 
ziyorlar. Tevkif sedleri çok ateşlidir. 
Uyanıklara karşı baskınların rolü, 

' nihayet mevziidir. Artık harekfıt 
pl8nlarmda kuvvetlerln gizlenme
mesi moda hükmüne gecti: KAnun, 
şubat, mart taarruzlarının son şaka
sının sayısını da öğrendik. Yetişkin 
alpinerlerin Habeşistan seferinin 
ilk üç ayında hayvanlarının yüzde 
otuzunu elden çıkardığını mareşa1 

(Sonu 7 ocl saylamu:da) 
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Bursada Kız Enstitüsü Talebeleri 

Gazel Bir Sergi Açtılar 
-t 

Yazan: Biri 

Akasya ağaçlarının arasından ı 
eçtiler; köşkün sokağa açılan dış 

kapısına geldiler ve dışarı çıktılar. 

Kadın, elindeki anahtarı, demir 
bahçe kapısının deliğine soktu, iki 
defa çevirip kilitledi ve ağaçlar ara
sından, yalnız kırmızı kiremitleri 
görünen köşke emniyetle baktı. 

Sonra, banyonun esaslı bir renk de
ğişikliği yapmamış olan kolunu ger
dı; kadın göğsünden uzak. adali, 
kuvvetli bir erkek göğsüne yakın, 
göğsünü şişirerek bir nefes aldı: 

getirmek için tereddüt ederdi. 
O çiçekleri koparırken kadın, Y!l

ramaz bir çocuğun sevincile yerin
de zıplıyor: 

- Ah, siz ne iyisiniz, ne iyisini?,. 
diye erkeğin yüzünü, gözlerinden 
boşalan nüvaziş yağmuruna boğu

yordu. 

1 -18 -

Yemekten sonra Mehmetli çağırt-ı 
tı. Ve adamcağızın gö.mleğini çıkar
tarak, kamçının kabarttığı ve par
çaladığı yerleri cebinden aldığı bir 
kutudaki ilaçlu sıvaladı. Ve bir da
ha böyle harekette bulunmamasını ı 
tenoih ed(•rek yolladı. J 

- Şimdi, dedi, gözümü..: arkada 
kalmadan dolaşabiliriz. Şayet siz 
gelmeseydiniz, patlıyacaktım yal
nızlıktan. Ve, hüznünü, serzenişini 
belli eden bir ifade ile ilave etti: 

Erkek, çok zaman karşılaştığı ve 
her defasında kendine bir bahar ha
vası getirdiğini hissettiği kadının 

bu hareketinden sermest. küçük 
hediyeden memnun olan bir çocu
ğu, daha büyük hediyelerle, daha 
çok sevince garketmek istiyormuş 
gibi, kopardığı, iç bayıltıcı kokulu 
ve göz tatmin edici renkli erguvan
ların hepsini, yanındaki kadının 

kolları arasına koydu. 

hna Yalisi Bay Refik Koraltan ıergiyi geıt.rken 

Akşam üstü cereyan eden bu hid
det buhranı sırasında , Mehmedin da l 
yak yemeğe başlaması iınında Hik
metin yüzünü tetkik ettim. ilk kam
çı darbesinde, bir neş'e ve intikam 
parıltısı befüdı. fakat kan fışkırmı
ya başlayınca sapsarı kesildi \"e ba· 
ğırmamak için bir elini boğazına 

götürdü. Diğer elile gözlerini kapa
dı ve nihayet kendisini zaptcdemi- 1 
yerek kaçtı. Çok şükür! merhamet 1 
hissi, intikam duygusuna galebe 

- Kocamın bu seyahatleri kabak 
tadı verdi artık. Guya buraya say -
fiyeye geldik. İşinden başkaldırıp 
benimle meşgul olduğu, burada ca
nımın sıkılıp sıkılmadığını sorduğu 

yok ki. .. 
Erkek, yanındaki düz siyah saçlı, 

donmuş iki katra şaraba benziyen 
ufak dudaklı kadını süzdü; kıvrık 

olmıyan, fakat düz ve uzun şekli hiç 
de fena durmıyan, hatta :f aila mu
hanik kirpiklerinin, yeşil zeytin 
rengindeki gözlerine yaptığı gölgeye 
baktı. Siyah kirpiklerinin arasında
ki bir çift yeşil gözün renk imtizaç 
ve armonisini lezzet ve hayranlıkla 
.seyretti. 

Kadın, bir arkadaşının karısı idi. 
.Ticaret seyahatlerine çıkarken ar
sada ı ona: 

- Çok rica ederim, karımı yalnız 
bırakma .. diye yalvarırdı. 

Bu itimad, vakit vakit onun dü -
şüncelerinin genişlemesine manı 

olmuş; fakat, ona karşı tahte~şuu -
runda bir aşk beslememesini icap 
ettirmişti. Bu genişlemcyişte belki, 
kadınla evvelce arkadaşlık etmiş 

bulunmasının da tesiri vardı. Ol -
dukça, evvelce hakiki bir arkada~
lık hislerinin aşk vadisine doğru ft
&ikir bir akış yapmasına nasıl mani 
olmuşsa, şimdi de bu kadının( çok 
ıcvdıği bir arkadaşının karısı bu -
lunması ayni maniayı teşkil edi -
~or, \"e onun aşkını belli belirsiz, 
)'alnız seziş halinde kalmasını mec
bur kılıyordu. 

' İkisi de sessiz sadasız, yanyana 
yürüyorlardı. Denizin kuş bakışı, 

yer yer iltimalı vekoyu çividi göI"ün 
düğü bir yoldan yukarı doğru çık -
mıya başladılar. Kadın, birdenbke, 
perdeleri çıkarılmış ve görülecek 
bir yerine cKirahk• levhası asılmış 
bir evin arka duvarından sarkan çi
çekleri gösterdi ve ellerini çırpa -
rak: 

- Ah, ne olur. dedi, şundan, şu 

erguvanlardan bir parça koparın; 

çok severim bu çiçeği.. 
O, ne istemezdi de erkek, yerine 

Kadın: 

- Ah diyordu, ah, stt insanı şı

martmasını çok iyi biliyorsunuz. 
Fakat kolları mdolu. Alın şu anah
tarı düşürmiyeyim. E\•e dönerken 
alırım. 

Ve erkek, kadının uzattığı anah
tarı, onun parmaklarına dokunmak· 
tan korkar bir vaziyette aldı ve çok 
kıymet verilen bir emanE:ti saklı
yormuş gibi cebine yerleştirdi. Tek
rar yürümeğe basladılar. 

Yürüdüler. Epey yürüdüler. B~ğ
ların arasından uzanan ince bir yo· 
lu baştan başa katettiler. Yaprak
larının üst yüzünde. gene: kızların 

sıcak bir gecede mütehayyil bulun· 
dukları zaman alınlann üstünde be
liren ter damlacıkları gibi, damla
cıklar teşekkül eden, ıhlamur ağa
cının altında oturdular. 

Havada hafif bir yazbaşı yeli \•e 

belli belirsiz kuş sesleri vardı.. Fa
kat erkek, içindeki, anlıyamadığı 

bir histen. belki de damarlarınd9 

dört nala at koşturan kandan veya 
hayalinde bambaşka bir şekil alan 
kadınm yakınlığından dolayı, renk· 
leri daha parlak görüyor, rüzgan 
daha hafif hissediyor \•e sesleri da
ha şakrak işitiyordu. 

: _,; .. -·-··-.... ··---·---Çorluda muvaffak bir 
Sergi 

Çodu (Hususi) - Orta mektep 
talebesi yıllık elişi sergilerini mek· 
tep salonlarından birinde merasim· 
le herkesin ziyaretine açmışlardır. 

Merasimde kaymakamımız mektep 
müdürü Hüseyin Timoç.in orta ve 
ilk mektep muallimleri ve memur
lar bulunmuşlardır. Sergi gczilmi~ 
ve takdirle seyredilmiştir. 

Sergide tabiiye kö1esini teşkil 

eden kısım arzettiği hususiyet ica
bı olarak daha ziyide aliıka çek· 
mckte idi. 

Sergi görüldükten sonra mektep 
idaresinin ikram ettiği limonatl 
içilm~ ve sergiden çıkılmıştır .. 

Azmi Selıit 

Bursa (Hususi) - Her sene, bir 
çok ev kadını yetiştıren cNecatibey 
Kız Enstitüsü> nün elişleri sergisi 
bu sene de açıldı. Yeni valimiz Re
fik Koraltan sergiyi açarken bir nu
tuk söyledikten sonra, ezcümle şun
!lan söyledi: 

cBu güzel müessesenin kapısını 
açarken bunun için hepinize tercü
man oluyorum. diyerek sergiyi aç
mışlardır. Sergiyi bir çok hususi da
vetliler gezmiştir .. 

Davetlileri. değerli ve çalışkan 

müdür bayan ~akiye Kuray, sami
mi olarak karşılamış ve sergiyi biz-

• il • 

Bir veda ziyaf et4 
Çorlu (Hususi) - Cümhuriyet 

okulunun bu seneki mezunları okul 

salonunda çok samimi bir hava için
de geçen 75 kişilik bir veda ziyafeti ı 
vermişlerdir. Ziyafetle kaymakamı· 
mız orta mektep müdürü ilk mek· 

tepler müfettişi orta ve ille mektep 
muallimlerinden başka tanmmq 
müneV\·erler de bulunmakta idL 

Ziyafet münasebetile söylevler 
verilmiş ve hususile sınıf muallimi 
Hasan Can talebelerine muvaffakı
yet dileyen bir hitabede bulunmuş
tur. Mezunlar saz ve sözlerile davet
lilere neş'eli saatler ya5atm1şlardır. 

Adana Jik maçları 
Adana (Hususi~ - Adanada lik 

maçları bitti. Son müsabaka Toros 

spor ve Adana • Seyhanspor ta· 
kımları arasında cereyan etti.. Ha
kemin bariz tarafgirliği Toros spor 
takımının aleyhine oldu. Netice: 
2·2 berabe:edir. Halktan hakem için 
taşkmlık yapanlar oldu.. Fakat en 
şayanı esef nokta Türk Spor Kuru
mu Seyhan bölgesi asba.pcanı Cevat 
Benkertin bir küçük mektepliye 
dört tokat atmasıdır. Hadisenin te· 
essürü büyüktür. Seyhan sporlular 
takıma usulsüz oyuncu aldıkları 

için eğer htikmen mağlüp sayılmaz
larsa lik birincisi oldular! .. 

zat gezdirmiştir. çalmıştı. Uzun ıztırap ve acıların 
Serginin bilhaı;sa: cÇocuk takımı, teı;irile bozulan bu genç dimağda 

yatak takımı, şapkacılık kısmı ile bir yüksek kalblilik ve iyilik hissi 
genç ve çalışkan öğretmen bayan • saklı; fakat doğuşunda malik oldu
Rebia Türe'nin yetiştirdiği talebele- ğu bu hisleri zamanın tcsirile son 
ıin nakış ve çamaşır takımları ile. parçasına kadar kaybetmek tchlike
Belçikada çic:ek tahsili yapmış olan sine maruz. Üç sene sonra Hikmet, 
öğretmen Saadet Altınlı'nın yeti§- böyle bir sahneyi görmemek için 
tirmiş oldukları talebelerin çiçekçi· bir elle gözlerini kapıyacak mı? 
lik kısmı çok~ beğenil~iştir. . . «Zavallı Hikmet! Bu çocuğa bü - ı 

Bu kısım adeta guzel hır çıçek tün kalbimle acıyorum. Çok bed -
bahçesini hatırlatıyordu. Mektep baht! Yalnız, hayatı acıklı değil. fa· 
davetlilere. sergi gezildikten sonra kat muhayyelcsi de. duyduğu ıztı-

büyilk bir ziyafet vermiştir. rabı teşdit edecek mahiyette. Bu 
Escıt Altan çovuk tabiatindc bilmediğim ve izah 

8C • 

Erdek .hukuk hakimi 
edemediğim bazı sırlar var. Fak:.t 
duyduğu ıztırabı, kendisine acımam 
için kafi. Bu çocuğun karakteri ateş

Erdek (Hususi) - Kasabamızda li, heyecanlı, yayılmak istiyen bir 
halk. tarafından çok sevilen kıymet

li hukuk hakimimiz bay Şevki Tu
na almış olduğu bir aylık mezuni-

yetıni istimal etmek üzere vazife
sinden ayrılmış ve yetine Bandır· 
ma hakimlerinden bayan Mübeccel 

g~lerek vazifesine ba_şlamıştır. 

Çanakkaledc faydalı 
toplantılar 

Çanakkale (Hususi) - Cümhuri· 

mahiyette. Hayaya, ziyaya, serbest 

harekete, faaliyete ihtiyacı var. 
Sarfedecek kuvveti, hayat hakkın
da serbest düşünce leri, tatmin ede-

1 cek saadet arzuları mevcut. Fakat 
1 

bu isteklerini yapamıyor. Babası 

karşısında, tehdit dolu gözleri, elin
deki kırbaçla duruyor, za\•alh Hik- • 
met! .. Hayatı ne kadar inzh·a. Se3- 1 

sizlik ve hareketsizlik içerisinde ge
çiyor. Haftada. l\Iehmetle yaptığı 

yet Halk Partisi beşinci büyük ku- iki at gezintisinden maada, bütün, 
gününü, çiftlik binasının öbür ucun 

ntltayına Çanakkaleyi temsilen ~i-

den Halkevi b~kanı Halil Dilmaç 

Halkevinde yapılan toplantıda ku· 
rultaydaki intiba ve ihtisaslarile 

şehrimizi ilgilendiren dileklerin ku
rultayca müzakereye konulduğuna 

daki kulemsi kısımda yalnız başına 
geçiriyor. Ancak akşam yeme~deri 1 

için çıktığı bu yerden nasıl yaşıyor? 
Kitaplar, kütüphaneler üzerine s::ır
fettiği bazı sözler. okumak merakı 
olmadığını gösteriyor. Vaktini nasıl 

dair izahatta bulunmuş ve bundan bir meşgale ile geçiriyor, susuyor 
dolayı halk çok memnun kalarak ve kendi kendisini yiyor. Böyle ya

a1k1şlamıştır. 

Ankara Cüınhurivel Halk Partisi ı 
filimlerinden olan 19 mayıs ege· 
menlik ve gençlik bayramile son 

Reisicümhur intihabı filmleri de 
Ankaraya giden Halil Dilmaç tara
fından getirilmiş \'e bu filmler üç 

gece halka ve mektep talebelerine 
sinema binasında 
rilmiştir. 

meccanen göste-

Kadfr Aytaç 

şamaktansa ölmek daha hay1rlı doğ-
rusu!.. 

Ah. ne kadar somurtkan ve neş· 
esir. çocuk! Babasının yanmda ma
saya oturduğu zaman, gençlik haya 
linin kendisine yanaşarak kulağına 
serzenişler dolu bir sesle, çocuklu
ğunun safiyetini ve neş'esini fısılda
dığını duyuyor gibi oluyorum. E -
limde olsa bu genç dimağı, kendisi
ne layık şekilde inkişaf ettirmeyi 
ne kadar istiyorum. 

Halbuki o \•akitler Hic~z kıt'asınl ı-ncunnübüvve • . irmindeki kitap! ·~~~İO\ ~ f.\Wf.'n a,_~· r;;-J~ 
da hıristiyanlık mevcut idi; hem de( Muhammedın yınnı yaşını geçır- ~ ~ UU Uf!J ~ ~ ~l!J.U-
teslis suretile oraya girmişti. Onunl dileten sonra Mekke yakınında Ci- iLE CEDDi f EDRUHZAD 
için Kur'anda, asıl tevhide mebni o- yad namında mahallin arkasında . • '<-"Z-"N : M. RAS •M 0-ZatE.N~::!!!:!sae 

basından Hazime ibni Hakim gibi 
ileri gelen kimseler de vardı. 

Onlar .. · Buhayranın mağbedinc 

geldikleri vakit, rahibin öldüğünü, 
yerine Nestura isminde birinin geç
tiğini öğrendiler (1). 

lan hıristiyanlığın teslise tebdil e· koyun çobanlığı ve kırat hesabil~ _ 1? _ 
lilmiş olmasından dolayı tenkitler hakkını aldığını yazıyorlar. 

le vardır. Muhammed, bu çobanlığı hakkın-
8 da: cHiç bir peygamber gelmemiştir 

PEYGAMBERİN GENÇLİGİ ki, evvelce koyun çobanlığı etme· 
Muhammed .. on altı yaşında iken miş olsun> demiştir. 

ikinci Ficar muharebesinde bulun· Baıı rivayetlere göre.. Muham-

nu ben de dütünüyorum; fakat fu·' 
karalığunız mani oluyor, diye cevap 
verir. Kadın, bir çare düşündüm; 

bilmem muvafık bulur musun? diye 
sorar. Ebu Tiilip te: Nedir? diye sG-

du. On yedi yaşında da amcası Zü- med, dokuz yaşından itibaren ço- rar. 
bey.r İbni Abdülmuttal!p ile Yeme- banlık etmiye başlamışh. Koyun ba- Ateke: 
ne gidip geldi. Bu seyahatler .. şüp- şına bir kırat para alır, gezdigi yer- İşittiğime göre, Hatice Şama bir 
hesiz gözlerini .açmış ve ileride ya- lerde bulduğu sahipsiz ağaçların kafile göndermek niyetinde imiş. E
pacağı şeyler hakkında kendisine meyvalarını toplar, şehirde satardı. min bir .adam arıyormuş. Eğer mu· 
bir fikir \'ermiştir. O, Cezıretülara-

1 
Muhammed .. yirmi beş yaşına gir- vafık görürseniz bir defa onunla gö· 

bın şimal ve cenubunu dolaşırken diği zaman_ kendi~ine bakan amu- rüşeyim. 
ıırktaşlnrından bir kısmının ecnebi cası Ebu Tilip çok fakir diişmüş, Dedi. 
boyunduruğu altında inlemekte ol- vücutçe ae fazla zayıflamıştı. Bazı 
iluğunu ve diğer bir kısmının da münekkiUer cİşte bu sebeplerdir ki. 
kendi aralarında muharebe ve mü- Muhammedi peygamberlik yoluna 
cadelfl ile vakit geçirdiğini ve hep- götürmü§tür. Çünkü, E~u Talip, bil- · 
sinin putperestliğe saptığını gördü. yfiJt MrVet sahibi olsaydı. Muham-
0, onların bu haline esef eder, son- med maceralara atılmıyacak .. rahat ' 
raları Hara dağındaki inzivalarına bfr haynt ya§ıyacaktı.> 
~ekildiği zaman, bütiln düşüncesini, Diyorlar. 
~rkta~larını puta tapmaktan kurta· Bir gün .. Ateke binti Abdülmut· 
fıp bir ilmmet haline getirmiye sar- talip, Ebu Tfilibe gelir .. Muhamme
federdi. Clin evlenme zamanı geldi; buna bir 

Siyer kitapları ve ezcümle cMığ- 1 (are bulmalı, der. Ebu Talip te: bu-

Hatice Muhammedin akrabası ve 
iki kere evlenmi§t.i. Birinci zevci.. 
Beni Mahzumdan Atik İbni Aid idi. 
Bundan bir oğlu ile bir kızı oldu. 

İkinci zevci de Temim kabilesin
den Malikünnebbaş idi. Bundan da 
Hale ile Hind isminde iki çocuğu 
oldu. 

Hatice .. dirayetli ve .akıllı bir ka
dın idi ve okumak, yazmak bilirdi. 
Hanillerden olan amcazadesi Vara· 
ka İbni Nofel ile Tevrat ve İncilin 

bazı 'kısımlarım okumuştu. Büyük 
olan servetini kendisi idare eder ve 
uzak yerlere, kahyalarının nezareti 
altında ticaret kervanları gönderir 
ve ser\•etini arttınrdı. Elde ettiği 

kiirın nısfını, o zamanın adetince, 
kahyalarına verirdi. 

Muhammed .. Kureyş arasında doğ 
ruluğile şöhret kazanmıştı. Bazı 

kimseler ve bilhassa Ateke Muham-
mede biraz sermaye vermesini Ha
ticeye söylediler. 

Hı:ıtice. . bir gün Muhammede: 
cSenin doğruluğuna Şüphem yok
tur. Kölem Müyessere ile seni tica
ret için Şama göndereyim. Ba_şkala-

rına verdiğimin iki mislini sana ver
ririm. Bu işten çok istifade edersin.:. 
diye haber gönderdi. O da, bu tekli
fi Ebu Talibe açtı. Amcası da: cBu, 
Allahın sana gönderdiği bir nzık
tır .> deyince teklifi kabul etti. 

Hatice .. büyük bir sermaye ile O· 

nu Şama gönderdi. Kafilede, Ha
ticenin kölesi Müyesser• ile nkra· 

Müyesscre.. Nesturayı evvelden 

tanıyormuş. Kendisine vaki olan 
ziyaretlerinde, Nestura da, Muham· 
medin sırtını açtı; oradaki benin 
peygamberlik mührü oldµğunu söy
ledi. Oda. Buhayra gibi, yahudilerin 

şerrine uğramamak için Muhamme
di Şama gitmekten menğetti. Onlar 
da mallarını o civarda ahali ile mü
badele ettiler ve .Mekkeye döndüler. 
Eski senelere nisbetle kar fazla ol
muştu; Muhammed te, bu ticaret 
seyahatinden epeyce istifade etti. 

Hatice ... becerikli, zengin ye güzel 

bir kadın olduğundan Kureyş eşra
fından bir çoğu onunla evlenmek 
istediği halde muvafakat etmedi. 

Hatice ... Muhammedle teması art-

( l) Müverrihlerin bazılanna gö. 
re Ncstura, Buhayradan bag1cası de· 
ğildir. Neırturi mezhebinde oI~runu 
böyle biT isim yanlı§ltğına sebep 
göstcriliorlar. 

21· Huiran illlf..,,, 

Nakleden : ORHAN S. 
Bu genç adamı ilk defa gördüğiim 

denberi altı hafla geçti, bır aydan· 
b<?ri hemen her gün bir müddet be· 
raber bulunu) orurn. Buna ~ağm •n 
dimağının ve ruhunun inceliklerını, 
hislerini bir türlü kavrıyamadun. 

Hastalığı o kadar an:k olarak göru
lüyor ki bunu Ik mııarda teşhis (•· 
debildim. Hikmet. şiırin ve hayatt.ı 
saadetin kendisi için ölduğı.inü go· 
ren asıl ve m:ığnır bir ruh. 

Acaba Hikmet. fena tabiatli, ah
JUkı za~ ıf bır ç.ocuk olup babası bu 
hisleri öldürmek için merhametsiı 

biı' disiplin takibine mecbur olma
sın? Ha\'1r, buna kat'ıyen ihtimal 
veremiyorum. Bunn kani olmak için 
çehresine bir ker{' bakmak kafi. Si
ması umumiyetle sert, soğuk ve hol· 
ta hakaret edici bir şekilde. Fakat 
asla. bayağı bir düşünce, mütefcs
sih bir ruhun mevcudiyetine işaret 
bile yok. Alnında, çocukluğa has 
bir safiyet ,.e temizlik görünüyor. 
Deminden, ruhunun gençliğini kay
betmiş olduğunu söy1emekfo hata 
ettim. Hiç değilse zaman 7.aman 
gençleşmek imkfınını muhafaza e· 
dcbilmi~. Bazı gtinler omuzlannıı 

çöken acıların :ığır yükünü silkerek 
nefes almak istediği belli. Bu an • 
!arda Hikm~t. ya.~ndan çok daha 
genç görünüyor. 

Gözleri berrak, yüzü sevimli bir 
hal alıyor. Fakat babasının mevctı· 
diyeli bütün bu emareleri silip gö· 
türüyor. O vakit, tavrı. siması bel· 
ki kırk yaşında bir adamın tavrı ve 

simasını alıyor. Babası gitti mi, 
genç simanın içerisinde görünen 
seneler çekiliyor \•e ancak on dört 
tane sene kalıyor. 

Hikmette gördüğüm diğer bir ha) 
de, intıbalarının tazeliği \•c şidde

tidir. Netıcede, bedb:ıht olmıya bir 
türlü razı olmıyan bir tabiate malik. 
Mukadderat ile yaptığı davada, e· 
sas hedefi kaybetmiş, fakat hadise· 
lerden istifade ile hakkını aramak
tan vazgeçmemiş. Bundan da, ma
nevi me\•cudiyetinin :vaylannın ta· 
mamile kırılmadığı anlaşılıyor. B· 
ğer ümit denilen şey, bu muztariP 
ruhun bir köşesine zayıf \'e :titri -
yen bir ziya verebilse! .. 

l Devamı var} 

Erdek f e~~diye imtihabı 
feshedilecek 

Erdek (Hususi) - 938 yılında ya· 
pılan Beledıye intihabatı yoısuı 

yapıldığı iddiası ile intihab;ıtnı bo· 
zulması için Devlet Şurasına müra· 
caat edilmiştir. 

Har ita um um rntldUr U 
Bursada 

Harita umum müdürü General 
Sedat Doğrueı· Ankaradan Eursaya 
gitmiştir. Bir ka\ gün Çelik palı;st# 
istirahat ettikten sonra gene Ank • 
raya cidcceklerdil'. 

-=-
tı.kca._ onun her haline hayran old!.l 
\'e delikanlıyı sevdi (1). 

- Cevdet paşa Kısası enbiya· 
sında Muhammedi ~öyle tasvir edi· 
yor: 

c Vücudü güzel... azası mütenı· 

sip ... endamı yakışıklı idi. Alnı, göğ· 
SÜ ve omuzlarının arası, u•uçlat1 
geniş... boynu uzun ve düzgün-·· 
omuzları, pazuları ~e baldll'lan ka· 
lın... Parmakları uzunca, elleri ve 
parmakları kalınca idi. 

Uzuna yakın boylu ... İri kemikli·-' 
İri gözlü, güçlü kuvvetli idi. Bail 
büyücek idi. Hilal kaşlı, çekme bu: 
runlu, değirmi yüzlü idi. Kirpiklerı 
uzun ... Gözleri kara, güzel ve bii .. 
yükçe idi. iki kaşının arası açık, fa· 
kat biribirine yakın idi. 

Rengi ne pek beyaz, ne de ~·ağıt 
idi; gül gibi kırm1zıya mail be)•azdt. 
Dişleri beyazdı (J)cvamı var) 

(1) H<ıtice 1\1uha1'ımedle edeıı· 
mezdcn evvel bir rüya görmü,ş. J?ii· 
yasında giinc§in semadan inere1: 
kend! hanesine girdiğini ve bıı gfı~ 
ncş ziyasının kendi evinden Mekke .. 
nin lıer tcırafı~a. dağıldığını gönn~· 
Varaka ibni Nokl da ahir zamaıı 
peygamberinin kansı olacağı şek .. 
linde ni11auı ta'bir Ptm•ş. 
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ÇARŞAMBA 28/6/39 " 

Ursuna kabul l•mtı•haDI 12,ao - Program, ı2,35 - Türk Bu akşam şen 
müziği. Pl, 18,00 - Memleket saat Yol aile bahçesinde 

Dnn ımtihana riyaset eden Bedea Terbiyui Genel Sekreter. 
Albay Cemal G6kdağ Ye Kurs Yar Direktör Ü Hüsamettin 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü· 
ğünün vatandaşın fizik ve moral ka
biliyetini yükseltecek elemanları 
Yetiştirmek üzere uzun müddet ha
zırlıklarile meşgul olduğu cSpor ve 
Beden Terbiyesi Eğitmen Kursu• 
irntithanları dün Çengelköy Kuleli 
SJ>or evinde yapıldı. 
İmtihan heyetinde Beden Terbi· 

Yesi Umum Müdürlüğü namına dün 
Ankaradan gelen Gem•l Sekreter 
Albay Cemal Gökdağ İstanbul Böl
gesi spor direktörü Fethi Başaran, 
lCurs Direktörü ayni zamanda Ku
leli mektebi Müdürü Kurmay Albay 
l3edri, kurs Yardirektörü Hüsamet
tin, Zeki,, Kurs idarecisi Jimnastik 
Ögretmeni Faik, Güreş antrenörü 
Sairn, Basketbol monitörü İlhami ve 
lCurs doktoru bulunuyordu. 

İstanbul, Tarsus, Balıkesir, Trak
Yanın Edirne, Kırklareli vilayet 
Ve Uzunköprüden gelen 60 a yakın 
gencin imtihanları sabah saat 10 da 
fünnastik hareketlerile başlamış, 2 
Ye kadar süren bu hareketlerden 
sonra 100 metre sür'at, müteakiben 
gülle, uzun ~tlama, savurma topu ve 
3000 metre imtihanlan yapıldıktan 
sonra saat tam 7,50 de yüzme mü
sabakalarına başlanmış, 10 saatlik 
sıkı bir elemeden sonra imtihanlar 
neticelenmıstir. 

(Ba,tarafı 5 inci a.avfada) 

De Bononun hatıratında okuyoruz. 
l<'adorna bir çokları için dersler ver
:tniştiı-. Artık hedefe göre kuvvet ve 
Vazife de düşünülmüyor: Draca le· 
"eccüh eden Armada'nın cephane 
llarfiyatı hakkında bilgimiz yoktur. 
Ja:pon kara zırhlılarından her ay 
ka"ının Çin duvarları karşısında t~
l>elend.iğini okuyanlar, maneviya
tın kuvvetine bir kere daha iman 
~diyor. Harbi yalnız fabrika değil. 
'htir ve para kazandığına dair de 
"1isaııer serdedebiliriz. 

l'urd kaynaklarından azami isti
fade,· sentetik masnuata müracaat 
\te şahsi ihtiyaçları takyid suretile 
~adde tedarikine koyulanlar1 zayıf 
ihtlnıale göre. ahara muhtaç kal
iaktan belki hazerdc kurtulurlar. 

akat, harbin baş döndiirücü sarfı
~ltı düşünülünce, general Her.in 
ediği gibi, yorganına göre ayak 

1.ı~atrnıyanlar kanlarının son damla
~1tıı akıtmak mecburiyetine düşe":
er. Daha hazerden yannı temin et· 
~ek siyaseti, her memlekette düşii
l\ı.ılen bir mühimmedir. Fakat asıll 
:a.rfiyat, menbaı kuvvetsiz millet.ler 
~ın daima tehlikeler doğurmuştur. 
d İlttıs.adi hayat kuvvetini kömür, 
"ietrıir. petrol ve ilfıh. dan alıvor. 

llrdda şahsi teşebbüsleri okşa
~kla iktısadi hayata inkişaf ver
~ek kaidesini, müdafaa prensipleri 

leldar etmemelidir. 
tll\lia:,p. ne de yapılsa, iktisadi haya
~ duzenini bozar. Hazerde bu ha-
1)-ıllt. verilen istikametin bozulma
~ aaı da, menbaların kuvvetine vcı
l'i. stedir. Cihan kaynaklarını ell~
~~e bulunduranlar, yarından da 
~t n olabilirler. Hadiseler, dina
~\ı~de tesir gösterdikçe, sarsıntı 

kkaktır. 
Jı·· 

~~Yük fskenderin Fırat boyların-
ı6h· inhizamı, Kartacalıların mağ
\ı ıyeti ve Napolyonun akıbeti gi

~ınanyamn da Büytik Harpteki 
lttıl •mı bu mebhaste ibr~t misal-
~l edebilir. 

Dünkü müsabakalarda genlerin 
hemen hepsi paralel, barfiks, ipe 
"Çıkma, beygirden atlama ve par
maklık hareketlerinden ibaret olan 

jimnasti!;ri rnuvaffakiyetle baaşrmış
lar, 100 metrede 11,5, 3000 de 9.40, u
zun atlamada 6, savurma topunda 60 
metre gibi güzel dereceler elde edil
miştir. Bir kısım müstesna, gençle
rin hemen hepsi istenilen dereceleri 
tutmuşlardır.> 

İmtihandan sonra kendisile görüş
tüğüm Umum Müdürlük Genel Sek
reteri Cemal Gökdnğ elde edilen ne
ticeler hakkında c Yeni Sabah a şun
ları söyledi: 

c- Vaziyetten çok memnunum. 
Gençler burada göreceği ameli ve 
nazari derslerle kursu bitirdiklerin
de . bugünkü kabiliyetlerinin çok 
fevkinde iş göreceklerdir. Muhtelif 
branşlardan ettiğimi~ imtihanlarda 
ayrı ayrı verdiğimiz notları birleşti

rerek ka bu 1 olacakları kararlaştırıp 
cuınn günü İstanbul Bölge merke
zinde kendilerine tebliğ edeceğiz.• 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünü yerinde olan bu lcşebbi.isünü 
kuvveden fiile cıkardığından genç
lik namıan tebrik eder, gençlere de 
muvaffakivet dileriz. 

ATLET 

Sahası 
Materyel sebepler de t:ıarruz e

mellerini kıımıştı. Defi ve tard mec
buriyeti bile hesapsız sarfıyata yol 
açmış ve korunma arzusunu bile 
mahsur memleketlerde menbalar 
karşılıy::ımamıştı. Harbi kısa bir za
manda mesud neticeye götürmek 
için yapılan pliın daha Marnda suya 
düştü. O zaman da cyıldırım süra
ti!> fantezisi vardı. Flandrda Al
manların hazer cephanesi bitmişti. 

Fransız başkumandanlığının günde 
40,000 mermi yetiştirilmesine dair 
talebine, Fransız sanatine ve zengin
liğine gü\·enen, harbiye nazırı: 

cŞimdilik günde 100,000!> cevabını 
vermisti. 

Sanat kombin<:'lC'ri yurd icerileri
ne doğru kademelendirilen ve kay
nakları çok zengin olan Sovyet Rus. 
ya, burada en emin vaziyet arzet
rnektedir. Üstü açık müesseseler 
tehdide maruzdur. 

Bugünkü chayat sahası. davası, 

gene bir harbi besl~mekten ileri 
geliyor. Bu dııva, adalet divanında 
değil. korkulur ki, mübareze mey
danında görli lecektir! Sulh manzu
meleri bu realiteleri gözönünde bıı
lundurııyorlar. 

............................... ~ 

L ..... ~.~-~~~~-~!.~~-'?.~ . .....ı 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Eminönü şubesi halkından olup or 

ta .askeri ehliyetnameli kLc;a hizmet
liler 1. tem. 939 da yedek sübay oku
lu hazırlık kıt'asında bulunacakla
rından 30/Haz./939 da Şubeye mü
racaatları ilan olunur. 

KONFERANS 
Eminönü Halkeuinden: 
29/Haziran/939 perşembe gunu 

saat (17.30) da Cağaloğlundaki sa
IJ.onumuzda Sosyal Yardım Şubesi 

Başkanı Dr. Süreyya Kadri Gür ta
rafmdan (Y~rnlanm:ılnrda alınacak 

tedbirler) mevz!flu bir konferns ve
rilecektir. 

Davetiye yoktur. Arzu edenler ge. 
le bilir. 

ayarı, ajans ve meteoroloji haber-
leri, 13,15 - 14 - Müzik (Riyaseti ZÜPPELER 
cümhur bandosu • Şef: İhsan Kün-
çer), VodYil 3 perde 

1 - E. Reeves - Hobomoko: Hirtt 
ıarkısı, 2 - J. Fucik - Kış rüzgarla
rı (Vals), 3 - G. Pares - Konser 
uvertürü, 4 - Tschaıkowsky - H&
zin şarkı, 5 - Massenet - Le cid 
operasının antraktı ve balet parça
lan. 

19,00 - Program, 19,05 - Müzi< 
(Valslar - Pl.), 19,15 - Türk müziği 
(Fasıl heyeti), 20,00 Mem!eket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 20,15 - Konuşma, 20,30 - Türk. 
müziği (Müşterek ve solo teganni) 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - İsmail 
Hakkı bey - nihavıınt ağır semai • 

' Seni hükmü eze1, 3 - Rakım - ni
havent şarkı - Ne yanan kalbime 
baktı, 4 - Ut taksimi. 5 - Salahad
din Pınar - nihavent şarkt - Hala 
yaşıyor, 6 - Sadettin Kaynak - ni
havent şarkı - Gönül nedir bilene, 
7 - Nihavent şarkı - Hatırımdan 

hiç çıkmıyor, 8 - Artaki - nihavent 
şarkı - Koklasam saçlarını, 9 - Faiz 
Kapancı - nihavent şarkı - Gel gü
zelim Çamlıcaya, 10 - Refik Fer

* 
EGE Tiyatrosu Temsilleri 

Nurettin Gençdur 
Ye arkadaıları 

29 haziran Perıem-

be akpmı Tophane 
Karabaş Yüksel 
Tiyatrosunda 

iki SUngU araaı ı1 da 
Murad Şamil vıuyetui 

• 
TUrk RevU OpareH 

Efenia aşkı 
Yazın ve 
bes tel iyen 
Muhlh Sa
bahattin 1 
Temmuz Cu-
martesi ak- ·-··-·-·"' 
şami saat 9.30 Be~i!<bş aile 

Pakında büyük Orkestra 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan i:.:: 

1 - Buyük Menderes üıbilerinde n Çürüksu üzerinde yapuacak regü

latörle Saraykôy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriy!'t ve sınai 
imalatı kcşıf bedt'li (470,004) lira (70) kuruştur. 

2 - Eksıltmc 24/7/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Su İşlen Reisliği su ekc:ıltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulilc yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme sartnamesi, mukavele projes, bayındırlık i~leri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabi
linde su isieıi reisliginden alabilirler. 

san - nihavent şarkı - Kız sen geldin =================== 
çerkeşten. 

4 ·- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kuruşluk 

mU\·akkat teminat vermesi ve eksilt menin yaptlacağı günden en az sekiz 

gün evvel clleıinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve

iıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al

maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde \Tesika 

talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemelzer. 

21,10 - Haftalık posta kuhısn, 

21,25 - Neşeli plaklar - R., 21,30 -
Müzik (Oda müziği - Pi.), 22.00 -
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın). 

1 - Franz Lehar - Çareviç oper~
tinden potpuri, 2 - Leooold - Karl?
bad hatırası, 3 - Grieg - Pergünt 
süiti, 4 - Jac. Gril - Marş. 

23,00 - Son ajans haberleri, zi

Yatak, yemek ve 

odalariyle aalon takımları vel

hasıl her neYi mobilyalar; 

BAK ER (eaki HAYDEN) 

ma;azalannda te9hir edilmek· 

te ve her yerden ucuz fiat ve 

müaait tartlarla satılmaktadır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2552) (4602) 

BENZiN MOTÖRLERI 
. 

Deniz Harp Okulu sabık muallimlerinden KEMAL AKMEN tara-
rasıt, esham-tahvilat, kambiyo - nu- ••••••••••••• fından BENZİN MOTÖRLERİ namındaki kitap bu kerre neşredilmiş-
kut borsası (fiyat), 23.20 - Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,55 - 24 - Yarın-
ki program. 

fr:ı:::t.::11:~~ Jı;;.t:ı~ lli::.t:;I~ 

~ Ankarada ~ 

IAKBAI 
~ Kitapcvi -·Kaatcı "ı'< -Türkçe « 
~ ve yabaııcı dil gazete, mcc- U 
~ mua, kitap siparişlerini en ü 

1 
doğru yapın bir yerdir. ~ 
t rika ve İdeal yazı mald ~leri ft 
sa hş yf!ridir Tel~fon : 3377 ~ 
~~~~~~~Jt 

İstanbul Asliye altıncı Hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei: ,Seher 

Müddeialeyh: Hayrettin. Uzun
köprü Turnacıköy, Kumpas oğuJla
rından İsmail oğlu. 

Müddei Seher tarafından müdde
ialeyh Hayrettin aleyhine açılan 

boşanma davası için müddeialeyhin 
26/6/1939 pazartesi günü saat (9) da 

mahke>memizdc hazır bulunması lü
zıtmu ilanen tebliğ cdilm<>si üzerine 

mumaileyhin o giin gelmemesi veya 
bir vekil göndermemesine mebni 

hakkında gıyap karan ittihaz olun

muş ,.e imla kılınan bu karara ait 

ihbarnamenin bir nüshası da mah
keme divanhanesine asılmış ve key-

fiyetin on beş giin müddetle ilanı 
için tahkikatın 9/10/1939 pazartesi 

gtinü saat (9) una bırakılmış oldu

ğu tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. 

lstanbııl Asliye Altrncı Hukııkıı 
malıkcmesiııden: 

Mustafa tarafından Fatih Çırçır, 

Haydar mahallesi Babahasan sokak 

N o. 4 de iken halen ikametgahı meç 

hul Adile dava arzuhali ilançn teb

liğ edildiği lıalde ve muayyen müd

det dahi geçtiği halde cevap verme

diğinden tahkikatı için 16/9/939 cu

martesi günü saat (10) a talikine ka 

rar verilerek davetiyenin bir nüs

hası da mahkeme divanhanesine ta
lik kılınmış olmakla mumaileyh A-

dilenin muayyen gün ve saatte İs
tanbul Asliye Altıncı Hukuk mah

kemesinde hazır bulunması lüzumu 

tebliğ yerine geçmek üzere on l>eş 
lliin mtidd•tl• ilAn olunur 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha- tir. Kitabın baş tarafında bu kısım motörlerdeki mayi mahruklar hak-
kimliğinden: kında mufassal malumat olduğu gibi, derununda BENZİN'le işler de-
Kadıköyünde Altıyolağzında Viş- niz ve kara vasıtalarilc otomobil ve tayyare motörlerine ait bütün bu 

sınıf meslek erbabını alakadar edecek frvkalade malfımatı camidir. 
ne sokağında 20 No. da ikamet et - Elyevm Almanyada bulunan mü,·llifin son tedkikatını havi olan bu 
mektc iken ikametgahı meçhul 318/ eseri alfık'ıdarlara ehemmiyetle tavsiye ederiz. l"iatı 2 liradır. 

204 mütekait Galib'e: Sabf yeri: iKBAL KiTAP evi, Ankar;1 caddesi • 

~ınb~~~rl~M~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mat Müdürlüğü tarafından mahke- IW' 

İstanbul Belediyesi l.lanları menin 939/197 savılı dosyasile aley
hinizde ikame c~ ledıği mensup ol
duğun~ kıtaabn~füş~~nurulsüz•••••••••••••••••••••••••••-~ 

Beşiktaş kazası dahilinde Teşvi kiye, Hnttat, Tahsin, Müverrih Sa
sarfiyata sebebiyet vermek suretile 

matlubu olan yirmi sekiz lira yet-
deltin sokal:larında yapılacak adi k ıldırım ile Ortaköy dere yan duvarları 

ve adi kaldırım inşaatı kapalı zarf u sulile eksiltmeye konmuştur. Muham-
miş ikı kuruşun maamasarifi muha- · men bedeli 10153 Hra 33 kuruştur. Iha le 3/7 /939 pazartesi günü yapıla-
keme ve ücFeti vekalet tahsili talebi caktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamelüt Müdürlüğünde görülebilir. fstek-
davasının ilanen vaki tebliğatı kanu lilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle eksiltme 

niyeye rağmen muayyen günde tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen hey'etine müracaat ede

mahkcmede hazır bulunmamış ol- rek alacakları fenni ehliyet vesikasile 1939 yılına ait ticaret odası vesikası 
duğunuzdan usulün 401 inci madde- 761 lir.a 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektup1arile 2490 numaralı ka

sine tevfikan 15 gün müddetle gı - nun ç~vresinde hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarihi olan 3/7/ 

yap kararının ilanen tebliğine ka - 939 pazartesi günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (4344) 
rar verilmiş olduğundan muhake - 4 
menize bakılmak için tayin kılınan Fcshane, Eyüp ''e Defterdar, Yavedut ve Ayvansaray caddeleri, E-

21/7 /939 cuma günü saat 10 da Ka- yüp Zemzem, Dipçik .sokaklarile düğmeciler caddesinin ve eski, yeni ca

dıköy Sulh birinci Hukuk mahke- miikebir, Oyuncakçılar caddelerile eski Vakıflar sokağı kaldırım tamiratı 
mcsınde bizzat veya tarafınızdan kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 13730 lira 

musaddak vekaletname ile bir ve- 81 kuruştur. İhale 3/7 /939 pazartesi günü yapılacaktır. Şartnameleri Zab~t 

kil göndermek suret ile hazır bulun- ve Muamelfıt Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin buna benzer iş yap
madığınız takdiı·dc hakkınızda gı- tıklarma dair almış oldukları vesaikle eksiltme tarihinden 8 gün evvel İs

yaben muhakemeye devanı oluna- tanbul Belediyesi Fen hey'etine müracaat ederek alacakları fenni vesaik· 

cağı ve gıyap kararının bir sureti le 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını 1029 lira 81 kuruşluk teminat 
mahkeme divanhanesine talik edil- makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanun çevresinde hazırlayacak

miş olduğu tebliğ makamına kaim ları kapalı zarfları ihale tarihi olan 3/7/939 pazartesi günü saat 14 de ka-

olm-ak üzere mın olunur. (939/197) dar Daimi Encümene vermeleri. (4389) 

lstanbul Asliye Altıncı 
mahkemesinden: 

Hukuk Anadoluhisarı idman Yurdundan: 
Müddei: Roza Sabah. 

Müddeialeyh: Moiz Sabah. Sir

keci Nöbethane caddesi doktor Bah-

Yurdumuzun kongresi bir temmuz pazar günii sabah ;;aat dokuzda A
nadoluhisarındaki yurt merkezinde toplanacaktır. 

Ruzname: 

1-Cemiyetler kanununa göre ana yasanın tadili .. 
ripin yanında. 2-İdaı-e heyeti ve kontrolör r aporlarmın okunması ... 

Müddei Roza tarafından müddei- 3 - İdare heyeti, kontrolör ve haysiyet divanı seçilmesi. 
~eyhMoiz~eyhiMa~an~p~================~~====~======~ 
ma davası için müddeialeyhin 24 Münakalat Vekaleti Jıtanbul Elektrik işleri 
/6/1939 cumartesi günü saat (11) Umum Müdürlüğünden : 
de mahkememizde hazır bulunması 1 - Muhammen bedeli 3982, üç bin dokuz yüz seksen iki lira tutan 
lüzumu ilanen tebliğ edilmesi üze- 36200 kilo siyah mücerrit kitle (zift) C. İ. F. İstanbul ~çık eksiltme usu
rine mumaileyhin o gün gelmemesi 

veya bir vekil göndermemesine 
mebni hakkında gıyap kararı itti -

haz olunmuş ve imin kılınan bu ka

rara ait ihbarnamenin bir nüshası 

da mahkeme divanhanesine asılmış 

ve keyfiyetin on beş gün müddetle 

ilam için tahkikatın 18/7/1939 salı 

günü saat (14) üne bırakılmış oldu

ğu tebliğ yerine ızeçmek üzere ilan 

olunur. ~39/768) 

lile satın alınacııktır. 

2 - Muvakkat teminat 298165. iki yüz doksan sekiz lira altmı§ beı 

kuruştur. 

3 - Eksiltme 24/VII/939 pazşrtesi günil saat 1~ de Metro han binası
nın beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım mildürlüğünden parasız 

tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ila lltn 
edilen gün ve saatte komisyonda huır bulunınalarL 
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DİKKAT 

Grlpın kulul•nnın uzerıne realmd• görddlUnUz 
ş;ekllde kab•rtm• pull•r lllva edllmı,11r. 

Her yerde ıararl• pullu kutuları lateylnlz 
ve pulsuz kutuları şiddetle r~dde1iniz. 

V atcındaş Paranı Avrupa Mallarına Verme 1 
Memleketimizde Türk işçilerinin elile yapılan. 

K A R T A L 
Avr.:padakile:in

en dıha ucuz, ds- ~' 1 j 
ha sailam •e daha ~11 
ıklar. S:ıodalya al- l:!E~ 

_.,,,. 
S~N_DAL YALAR JI!!J 
l~lJm adın bir kere 

g6rürıüı. 

Sipari,Ieriaizi M~bmut;>rt'!. - Kü .. kçü iç har, o. 11 ye v~rmeoız. 

Ec~ebi Seıri 

MUADDEL 
Sefain Şirketleri va Armatörleri Cemiyeti 

ANA NIZAMNAMESİDIR 
MADDE 1. - ADI VE MERKEZİ: 
Merkezi ·İstanbulda Galatada Kuto hanında ikinci katta olmak ü1ert 

!,c~ebi Seyri Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti~ ünvanile birce
niyet tesis edilmiştir. Binaenaleyh bu işle i§tigal edenlerden arzu eden
er bu Cemiyete girebilirler. 

MADDE 2. - MEVZUU V.E GAYESİ: 
Cemiyet Seyri Sefaine ait olarak azalarını alakadar edebilecek me

ıalii tetkik etmek, kendisine müracaat olunduğu takdirde deniz mesaili 
hakkında istişari miitalea vermek ve talep vukuunda azası ve Kumpanya 
ne tüccar arasında tekevvün edebilen ihtilafatın halline sureti dostanede 
tavassut eylemek maksadile teessüs eylemiştir. 

MADDE 3. -MÜESSİSLERi: ; 
27/11/27 tarihinde tesis edilen Cemiyetin müe.ssisleri Baylar Domcni

;10 Braz7.afolli, Mihail Fole, Quintino Fonzi Cruciani, Ali Hayri, Demetr~ 
Mango, Laurent Reboul, Walter Seager, Joseph Silbermann, Constantiı.ı 
Siskidi ve Reginald Whittall'dım ibaret olup bunlarcfan D. Brazz:ıfoll!, 
Fon7.ı Cruclnni, Walter S~'ager ve Joscph Silbrrmann muhtelif tarihlerde 
vefat eylemişlerdir. 

MADDE 4. - AZALIK ŞARTLbRI: 
Türkiye Limanlarına uğrıyan ve Türkive sularından geçen ecnebi 

Seyri Sefain Kumpanyalarının vev.:ı al'matöl'lcrin mümessilleri ve Acen
teleri, scraiti kanuniyeyi haız bulundukları takdirde Cemiyet azalığına 

.aca yrtedi lebilirler. 
Kavıt keyfh·etini heveti idare ~ahtı karara alır. Yine heyeti idarenin 

rnrarile cemivet azayı mütc>.::;ebbise dahi kabul edebilir. Ccmivet azaları 
•ncak üç ay evvel yazı ile ihbar c:mek şartile c<'miyetten istif3 ııdebi

irler. 
MADDE 5. - ŞUBELER: 

Cemiyetin halım hic bir suhesi voktur. Ve cemiyet hari-;te müte.sekkil 
\ r cemivetin şubosi .de de~il~ir ı 

MADDE 6. - UMUMİ HF.Y'ETiN KqRULUŞ YOLU: 
Her sene ikincikanun n.yı zarfında hev'eti um:.•ll'ive içtimaa d"vet 

oh nur Birinci ictimada ekserivet hasıl olmRdıi'!• takdirde ikinci içtima 
fçiı tesbit edilecek gi.inde mevcut azanın htı7l':'l1 ile hev'eti umumiye iç-

tim 1 eder. Kanunen muayyen hallerde re,·k<ıifıdc ol :ırak umumi hey'"'~ 

çtiı laa dav<>t olunur 
' MADDE 7. - UMUMi HEY'ETiN VAZİFE VF. SALAHİYETLERİ 

.iey'eti umumiye hev'eli idorenın vPrPcf'i.ii idıJri, mali raporları ve 
bilar.çoyu tasvip, cemivPtin henplannı ,.e bütçesini. tasdık, P nucu mad· 
drn:le yazılı olduğu üzere azaların \•t:reeeıYi aidat nisbetini tavin, müddeti 
biter hey'eti idarenin zimmt>tini ibr • vc-ni hey'eti idareyi ve mürakipleri 
intihap, velhasıl- Cemh·ctin gaycsin° uygun olmak üzrre her türlü esastı 
tedbir ve kararlar ittihaz etı11ek saliilıh·etleri haizdir. 

MADDE 8. - İDARF. HF.Y'FTİN~N' SEÇİM SURETİ. SALAHiYE1 i 
VE AZA ADEDl: 

Cemiyet. hev'eti umumi .. ·ecC' bJir sene icin ve revi hafi ile ve azayı 
hazıranın ekseriveti mutlakıısile intihap edilecek on kişilik bir hey'et1 

. idare temsil eder. Ancak hev'eti umumiye, hey'eti idue azasının adedini 
10 dan 15 e ibJağına karar verebilir. 

Hey'cti umumiyenin hev'eti ;dareyi intihabı netireı;ınde ek~eriveti 

mutlaka elde edilemediği takdirde veya tesavii ara vukuu halinde derhai 
ikinci bir intihaba tevessül edilerek ekseriyeti nisbiye esası dairesinde 
intihap icra olunur. 

Hev'eti idare, intihabının akabinde hey'eti idare azası mevanında ,.e 
reyi hafi ile ekseriyeti mutlaka ile bir reis, iki reisisani, bir katibi umumi 
ve bir veznedar intihap eyler. 

Reis hey'eti idareyi liizuın gördüğü takdirde ictimaa davet eyler. fa
kat hey'eti idare asgari iki ayda biı· defa toplanır. Hey'eti idnre azasın
~an üçünün talebi üzerine reis hey'eti idareyi fevkalade olarak içtimııa 
lavete mecburdur. 

Hey'eti idateyi reis ve gaybubetinde reis vekilleri temsil ederler. Çı
tan azanın yeniden intihabı caizdir. Hey'eti idare, cemiyetin bilcümle 
'1Uame18tmı tedvir ve müstahdemin ve memurini intihap ve azil ,.e hcy
rtl umumiyenin karar ve direktifleri dairesinde her türlü masarifi yapmı-
ı , 
ra sallhiyettardır. 

K.,,eti idare içümalarırun muteber olabilme-ti için azanın ııdedinin 

T -&-N llA8A• 

Şirketi Hayriyeden 
Yaz mevs~mini Boğaıiçinde reçi~~ek için mektep~erln 

tatillni beldiyen sayın halkımıza bir kolaybk olarak 
Tarif eden yüzde 40 tan 50 ye kadar 

Fevkalade tenzilat 
1 temmudan eylul gaye.sine kadar 3 ay. müddetli yeni 
kart aboamaalarımızm K6prü gişelerile .İdaremi~de 

şimdiden sa tılı va çıkarıldı· ilin olunur. 

F L 1 T daima ÖLOüRUR 
•u•m•.,,,•, • •• ·,.·,.-,•.•,.•,,•ı.•. --na.a 
l.ıaııb~ı. Caıata. Vıy•tO 11.,. ı ------ .,., 

, 
• 

K STOYO. 
Yastık, yatak ve yorg.nrarını mutlaka kunanınız 

Y azıa sıcak havalarda yorıa• başınıxın ıeria Ye yumuşak 
kuttüyll yutak ile rahatım temin eder. 

Kuştüyü yargan. şilte YB yastık fiatıarında mühim tenzilat 
yapıfdı. ( 1 ) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık 

bu ucuzluğu isbat a kif idir 
ADRES: İstanbul Çakmslç; larda Sandalyacllar ıokak lrn9tüyü 
f.abrikası, SATIŞ YERLERi: Ankara ve &yoğlunda Sümer 

Bank Yerli Mallar Pazarlarında sıttlır. 

' 

'I 

Saçhrı besler, köklerini 
Yetltndirir, d6kt\lmesiai önler, 

kepelder;ai fiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyollu - latanbul 

. ,,, ustancıda · Sabllda S-aftlık Araa 
1 Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. B~tancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıht:.mı ~e kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 2 l metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardır. İ~teklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

c Yeni Sabah> idare memurluğuna mür~caatlan. 

-inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Ciusi 

Scimikok 
Maden kömürü 

Mi ... duı 

50 ton 
60 :t 

1 - 18/VI/939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şartnameleri nıu· 

cibince yukarıda yazılı 2 cins kömi.ir yeniden pazarlıkla eksiltmeye korı 

muştur. 

II - Muhammen bedeli. mU\·akk;ıt teminatları, eksiltme şekil YC saat· 
leri hizalarında yazılıdır. 

III - Pazarlık 7/VII/939 cuma günü ·aat Kabataşta Le'\·azım vt 

Mübayaat şubesir.deki Alım Komisvonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler het gün sözü geçen şubeden parasız a1:nabiJiı•: 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıdS 
nısfından bir fazlasile içtima edilmesi lazımgelip mukarreratın da mute adı geçen kombyona gelmeleri. (4472) · ~ 

ber olmam mevcut azanın nıslından b~ ~tlamnın reye ~tink etme~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

meşruttur. Tesavii ara vukuunda reisin bulunduğu taraf ekseriyeti rey o
larak kabul edilir. 

Hey'eti idare azasından birinin vefatı veya istifası takdirinde hey' eti 
idare hey'eti umumiye içtimaına kadar anın yeıi:ıe bir diğeri intihap 
eder. 

MADDE 9. - AZALARIN AİDAT MİKDARI: • 
Cemiyetin varidatı azaların temsil eyledikleri şirket ve armatörleri 

nam ve hesabına vereceği hey'eti idarece tayin ve hey'eti umumiyece ka
bul edılecek ve asgari 30 ve azami 120 lirayı geçmiyecek olan senevi mak
tu aidattan ibarettir. 

·rketi Hayriyeden: 
Boğaz"çi Vapurlarına mahsus yaz tarifesı 

1 Temmuz 939 Cumartesi sabahından itibaren 
tatbik edHectktir. 

Vapur sahiplerinin veya acentelerinin alikadar bulundukları mcscle- :~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 
ler hakkında müsterek takibat yapma ve miişavir a\•ukat istihdam etme 
masarifi ile bulnara mümasil işlerin masarifi ayrıca azalar arasında tak
sim edilecektir. 

Senenin ilk üç ayı zarfında muayyen aidat hissesini tesviye etmiyen 
azanın hey'eti idarece cemiyetten ihracına karar verilebilir. 'M:aamafih 
böyle bir aza mütedahil aidatı tesviye etmek "artile cemiyete tekrar kabu-
lünü talep edebilir. · 

MADDE 10. - HESAPLARTN TEFTİŞ VE MÜRAKABESİ: 
Umumi hey'etln senelik içtimaından evvel mürakip1er Cemivetin he

sabatını tetkik ve teftiş ederek sene sonu bilinc;osunu imza ederler. 
MADDE 11. - ANA NİZAMNAMENİN DEGİŞTİRME YOLU: 
Am. nizamnamesinin tadili hey'Pıi idare veya cemiyet azasının beşte 

birinin talebi üzerine teklif edildi~i takdirde hey'eti umumiye revkalfıdı? 
olarak içtima dnvet edilir. 

lley'eti umumiyenin bu husustn ilk jçtimada karar verebilmesi için 
cemiyete mukayyet azanın iki siilüsüııiiıı mevcudiyeti lfızımgelip bu nisap 
ilk ictimada hasıl olmadığı takdirde tayin edilecek ikinci bir içtima me\·
cut ;zanın huzurile akedilerek ekseriyetle verilecek karar dairesinde ta-
dilat yapılacaı~tır. . . . 

MADDE 12. - CEl\l IYETIN FESIIJ: 
Cemiyetin feshi ve malların ·tasfiye şekli için 11 ci maddede yaz.lı 

esaslar tatbik edilecektir. 
İDARE HEY'ETİ AZ-ALARININ ÖZ VE SOY ADLART, MESLEK VE 

SAN'J\TLARI VE İKAMETGAHLARINI GÖSTBRİR CETVEDİR. 
Laurent Reboul Bahriye acentası 

Hayl'İ Araboğlu 

Marcello Camp ner 

Kalust Mahak • 

John Kernick 

Carsten Mevcs 
Christoph Dabcovich 
Gabl'icl Couteaux 
Remus Onceanu 

Willv Sperco 

• • 

:» • 
> 

• • 
• > 

• 
> 

Bomonti IIalfü::kirgazi caddesi Ni-
met Apt. 3. · 
Uluköy Hayri Bey Yalısı 
Beyoğlu Suterazisi S. 19 Mayer 
Apt. 4 
Pangaltı Hnmam Zafer Sok. Mano
elvan Ant. 4 
Bomonti Halaskargazi caodcsi Ni
met Apt. 2 
Arnavutköv Ayanofri Set sokak. 
Kandilli Dabovich Yalısı. 
İstikJfıl caddesi Luksemburg Apt. R 
TnkS'\ın Sahi Muhtar Cad. 19 Kri<; 
tal Palas. 
Bevoğlıı Telgraf sokak No. 37. 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. ·den : 
istmıbuldaki oıskeri Hesap \'e Muamele Memuru okuluna yedek s\J" 

baylardan talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek isteyenlerin Askerlık şı.ı· 
belerine müracaatları. c 15:t c42lh 

Çocuk Hekimi 

Takıim - Talimhaae Palas No .. 4 

Paurdan •aada her f6D 
1 S ten sonra •relefon : 40127 . 

lstanb1ıl Asliye J\ltıncı Htıktl~ 
mahkemesiııden. 

Müddei: Sahire. 

Müddeialeyh: Musa: Küçükp.ııı" 
Kıbleçeşme caddesi 65 - 67 No. 1' 
Vatan kıraathanesinde misafir. 

Müddei Sahire tarafından rnUcl: • 
deialeyh Musa aleyhine açılan bO ... 
şanma davası iÇin müddeinlc)'lf1 

27 /6/1939 salı günÜ saat (14) el' • a-
mahkcmernizde hazır bulunması 1 

. . ·rı• 
' zumu ilanen tebliğ edilmesi üzerı 

·ı h. ·· 1 · ,,ev• mumaı ey ın o gun ge meme.sı • 
1 

bir \'ekil göndermemesine ınebtl .,. 
hakkında gıyap kararı ittihaz olı.l it 
muş ve imla kılınan bu kararıı 8 

Jt• 
ihbarnamenin bir nüshası da fl'l9 

• 

keme divanhanesine asılmış ve Jcıl~ 
fiyetin on beş gün müddetle ıı9r: 

.. tl~ 
için tahkikatın 12/9/1939 salı gıı b' 

saat (14) üne bırakılmış olduğu ıe 
liğ yerine geçmek üzere ilan oJtlsı 
nur. (37/~ 

Neşriyat müdürü: Macid Ç'Jl1flrl 
Basıldığı yer: Matbaal ~ 

Sahibi: A. Cemalecidla Saİ'llM",.d 


