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REZiL BiR iFTiRA 1 Dclnzigde Hazırlık 

Bir İtalyan 
Hezeyanın.a 

Pacavrasının , 
Alman Askerleri 
Danzigde 
Toplanıyor Cevap Paris, 29 (AA.) - Bu sabahki ga. 
zetelerin Dantzig meselesi hakkın· 
daki yazıları: 

1( •• t h Jt ) d d ..., t ff •• k k H b • Matin gazetesi diyor ki: US a ayanın UY UgU aa Un 0 USU, a eŞJS• Oldukça milhim miktarda Alman 

l d A J k k ı d•J ki k d sübay ve.neferinin Dantzig'deki gö· an a ve rnavut u ta at e 1 en çocu arın ve a ın .. -nüllü müfrezel-erine kaydedildiği ve 

.ların masum nişJarından fışkıran tefessüh kokusudur . :~::v::~:~~~~,~1'~~ i~~.~::ı:: 

Hiddetlerini 1 1 

. Iaptedemiyorlar 
l &zan : Htiaeyia Cahid YALÇIN 

Karlsbat'tan: 

mez bir surette sabittir. 

F igaro gazetesine göre, Dantzig'e 
~ gelen 2.000 Alman, Vistül'ü geçecek 

· 1 Alman ordularına vakit kazandır· 
,..,, ........ . m ak için Polonya ordusunu durdur· 

tıİll ~ , mak üzere teşkil edilen gönilllü müf. ~ ·f ' rezelerlni talim maksadile sevkedil· 
.,. .... .,. mişlerdir. 

"'· 
1 

.. .· Ordre gazetesinde Bure yazıyor: 
· Mesele sarih bir surette ortaya 
konmuş bulunuyor: Hitler, Dant: 
zfg'de davayı kazandığı takdirde Po
lonyanın işi tamamdır. Bu takdirde 
Führer kendisine henüz mukavemet 

(Sonu S üncü sayfamızda) 
Damig Almanlarının 

ziyaretinde 
reial I" orster'in 

alınmış resmi 
lSerlini bir 

xxx:o:x:;;cc=xoooccccoc:c::oc<xxxxx::cx:cooccococ:c:xxx:xxx:>eooec:oocccc~~xxx~xoooooo 

-~ Eski Gümrük 
' 
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Aatakyaaın A.i nehrindea güzel bir görünilf 

Antakya, 29 (A.A.) - Hatay Mec- ı bir toplantı yapmıştır. 

lisi bugün saat 16 da Abdülgani Toplantıda otuzdan ziyade imza 
Türkmenin reisliğinde fevkalade ı (Soıau 3 ÜD<'Ü sayfamızda) 

Moskova Müzakereleri 
·suya Mı Düşüyor? 

• 
Sovyetler lngiliz ve Fransız Tek-
l ·rı · · T /ı ·d E'.J• l Yazısı. 
lTıerını ~ en ı aıyor ar a de 

\Hamallarının 
\Mühim bir davası 

Kral logonun hemşİ· 
releri gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bu 
lunan ve Perapalas otelinde ikamet 
etmekte olan Kral Zogonun hemşi
ı~leri, ağabeysi ve maiyetindeki ze
zattan bazıları dün Sovyet bandralı 

İsvantaniyer vapurile şehrimizden 
Marsilyaya müteveccihen ayrılmış
lardır. 

Gidenler; Prenses Adile, Ruhiye, 
Kralın kardeşi CeHll, Kraliçenin 
kardeşi ve büyük annesi, Zogonun 
katibi ve dört hademeden mürek -
keptir. 

Kral Zogonun şehrimizden hangi 
tarihte ayrılacağı henüz malfım de
ğildir. 

Satie Binası Meselesi 

Mevkuflar Şahitlerle 
Muvacehe Edildi 

Bu İşle Alakadar 
Daha Tevk.ifinden 

İki . Kişin !·11 
Bahsediliyor __ .................... _ 

HER. SABAH . ----··-··················-.. 
MALÜM 

• 
OLA K / ... 

cSerbest Fikirler• sütunumuz~a ı Gerek Balkan Harbi -esn.asında, gı:> 
cBir Arnavudun açık mektubu. baş- rekse bu harbe tekadclüm eden SC· 

lıklı bir vazı cıktı. Bu yazıya vcrile.1 neler zarfında cereyan eden l1adise· 
· · · .. ı d · lue gelince bu husust& en hitar.aı cevapları yine aynt sutun ar a neş-

rettik. Bir gazetenin cSerbest Fi kit. · hükmü hiç şüphesiz ki, tarih· verc
ler> sütunu bir nevir açık. ckürsü> .cektir. Diğer taraftan hiç bir millet 
dür ve 0 kiirsüde ileri sürülen mü- · efradın! i~tigallcri me\·zuu itibari!" 
talea veya görüşlere 0 gazet~nin iş- kürü~ görmC'k, Türkiin şıa.rmdan tf'e
tirak ettiği manası çıkarılamaz. _ ğildir. IfriP mcmleket!ır:izde yaban· 
Memleketimizde de, dünya.nın her cılık ve ekalliyet iddiasır.ds bulunan 
tarafında da bu böyledir. Bu noktn- _ her hangi bir kimsenin dünkü ve bn. 
ya bir mum y.apıştırd1ktan sonra bu günkil Türk hükume:tin! t<>nklt ct
husustaki bazı şahsi mütalea ve mü- ·. mesine asla muyafakat edemeyiz ve 
IBhazalarımızı ilave etmeden bu ~ bunu misafirpervN"hğirub:in hüm;j 
bahsi kapamak istemedik: _ istimal -edilmemes!ııe atfe.d~ıiz. Mev 
Arna\'~t muharriri makales\nde _ zubahs yaıı sahibi mc,.rutivet ida 

Arnavultarın mazide tam bir müsa- ı-eisinin istihsali husustıııu m:l!'h,s•· 
vat istediklerini yazdı. Tarihi bir · ran Arnavutlara mal ederek '!\irk 
hakikat olarak şu ciheti bilhassa te· milletinin miistehid idarel*"r~ 1<&rS,ı 
barüz ettirmek lfızımdır ki. 1\.rnavut- asırlarca }'aptığı. biiyük mücsıd~J,.l~ 
lar gecmiş zamanlarda unsuru asli- . ri .. me.'lkut ~cıçmckte ;•P bu st~r~t:~ 
den daha müsait muam<.'leler gör- musbet · vfıkınlorı hil."!~rnedıld:e!\ 

·· 1 d' Ancak bugünkü Türkiye gelmektedirler. Hnlbukı wırlh ~!l tn 
muş er 1

• • • .. ı tetk'k dil b'l 
Cümhuriyeti hudutları içinde yaşı·: rafınr hır E?1~zl e bıt el s~ . 1 

' 
'1":' k t d 1 ı kit Tilrkün zu um e, ce em IJ ı;ııım · yan J lir va an ac; arı lcr "' . . 

·· · ı ·· .. 1 F k t va mücadele etmi" olduğunu ve hıc hı· musavı munme e gorur er. ıı. a • • . · 
1 

b 1 k 1 k ·aa· d bulu ?.aman esir vrışııv:mu:cı~ı \"C kölf'.llr 
ancı ı ve avrı ı ı ıasıı' a - · b · aııı.· . t .. '----

1 b .. ı b' 1 1 b ,.,lbet hak PlmC'vi ecf'renw !!lnl esıım e'-11!'"! nan arın oy e ıı· a e e "- • 
ları vnktur. BöyleleriI' hareketleri mek milmkü'l l'lamez. 
memleket misafiroerverliği icapla- Bizce bu kadsrd?r ol hikayet. .. 
rile mukayyettir. A. CEMALEDDIN SA..RACOGI,r. 
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Aslan Nef erlerim Papazı Yaka-
~ 

· J.ayıp Yanıma Getirmişlerdi 
• ............. . ... 

Papaz karşısındakilerin ateşi tafa, Çakır Hüseyin, İznikli Şakir 
kestiğini görünce, her halde savuş- ve Manisalı Mehmet olduğu halde 
mak sevdasına düşer. Bulunduğu Serezden çıktık. Binbaşım, bizi oynı
kovuktan şöyle biraz çıkar. Çınar- yacağımız oyuna gerçekten yakışıklı 
cıklı Hüsnü. arkadaşı Mahmüdun pa elbiselerle yarı asker ve yan köylü 
pnzın tam tepesinde, elinde kasatu- kıya'fetine sokmuş, boynumuza bi· 
rasile beklediğini gördüğü için ateş rer ekmek ve fişek torbası takmıştı. 
etmez, olduğl,ı yerde siner. Papas bu Elimize de birer gra tüfeği vermiş, 
süküt ve sükunetten cesaretlenir. Allah muvaffak etsin dunsile Serez 
Tüfeği elinde olduğu halde bulun· ovasına kapıp koyuvermişti. Biz o
duğu kovuktan biraz daha çıkar. Fa- vadaki Bulgar ve Rum köyleri civa
kat, çıkmasile Bigadiçli Mahrnudun nnda, birkaç zaman için, gerçekten 
üzerine çµUanması arasında bir sa- eşkiyalık yapacak ve bir eşkiya gibi 
niye bile geçmez. Mahmut, kuvvetli yaşıyacaktık. Sürülere, yolculara 
cllerile, papazın uzun sakalını boğa- musallat olacak ve köylere balta a
zına dolar ve sıkmıya başlar. O es- sacaktık. 
nada Çınarcıklı Hüsnü de koşar. Si· istrumcalı Hakkı Çavuş ta, yirmi 
lahını çekip aldığı papazın ellerini neferlik bir müfreze ile, bizi takip 
güzelce bağlar. edecekti. Hıristiyan köylülere karşı 

ı Ben, o sırada mandırada bulunu· zevahiri kurtarmak için, mub
yor ve Yordan Kaptanı söyletmiye telif yerlerde biribirimizle müsade· 
uğraşıyordum ki, aslan nef erlerim me edecek ve daima biz kaçıp kur
papıızı yanıma getirmiş ve karşıma tulacaktık. 
öikmişlerdi... Haydut, hırsından tit- Serezden cıklığımın üçüncü günü 
riyor ve dişlerini gıcırdatıyordu. İn- akşamı işe başladım. Serezle Drama 
tiknmını alacak kudret ve vasıtası arasındaki şimendifer hattı üzerinde 
kalmadığı icin kinini, a zından akıt- bulunan Toloz köyü istasyonunun i
tığı çirkef kadar pis küfürlerle iz- ki, iki buçuk saat kadar cenubunda 
har edıyordu. Bu ağızdan çirkeften ve Paşaköprü köyü yolu üzerinde 
başka birşey çıkmıyacağını anladım bir çiftliği basacaktım. Bu çiftlik, o 
ve derhal kaplttım. İşimiz bitmişti zaman Dramalı Dinko adında bir 
artık. Yaralıyı mandıradan çıkart- Bulgarın idi. Dinko. hali ve vakti uy
tırdığım bir hayvana yükliyerek Se- gun, iki yüzlü bir adamdı. Hükllmc· 
r.ezin yolunu tuttum. timize dost ve sadık gibi görünür, 

Tam iki ay devam eden bu isyan fakat, hakikatte saman altından su 
hareketi, Bulgar komitecilerinin yürütürdü. Bulgarların Varhovist 
mağJUbiyeti \'C haydut çetelerinin denilen fırkasına mensuptu. Çok 
karnilen tepelC'nmesile neticelenmiş· müthis bir Türk düşmanı idi. Toloz 
ti. Tr~vikc kapılıp dnğa çıkan ve çe· istasv~nuna gitmek için bu adamın 
telcre katıl n Bulgar köylülerinden çiftliğinden gecmek mecburiyetinde 
sağ kalanlar• birer ikişer köylerine bulunan Pas:ıköprü köyü islamla· 
dönmüc;krdi. Fakat, güvenlik bir rından bırçoğunun Dinko'nun emri
türlü temin edilemiyordu. Çünkü, le, adamları tarafınd"n yok edildi~i 
Bulgar kantan ve voyvodalarına ye· söylenirdi. Büyük ihtilalde, komitc-
dikleri sille kafi gelmemişti. El al- ye beş yüz sarı altın lira verdiğini ve 
tından yine faaliyete geçmişlerdi. yirmi ki~ilik bir çete ile de meşhur 
Bulgar köylülerini yine islfım köy- Sandım.eskinin koluna iltihak etti
lüler aleyhine kışkırtmıslardı. İslam 1 ğini Mirofr.ada birkac islam köylüsi· 
köylerinde rahat ve huzur bırakma-' le iki neferin göğüs derilerini yüze· 
mışlardı. Dnğda, yolda rastladıkları rek öldürdüğünü bütün Serezliler 
islamların üzerine kudurmuş gibi 1 bilirdi. Bütün islam köylüleri de bu 
salıyor, paralıyor ve hatta pek ço· adama diş bilerdi. Bir vasıtasını bu· 
ğunu da koyun keser gibi boğazlı· lup, sarayın o zamanki nüfuzlu R· 

yorlardı. Bu sebeple, biz yine dağla· damlarındnn Necip Melhama paşa
ra düşmüş, haydutlar peşine d~ş- ya çattığı ve İstanbulda padişahın 
müştük. sadık bir bendesi olarak tanındığı 

ı Bu sefer de hisseme, Serezin Sa- söylenirdi. Hatta, bu adama iyi göz-
1 vatlı köyünden Mihal Kaptan adlı le bakılması, sözüne ve fiiljne ina
'bir şirret düşmüştü. Fakat, bu adam nılması için mabeyn başkatipliğin
diğer komitecilere hiç te benzemi· den Serez mutasarrıfı Reşit Paşaya 

• yordu. Ruh itibarile diğerlerinden birkaç defa tavsiye mektubu geldiği 
; dahıı canavar ve fazla olarak bir til- · de, memurlar ve bilhassa jandarma

ki kadar kurnazdı. Bu da Serez yay· lar arasında rivayet edilirdi. Bu sc
lasındaki köylere musallat olmuştu. heple bu ~dama, kimsecikler kaşının 
Bahçe aralarına sokulup ta tavuk altında gözün var diyemezdi. O d:ı, 
kapan tilki gibi bu şerir de köyler a. dilediği gibi dolabını çevirir ve kim
rnsında islôm canı yakıyordu. Rast- j seden çekinmezdi. 
ladıklarının varını, yoğunu alıyor, İşte çiftliğini basını •a, derisini 
bir de ü~erine zavallılnrı, bir kasap yüzüp ccdesini .ağaca asmıya hazır
insafsızlığile boğazlıyordu. Yapılan landığım adam, öldürülmesi lazım 

1 
takiplere rağmen bir türlü ele geçi- bir afacandı. Etrafı çevirip iki kişi 
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Ekmek Meselesi 
Dünkü toplantıda 
Halledilemedi 

Okuyucu lanmız 
~or ki 1 

. ~ k Üsküdar esnafının pazar 
Fırıncılar ıddıalarında ısrar edere ruhsatiyesi 

imaliye ücretlerinin tezyidini 
istiyor;ar 

İstanbul Belediyesi istişare ko -
misyonu dün de fevkalade bir top
lantı yaparak fırıncıların talepleri
ni tetkik etmiştir. 

1',ırıncılar, evYelce komisyon tara
fından tesbit olunan 156 kuruşluk 
imaliye ücretinin bugünkü şerait 

altında gayrikafi olduğunu ve bu 
yüzden mütemadiyen zarar ettikle· 
rini ileri sürmektedirler. 

Fırıncıların iddiasına göre, ko -
misyon, imaliyc ücretlerini tesbit 
ederken nazarı itibara aldığı unsur
ları çok asgari bir hadde tutmuştur. 
Mesela fınncılar, ameleye komfs -
yon tarafından verilen yevmiyeden 
daha fazla para verdiklerin( aiğer 
taraftan müteferrik masraflar al -
tında toplanan ameleye yaptıkları 
bir sürü masrafları da komisyon 50 
kuruş olarak tesbit etmiştir. Halbu
ki bu masraf 100 kuruştan fazladır. 
Fırıncılar ayrıca ameleye günde 1,5 
ekmek vermektedirler ki bu da ko
misyon tarafından 1 ekmek olarak 
tesbit olunmuştur. 

Fırıncılar bu unsurları ileriye sü
rerek imaliye ücretinin tezyidini 
istemektedirler. Komisyon, bu ta • 
lepleri tetkik etmek için fırıncılar
dan tahriri bir şekilde yazılıp ve • 
rilmesini istemiştir. 

Geçen pazar günü bunaltıcı sı-

caktan kurtulup biraz serinlik ve 
hava almak için .maaile Çamlıcaya 
gitmiştik. Kısıklıda her zaman si
gara ve içki satan üç diikkan bulu
nuyordu ve bu dükkanlar pazar 
ruhsatnamesinden istifade ile açık 
bulunur, istiyenler sigara ve kibrit
lerini bu dükkanlardan tedarik e
derlerdi. Halbuki bu esnafın pazar 
ruhsatiyeleri yeni sene dolayısile 
tazelenmemiş olduğundan kapalı 

idiler. Biz de 15 kuruşluk sigarayı 
17,5 kuruc:a içebildik. bir kutu kib
riti yüz paraya alabildik. Buna da 
şükretmek lazımdı. Çünkü bunları ı 
tedarik ettiğimiz seyyar satıcı te
sadüfen orada bulunmasaydı, ak
şama kadar sigarasız kalacak ve bu 
Çamlıca teferrücü de bana zehir o
lacaktı. Bir tiryaki için tütünsüz 
kalmanın ne demek olduğunu tabii 
tarife lüzum görmem. 

Haber aldığıma göre yeni sene i· 
çin bazı esnafa pazar ruhsatiyesi 
verilmesi hususunda Üsküdar Be
lediyesi başkitabeti bu sene fazla 
titizlik göstermekte imiş ve esnaf 
ta bu yüzden ruhsatiye alamıyor
larmış. Eğer bu hal sahi ise Çamlı
ca gibi uzak mesire yerlerimizin bu 
sene keyfi kaçacak demektir. Çün· 
kü insan ne kadar ihtiyatlı bulunsa 
birşey unutabilir. Diğer taraftan 
böyle bir iki küçük esnafın kanun 
ve nizamlar çerçevesi içinde ruhsa· 
tiye alarak dükkfuıcıklarını pazar 

Gece Vakti Kıza 
Takılan Üç talebe 
Mahkum oldu 

--~ 

Greba hastanesi civarın
daki hadisenin tafsilatı 

Evvelki gece Guraba hastanesi 
civarında genç bir kıza takılan üç 
talebe dün cürmümeşhut mahkeme
sinde mahküm edilmişlerdir. 

Hüseyin, Cahit ve Hasan ismin
deki bu gençler saat 23 buçu~fü 
Guraba hastanesi civarından geçer
lekren, o civarda bir arkadaşından 
dönmekte olan Şöhret isminde genç 
ve güzel bir kıza tesadüf etmişler 
ve kendi.dne beraber gezmek tekli
finde bulunmu~ardır. Genç kız 

bunların tck1ifini kabul etmeyince 
de zorla gezmeğe götürmeğe kalkış-, 
mışlardır. Kızın feryadını duyan 
bir çocuk, civardaki kahvede bekçi 
Veysele ve kızın dayısı kahveci 
Kadriye haber vererek imdadına 

yetişmiştir. 

Vak'a yeri~ yetişehler genç kızı 
kurtarmışlardır. 

Mahkemede gençler: 

_ - «Biz Şöhreti takip etmedik. O 
bize takıldı. Lfıf attı» demişlerdir. 

Mahkeme bu iddiayı kabul teme
miş ve maznunlardan Basanı 1 ay, 
diğerlerini de 15 gün hapse mabkfun 
etmiştir. Ancak bu eezalar tecil o
lunmuştur. 

Kasap Dükkanda 
Kanlı bir döğüş Pazartesi günkü toplantıda bu 

hususta kat'i bir karar \'erilip işin 
hallolunacağı zannolunmaktadır. günü açmalarında ne gibi mahzur- İki kardeş kas•p dünkü 

lar tasavvur edilebilir? Bu dükkan-
lara evvelce de ruhsatiye verilmiş 1 muhakemelerinde mah .. 

yeni seferberlik müdürü olması isoat eder ki, bunların pa- kum oldular 
zar günleri dükkanlarını armaları 

Evvelki akşam Fatihte bir daire geldi umumi menfaatler bakımından fay-
ı dal d r Makamı aı.dı'nı·n dı'kkat na memurlarından Mustafayı dükkan-Yeni Vilayet Seferberlik Müdürii ı 1 • -

gelerek vazifesine başlamıştır. ı zarını cekmenizi ri:a ediyorum. larında döverek yüzUnü kan içinde 
Bır okuyucumuz bırakan ayni semtin kasaplarından 

1 

Asım ile kardeşi Kerimin auruşma-

d Baba kati 11• sı dün cürmüm<:?şhut mahkemcsın-
Prost Karabükten gel İ de yapılmıştır. 

Karabükte yeniden yapılacak şeh- Davacı Mustafa hadiseyi şöyle an-
rin planıarın.a ait tetkikleri hazırla- Dünkü muhakemede mü- ıatmıştır: 
mak üzere bir müddettenberi Kara- d f h•t) • d• 1 ·ıd· a aa şa ı erı ın enı ı 
bükte olan şehircilik mütehassısı 
Pı·ost, §ehrimize dönmüştür. Arnavutköyünde babası Hacı Şev 

keti öldüren Zekinin dün muhake-
Dün Vali ve Belediye Reisi Dok-

tor Lutii Kırdarı ziyaret eden mii
tehassıs. kendisine İstanbul şehir 
planına ait bazı izahat vermiştir. 

Haber aldığımıza göre şehircilik 
mütehassısı yaz tatilini geçirmek ü

zere pa7.artesi günü Parise hareket 
edecektir. 
Vall Taksim bahçe•lnl 

gezdi 
Yalovadan gelen Vali ve Beledi· 

ye Reisi Doktor I...utfi Kırdar dün 
sabah Taksim Bahçesini gezmiştir. 
Vali ve Belediye Reisi bahçenin park 
kısmının halka bir an evvel açıla-

bilmesi için müteahhitlerle temas
lar yapmıştır. 

mesine Ağırcezada deva molunmuş 
tur. 

Dün, lokantacı Tevfik, Hafız Tah 
sin ve bakkal Hüseyin kaptan is -
minde üç müdafaa şahidi dinlen -
miştir. 

Bu şahitler, Zekinin iddiası hila
fına olarak Hacı Şevketin cenazesi
nin kalktığı gün kardeşi Sıddikın 
meyhanede rakı içtiğini görmedik
lerini söylemişlerdir. 

Kavgacı sabıkalı 
ve marangoz 

Kurı..çülerde oturan sabıkalı Şa
kir ile marangoz İhsan dun kavga e
derek biribirlerini yaralamışlardır. 

«- Dün akşam Çarşamba paza

rına gittim. Bir aralık Kerimin ta-
ı 

nımadığım ·bir k'.adını dövmekte 
olduğunu gördüm. Kadmı kurtar
mak istedim. Lnkin Kerim: 

- •Sen ne karışıyorsun? diye -
rek bana tecavüz etti ve dükkanın
da eline geçirdiği bir dirhemle sol 

gözümün üstüne vurarak kaşımı 
patlattı. Sonra da beni altına aldı. 
Karde~i Asım da bir sırıkla geldi. 
O da dövmeğe başladı. Her ikisin
den de davacıyım.• 

Suçlular, vak'ayı inkar etmişler 
ve Kerim: 

- cBen bir kadın müşterimle a
ğız knvgası ederken Mustafa gel-

di, beni dövmeğe kalktı. Bana bir 
tokat attı. Sonra üzerime saldırdı. , 

Bu sırada kafam kaşına çarptı. Ka
şı yarıldı• demiştir. 

Asım da: 

1 rilcmiyor, kurulan pusulara düşüril· ile çiftliğine sokulduğum zaman, AlacahöyUkle kazılar 
1 !emiyordu. Herif, Screz yaylasının güneş henüz batmış, hava kararını· 

- «Ben, davacıyı dövmedim. A

ğabeyim Kerim, kafasile Mustafaya 

ya vurdu. Ka~ını patlattı» demiş
tir. 

azraili olmu~. ortalığı gerçekten kor- ya başlamı§tı. Çiftliğin korucu ve Müzeler Umum Müdürü Hamit 
kuya boğmuştu. yana§maları henüz işlerinden dön- Zübeyr tanhi k.azılara devam etmek 
Binbaşım, bu musibetin ortadan mem~lerdi. '(Pevamı var) üzere Alacahöyüğe gitmiştir. 

k~drrtlmaITT varl~~ni bana verir- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

POLIT·İK ·A ... . . , 

Son TUrk anlatmaların•• 
mihver devlatlerlndeld 

akl•l•rl 
Türk - Fransız anlaşma;ınm ya· 

ni sulhü korumak hususundaki a • 
dımlardan birinin daha atılması jle 

mihver devletlerinde daima görii • 
nen hoşnutsuzluk yeniden başgös
termiş ve bu arada bilhassa İtalyllll 
matbuatı, medeni ve yüksek bit 
millet olarak kendisini ilan ede~ 
bir siyasi birliğin hakiki seviyesitll 
gösterecek şekilde idarei kelam e
diyor. 

Mihver devletlerinin duyduklarJ 
infial, bu siyasetin düştüğü inkisarı 
hayale esaslı surette işaret etme.it· 
tedir. • 

Mihver devletleri, yine malıiın ol· 
duğu üzere Türk Hatayın, Türki'Yt" 
ye usulü dairesinde ve her aıakada: 
rm karşılıklı rızasile avdetini, Ftan· 
sa ve Büyük Britanya İmparator • 
luklarmın, Aı·ap devletleri nezdill' 
de, nüfuz ve prestijlerine karşı bil' 
hareket uyandırmak vesilesi addılil 
bunu fiiliyat sahasına çıkarmıya uğ· 
raşıyorlar. 

«Hayat sahası» tabirlerile biiyil1' 
bir tevessü siyaseti takip eden veY8 

etmek istiyen bu devletler, kendı· 
lerinin hotbehot yaptıkları ilhakları 
müstakil ve kendi milliyetlerindeJl 
tamamile ayrı bulunan diğer küçii1' 
milletlerin ortadan kalkmaları JlC" 

ticesini veren faaliyetlerini hiç Jlıl" 
zara almadan, tamamile bir sulh js· 
tikameti takip eden devletlere '{e 

ezcümle Türkiyeye çatmaktadırlat· 
Bu iddialarının ne kadar sakat ,·e 

çürük oldu~na mihver devletleri· 
nin matbuatını ve hatta siyasetiııl 
idare edenler d bilmez değillerdir 
Kimin haklı, kimin haksız da oldıl' 
ğu malümdur. Fakat tevessü si)'8" 

setlerinin bir netice vermiyecc~ 
hakiJt.:l tinin anlaşılmasındanbef1• 
mesclii İtalya, Akdcnizde ve Bal • 
kanlardaki herhangi bir tecırviiı 
hareketinin, ımistakil devletıeriJl 
derhal mukabelesini mucip olaca: 
ğını artık anlamıştır. Ve yine bu sı· 
yaset, Balkan paktı haricinde buııı· 
nan Bulgaristcm üzerinde her nc'1 

propaganda vasıtalarile giriştiği fa· 
aliyetlerin de bir neticeye varaJJ11" 

yacağını görmüştür. 

Bu sebepten, sırf kendi istild51 

ve milli hudutlarının muhafaıasl 
ve kendisile beraber komşularını.il 
ve diğer devletlerin ve hatta va& 
hasımlarının bile varlıklarının ..;e 
milli hudutlarının muhafazası içill 
yaptıkları faaliyetleri hoş gören ve 
hatta teşvik eden Türkiyeye de btl 
kabil neşriyatla mukabele etıne1' 
ancak istikbal ve hattA hali iyi g&
remiyen ve yaşayamıyan kimseler<' 
vergidir. 

Mihver devletlerinin bu kab:l 
matbuat taarruzlarile, tehditlerle 
uğraşacak yerde asıl menfaatleri.Jlill 
soğukkanlılıkla müşahedesine var· 
malan daha doğru bir harekettir· 

Bugün Akdeniz ve Balkan de\'lct' 
!erinin hepsi müteyakkızdır. -ve 
kendi menfaatl~rinin ne şekilde kO
runacağını ve hatta inkişaf ettiriJe• 
ceğini de biliyorlar. 

ken: 
ı - Ates Ahmet, hele beni dinle oğ

lum. Bu Mihal Kaptan dedikleri ga· 
f vurcuğu kovalamakh tutmak güç. 

/stanbul Kız Lisesi Bakalorya 
imtihanlarından Bir Görünüş 

Blslkletten dUfen kız 
Büyükdere caddesinde 144 numa

ralı evde oturan 20 yaşlarında Kosti 
kızı Evdoksiya ötedenberi tanıştığı 
Yeniköyde Yalı sokağında 18 numa
ralı evde oturan Sıtkının idaresinde
ki motosiklet ile gezerken düşmüş, 
ve ynrabnmıştır. 

Yalnız mihver devletlerinin bil ' 
medikleri ve tan1m~dıklan bir ~e1 
varsa, o da Türklerdir. Yani ımla • 
rın yüksek seciye, kahramanlıklarl' 
na, dostluklara \"e taahhütlere rill" 
yet hakkındaki prensiplerine ye dii· 
rüst siyasetlerine işinasızlıktır Jel, 
bu husustaki ma1Umntı da bu mat· 
buat, tarihin yirmi yirmi beş s~ne· 
lik vfıkınlarını tesbit ve kaydedefl 
bütün vesikalanna, az bir zcıhın•t· 
le, ve hatta bir göz atmesile elde e
debilirler. 

Dr. Retad SAGAY 
~=================================~ 

Yaralı kız hastaneye kaldırılmış
tır. 

Mahkeme, Kerimi 1 ay 5 gün 

hapse ve kardeşi Asımı da 16 lira 

60 kuruş para cezasına mahkum 

etmiştfr. Kerim hemen tevkif o -
lunmuştur. 

Yaptığımız bütün tecrübelerle anla· 
' dık bunu. Bu herif, tilklyi bile nlda· 

1 ! tıp pes ettirecek kadar hileci ve san • 
.san sa~ırtıp lSnünden kaçacak kaaar 

1 
da düzencidir. Bunu sil~hla değil, 
~ncak kapana düşürm k veya t.ğa 
dolnştırmaldaı tutacaksın. 

Dfdi ve ic;e alt daha birçok fayda- 1 
lı öğiltler de verdi. Bu takipte pU.nı 

' 'CleğMirmJı:ıtik. Ben altı arka'Ciaşımltı 
ova köylerinde sker kıça~ı vazly6> 
'tinde görllnecektlm. fslrumcab 
Hakkı Çavucı da, bfzi 'tutmıya tnQ• 

mur blr takip müfrez:esi •adfeslnt 
g8rec 1tti. 

Bir ~ •Jc:tamı, yanım'ifa 
V.ııh~.. R~ltrll onb:ı~larla, 
ceÇD'\.!? nc~~md. bu Mus- 1 

~mıı:ı--.... ---TAKViM 
30 Haıiran 1939 CUMA 

Hlcrl ı 12 Cemaziylilevvel USI 
1l .. 1ı 17 HAZiRAN U55 

Ruıı hmr. 56 

xaprak fırtınası 
~·!• H&tf : 4,32 

öıı. ı 12,17 - hı.:lat:i : 
Ak..-• 19,45 - Y.auı ı 

ı •1.lt :2,12 

16,18 
21,48 

TAVZiH 
Bazı İstanbul gazetelerinde, T-ophanedeki Ford Müesseari ~rafınd~ 

satılmış bir kısım malların gümrüktim çıkarılmala.rında bir takım yol!uı· 
luklar olduğundan bahseden neşriyat görülnı~«iür. 

Ambarlarını temizlemek gayesile, yukarıda sözü teQen müesses-' 
1929-31 Model otomobil ve kamyonlarıM ait parçalarla bl6r1!er ooak trO• 
ıq, y boş damacanalar, tahta sandık~.~r, deşe ve sa.frenin' atılığ& çıkanldıft 
dogrud.ur .. Ford müessesesince hiç bir ticari kıymıti olmıyu bu ıtya, ıa" 
halli bır firmaya transit ve gümriiğü alıcıya ait olmak Dar. topyekQıı to' 
nu pek cüz'i bir bt>del ile satılını~tı. Alıcı da k nw gümrük Jcomfıyoncıulatl 
vasıtasile ve gümrük memurlarının mürakabesl altuıda gtimrtık muanı•· 
lelerinin ifasını deruhte etmişti. 

Bu ~uamelcnin ifas.nda her h~ngi bir yol.ruzltik olınupa, bunun 111 
Foıd mue esesine, ne de o müessesenin her hrngi bir mOstahaeıntvı. ı· 
lc1kası : 1oktur. • 

Ford Motor acnnpanv E:nporte bu. ropPı#rı' 

t 

d 
lı 
d 

1 
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lord Halifaks İngiliz Zaptedemtyorlar 

(Ba_ttan.fı l iaci sayfıUla) 

(Ba,tarafı 1 inci sayfamızda) 
ettiği neticesini çıkarmaktadır. cTe
!le,grafo:t hatimei malcal olarak diyor 
ki: .'Türk (infcction-taaffün) ü, yir
mi sene muddetle pek fazla hijy:en 
melodlan llcullarulması sayesinde 
daha hafinemiş ıo'm.-sına v~. teknik 
terakki müz.adı taaffünü sayesinde~ 
ıdaha amlınış bulunmasına. rağmen. 

eEkiden ne. ıidise )ine odur; Bütün 
Y.alonşarkı daha şlındiaen berbad e
den mü.ste'kreh bir 1koku. Bu, !kendi
sini bir defa hissedene tiksinme re· 
ıren bir itaaffündür ve mihı;er de\·
letleri bu koku ne !kadar fazla inti._c;.ar 
ederse o kadar icar.anmış olurlar ..... 

barış dostu ıdev leUer cephesini hı t
mak su11etile, mih~er devletleri 
menfaatine ne kadar :amansız bir 
darbe indirmiş olduğu:nuzwı bizzat 
kendileri tarafından itirafına şahit 

oluyoruz, demektir. 
Sı·yasetı·nı· ·ızah Ettı· hatırı için s~:.ey~ kanalında ~anı-

mızı feda .ettı,gımızden .dolayı ilele-
bed Almanlara esir vaziyette kal -

Türkiye11ir 
Manzarası. 

Londra, 29 (A.A.) - Hariciye Na· 
:ırı Lord Halifax entemasvonal iş· 

. ~:.enstitüsünde 
1

bu akşa~ söylen: 
h gı nutukta evvela bir senedenberı 

t 
asıl olan değişiklikleri hatırlatmış· 
it· y 

d · unanistan ve Rumanyay.a yar-

ı :~· Polonya ve Ttlrkive ile karşı· 
ı,..ı. rn··d u afaa anlaşmalan. M .. 

Ute kiben, Lord Hsli!ax, Sov-
l'eUer a· l" ··1 1 .. 1 '=ak ır tP,ı e yapılmakta o an mu-
g .. Cl'('Jcr-in vakında mu,·rıffakiyet 
ostet(>cnğ" .. "d" . . h l . t" to ... - ı umı ını ız nr c mış :r. 

l'd Halifax ezcümle demiştir ki~ 
k ": Teşekkfü etmekte olan mınt.l
h:"~ ~nlnşmalar sistemi, belki de d&-

ıyı bir sistemin tohumunu ata-
caktır İngı·ı· . . . den . ·. ız sıyasetı, yanyana g:-
ku ikı esasa dayanır: Biri, zorbalığa 

tşı koymak, ikincisi, dünyaya 

müsbet bir y.apıcılık ve sulhculuk e
seri temin eylemek, kani olursak ki, 

diğerlerinin de düşünceleri gibidir, 
o zaman müstemlekeler, iptidai maci 1 
deler, ticaret maniaları hayat sahası 

v~ sil~hl~r!~ tahdidi meselelerini tel! 
J...ik P .!cbihrız. 

Müstemlekeler artık bugün mün
hasıran zenginlik kaynağı ve iskan 

mıntakaları olarak telfık.ki edilmiyor 
lar. cMukaddes medenileştirmek va

zifesiı. fikri galebe ç.almıştır. Her 

türlii müstemleke siyasetinin nihai' 
hedefi muhtar bir hükümet olmalt
dır. Yakın ı:e •a uz:ak hedef, alikeı- J 

dar milletlerin kendi işlerini bizr.at 

kendileri görebilecek iktidarda ol· 

dukhmna nazaran bu olmalıdır. 

Moskov; Miiz~kereleri 
Suya Mı Düşüyor? 

Sovyetler İngiliz Ve Fransız Tek ... 
liflerini T enkid Ediyorlar 

So~~skova, 29 (A.A.) - Yüksek 
l)· Set Meclisi azasından mebus 
bt;nof, Pravda gazetesinde yazdığı 
dtdi ına~~lede, üçler muahedesinin 
do\ ınuzakerclerindeki betaatten 
lı ayı İngiltere v-e Fransayı ve bil-
u:~ İngiltoereyi şiddetle tenkid e
tn e Sovyetlı.-r Birliğinin mezkür 
rtt~~~edcnin sür'atle akdi için sarf-

1ı.;ı b .. -
S utun gayretlere rağmen e· 
astı h" . 

1;.ind ıç hır terakki elde edilemedi
" en ·k~ \r şı ayet ediyor. 

c bu müzakerelerin bir tnrihçe-

sini yaptıktan sonra diyor ki: 
Bütün bunlar gösteriyor ki, ingil

tere ve Fransa Sovyetlerle tam bir 
müsavat esasına dayanan bir mua
hede yapmak istemiyorlar. Onların 
istediği, bütün taahhütlerin hama1-
lığını Sovyetlerin yapacağı bir mu
kaveledir, Kendi hesaplarına başkı.
larının ellerini yakmalarını isteyen 
milletlerin avucunda oyuncak olma'k 
istemiyen benliğine hakim hiç bir 
millet böyle bir muahedeyi kabul e-
demez. 

""'"""""-'~""'-~AA.A/'JV"VV"VV'VVVV'~-

Japo n ı ar Cinde 
Federal Bfr 
HükOmef Kuruyorlar 
noın 2 . taı· a, 9 (A. A.) - Giornale d'l-

1 ıa gazetesinin 'l'okioda emin bir 
l'\a~'ll kt 
di'. a an aldığını kaydederek ver 
degı bir habere göre, Japonlar, Çin-
ilt· a~keri harekata başlandığının 
<;·lnci Yıldönümü olan 7 temmuzda 
<l ın~ bir federal hiikumet ilan e-
l'cekıerd" ır. 

I>ariste 
0

Şayanı 
Ôiltkat Bir 
!ttııhakeme 

llar· ,,.. ıa, 29 (A. A.) - Paris mahke· 
··ıeı~ 
bir nden biri, bir talak davasında 
~adanı~ karısmın kendisine yap-

1 
etu;t!ugu sahneleri gizlice tesbit 
tı1 de . olduğu gramofon pl3kları
tatı ~l ~larak nazarı itibara almak-
~ etmişt!r. 

~tie Binası 
eaelesi 

taıt~ (Baştarafı 1 inci sayfada) 
te ~dil Y~zılar biribirlerile mukaye
tlln b·ltı~ler~ir. Bu tetkikatın bu-

~t~eği tahmin olunmaktadır. 
b ıktk.at sür'atle bitirilecek 

hit !er taraftan dün sallihiyettar 
&ôr-e ~ın. rnuharririmize söylediğine 
kun 

1 
atıe hadisesi tahkikatı müm

ıltna~~uğu kadar sür'atle ikmal o-
~u tır. 

1\ Hce~etle en kısa bir zamanda 
/\ı:ııiy Je~ecek olan dava tahkikatı; 
l'l'\u2d enın tatilinden, ymi; 20 tem
Sil\e _an evveı A ıı.ır Ceza Mahkeme-

ınt·k t<. 
l\'ıtıhak 1 al etmiş ve maznunların 
tır. erneıerlne brışlanmı~ olaca'!c-

l' enid 
S;:,~1en tevkif edilece1.:le-r uar mı? 

~ r 
1 
endiğinc göre bu 41e alf\ka· 

lttt ~ rn:ık Üzere 2 ki!rlnin dc;ha tev· 
t~cı " ılrneıert nıuhte~.ı bulunmak-

Danzigde.
Hazırlık 

(Baştarnfı l iocı mt~aoa) 

eden bütün Doğu Avrupası millet
lerine hakim olacak \'C r'ransa ile 
İngiltcreye de silahlarını bırakarak 
Hitlerin emirJ.erini beklemekten baş 
ka yapacak bir i kıılmıyacaktır. Da
ladiye. sa 1ı günü söylediği nutukla 
da anlattığı veçhi1e, bu hususta hiç 
bir hayale kapılmamaktadır. 
Varşova, 29 (A.A.) - Deniz bay

ramı dolayısile radyoda bir nutuk 
söyliycn Reisicümhur Mosciski, 
Dantzig ve Gdynia limanlarının Po· 
lonyanın hayatındaki esaslı v.:ızifr

sini tebnrüz ettirmiş ve ezcümle de
miştir ki: 

Karşımızda muhalüler ne kadar 
fazla dikilir ve harici şerait ne ka
dar aleyhimizde tecel1i ederse, Po
lonyanın istikrarını ve bahri vaziye
tini idame için en büyük fedakarlık
lara hazır bir halde sarsılmaz a7mi
rniz de o derece :fazlalaşacaktır. Ka
rada ve havada kuv\•etli olan bizlt>r. 
bahri eserimizin daimi surette te
rakkisini temin etmek v.e Polonva
nın denizdeki milli vazifesini yerine 
getirl}'\ek için denizde de kU\•veUi 
o1mak istiyoruz. 

-o--

lngiliz Memoran
domuAlmanyada 
Fena karşılandı 

Berlin, 29 (A. A.) - İngiliz ~e -
!JlOrandomu Almanyada fena karşı
lanmıştır. Gazeteler, bu memoran
domun B. Hitlerin 28 nisan tarihli 
nutkuna bir cevup teşkil etmemek
te olduğunu beyan ve İngilt.erenin 
Almanyayı çember içine almak si
yasetine devam etmekte olduğunu 
iddia ey1emektedirlt?r. 

Gazetelerin başlıklarında ezciim
le şöyle denilmektedir: 

«Geç kalmış cevnp, Almarıyanın 
1933 deniz itilô.fından vaz,geçtjjini 
tamamile anlamamazlık, İngiltere-
nin Berline vermiş olduğu mağru
rane cevap•. 

mamız mı icap eder? Bilakis Al -
manlar bu dostluğu, bu fedakarlığı 
hatırlıyarak Türkiye aleyhinde 
düşman emeller beslememeli idiler. 
Türkiye onlarda bu düşmanlığın 
YÜcudüne iman ettikten sonradır 1ki 
bir hareket füzumumı hissetti. Bü
tün yaptığı ,ey de sırf :t.edafüi lbir 
ittifak hauriamaktan "barettir. !İşte 
biz maziyi lhiç yüzümüz 'llm:.amıadan 
böyle hatıtlıyabileceğimiz ıgibi !hali 
de gayet dür.üst ı:ve açık bir surette 
izah edebiliriz. Acaba ıitalyan mu
harrlrler.i maziyi :lnzarmadan tıa -
tırlıyabilirler ımi •e bugiin de .da
valarını cihan ıefkir.ı ıumumiyesi 

karşısında riy.akirilı.ğa ~ y.a'lancıh

ğa mür.acaat etmeden müdafaa ecie-
bilirler mi? · 

Pietro So1ari makalesine şöyle de
\'3.!n ediyor; cYakm •akte gelince
ye ıkadar, Atatürk~ün !hatır.asına 

merbut olan, milli şeref ve ~akar 
an'anesini ıt.amamen .unutmı~·arak • 
Londradan ikinci \'C üçüncü eller 
vasıtasile gelmiş olan emirleri din
lemekten içtinap etmiiti. Bugün 
Ankara. İngiltercnin vasallan ara
sında hiç de şerefli ve haysiyetli ol
mıyan bir mevki almıştır. Bir emir 
tebellüğ etmek için diğer bir \'asal 
dt"vlctin Hariciye Nazırının yüzü
nü görmek kafi geliyor.• 

Dünyada .her şe,;- olabilir amma. 
İtalyanların başka milletlere şeref 
ve haysiyet dersi vermeğe kalkma
ları hiç bir zaman kabil olamaz. İs
tiklallerini muhafaza etmek için, 
İtalyanlar da dahil oldukları halde, 

Tclegrafo~ isimli ltaly.an gazete
sinin aziz Türki\·emiz hakkında .al
caklık. !bayağılık ,.e küstahlık kokan 
yukarıdaki satırlannı okudunuz. 
~ano ailesine ntışiri efkirhk ıid
ıdiasında lbulunan bu müteaf:fJn ıma.
kamacı paÇ3\1T.8S nın bovuna fena 
lkolrudan. taaffünden. sıhhi me'totJlar
dan, infcction'dan bahsetmesinin ne
den ileri ~iğini .biz kendi hesabı
mıza az çok tahmin edebiliriz: Bu 
pandmnima ~e ooeret 1kahramanla
:rmm burun1anm ırahatsız ~en pis 

koku, küstah ve ciiretkur ftalvan 
muharnrinin iddia ettiği f!IÔİ ~r1c 

tuifünü değil: lspanyada. Habeş'is· 
tanrla ,.e nilıavet Arnavutlukta tsy-

y:are bombalar.ne k . :tledi1en coluk 
çocuğun. müdai'nad;:ın mahrum ka· 
dm ve :ıhtiyarların masum naş1a

rından fışkıran tefessüh olsa gerek
tir. 

cTelegrnfo:t paç:.av:rasının Türki· t 
yenin sulh ccphesıne iltihak ile bil· 
y:ük demokrasi devlc:>tlerile birlc,j
mesinden doğan hiddet \'e köpürrne
lerine gelince, bu kudurmalar. hu 
mezbuhane denrctmeler ne kadar 
şiddetli olursa. biz kendi hesabımıza 
o derece fazla memnun oluruz. zirJ 

cTelegrafo. denilen lahna yapr&
ğınm Türlci~·eyi kendiı~e .ait o1mı ·an 
topraklara el atmış olmakla ilham 
ıetmesi ise sadece gülünr;tür. l914 Ci
han Harbinde müttefiki Almanlara 
ve Avusturyalılara ihanet eden, da
ha düne kadar birinci sınıf aosf ola
r.ak füin ettiği minımini Arnavutlu
ğa 7.ebun1fü.şane bir hiyane'lie hs
teyliy:en. Habeşist:m gibi 'Siliıhsız, 

vesaitsiz. mazlum b1r ü1keve saldı
rarak kazıındıi'jı zahmetsiz bir 7.l· 

ferle <Ö\"Ünmek mnskar.alığından nef
sini lronıvamwan 'İ'talvamn hııktar\, f 
.adalettt!tl bahsetmesi ancak gulunç ·] 
ola bili ·or. ~ 

Y1ıktno:;arlt i~in te-hUkevi ·ve kor-ı 
kuyu Türkivc değil, cıht ·vücudüne 
cicili, bicili as'kcr <elbiseleri uydur
mus. beline tenekeden bir kıhc tal~
mış olan büvük -sözlü, fakat kof vü ı 
rc:>k11 ttalya t~kll edi or. 

Geçen gün .eni matb<lB.da oır ec 
nebi gazeteci ziyaret et.ti. Ötedeu· 
beriden lkonu3U!'ken mevzu Türk 

m:ıtbuatına intikal etti. Bir €ra mu
hatabım gayet samimi bir Jisanlı.ı 

Türk ıgazeLelerinin ne .şekilde san

sür edildiklenni sordu. Onu, !rıldu
ycde matbuatın sansür.e tabi olma-

d ığ m ·e 'l'ürki\•cnin bür bir mat
buatG ma'J.ik QOk nadir bahtiyar 

memie"ketlerden biri olduğuna in n
dınnak it:in çok mi..:.Şkülat rekti.m. 
Muh:ıtabim. lbunun üzerine lbana 

şu -sua1i 'Sordu: 

- P('kiıtli, övle ise nasıl o1uyor da 
hn hangi 'büyük bir mesele knrşı
sınılıı '!"ürk matbuatı yeknas;'k ve 

hcmuihenk neşriy.at yıwıvor. Bu yek· 

nasak \'e birlbirini tamamlavıcı eş. 

rivatı ~·somak "cin bir membadıın, 
Tiksinmevi, Türkivenin muhayyei 

taaffünü ac·n itah n'n 'ha1dki ab-t bir bürndAn direktif ahnalıır ıicab 
etmez mi? 

liıksızltğı ,.e seciyesizliği veriyor. 
~ııeleırrafo• dlinva e'fkan uınum1-

yesinin lta1va 'ha'klı:mdald ağır tlü'k
münü bizden değil. ittifakile böbür
lendiği \'eni dosföırmdan sorsun: 
Gör-ecektir lki. bu!!ÜnÜn mü'l.'tefi'ki 
her şeve ;rafunen 1914 'ka'hpeHğini 
ha1a ıunutınumt tlr. uııut.:ımamıs'tır. ~ 

Biz 'IUrltfor. ft>n ~ k'*u1u Nl"Hlt'l 

k""hpe lakabına bm defa :tercih e
d 1erdeniz.. Zir11 lköt.ü koku yıkan
m.a·-ıa. tem:izlenmekle .zail olur. ıLiı
J..."in ınamMilll ,.e kahoelik ıfertlerht 
h:l1tat.mda olıi~ gibi oemiy.eUerin 
ha\•.:tJında da ezeli bir senaııt vakıası 
halinde alınlarda daima m~hkiı.k !ka
lır. 

Ona ıv.er.d.ijim cc:v.ap şu ldu: 

-lE\•e't. do~ru düsiinü"·orsun. Bu 
şekilde muhakeme yürütmı.-kte ~er· 

den -gölZe kadar hak'kın vat". 'llüPk 
matbuatının direktif aldıkları e a
mı dam~ınadan tıiç birsey yazmadı'k
ları. her fikirlerini ona 'tiım1Ştlk13l"ı 

bir büro vardır. Yalnız bu bür.o. di

ğer bircok memleketlerde olduğu 

gibi .tozlu defterlerle lebalep dolu 

bir sansür .dairesi değil, manevi v.e 
mukaddes lbir ·-erdir. Bu v.er. Büyü~ 

Atiatünk'ün ize :bır.!!kt j!ı 11•,c ebediv
ycn kalbimize hakkettigi büyük bir 
imandır. 

bütün A\TUpaya karşı mücade~de ==============================:::::::============================ Hem yalnız ma buat de·n. emin 
ol ki halk da mıni şelcilde düşünü· en 'Zor vaziyetler içinde bile tered-

düt etmemiş olan Tür'klerin karşı
sında İtalyanlar, şeref ve haysiyet 
meseielerilli lkurca1~r1arsa daima 
yfü:ler.i Jkara e başlan eğilmiş ola
rak kar ımu:cinn çe'kilmelt !lzt.ırarm

Beyaz Altın: Pamuk yor. Bugün 'kôvlü u1sun, şehirli ol· 
sun. işçi olsun, memur o1sun ~eı 
hangi bir vatandtşa T-ürkiyeni!l 

da kalırlar. 

Pietro Solari'ye göre, bu iki aşağı 
hükümet, yani Mısır ile Tiirkiye. 
kendi menfaatlerini, İngilizlerin 
yüksek menfaut1erine feda etmek 
ne\•kiindedirlcr. Saracoğlu'nun bah-1 
:;ettiği «Ayni coğrafi vaziyetin ikij 
memlekete tahmil e.ttiği müşterek 

1 
\'azifelı;rı. şarki Akdenizi \'C? sahil-! 
lerini lngiliz kontrolü ve tabiiyeti 
aHında tutmaktan ibaret imiş. Bura 
da söze, bir Alman gazetesi de karışıJ 
yor. İta1yan rnuharrirı Börse.n Zt>i
tung'dan naklen şu satırları maka
lesine alıyor: cBugün Mısır ile Tür
kiyeyi birleştiren müşterek mukad
derat, İngilte:renin ilhak siyasetine 
mevzu teşk11 etmekten ibarettir». 

İtalyan ve Alman muhar.rirleri 
·söylemiyorlar amma, bugün Mısır 
ile Türkiyeyi birleştiren başka müş
terek bir mukadderat daha v.ardır: 
İtalyan tehlikesi! Buna karad,;ln, 
Balkanlar üzerinden bir akın tehli
kesi de inzimam ettikten sonra Ya
kınşarktaki milletler kendilerini 

müdafaa için bir sulh cephesi teş

kiline ' milsaı-aat göstermeselerdi, 
işte, o zaman yeryüzünden v.ücutla
ııı kalkmıya müstahak bır mevkie 
düşerlerdi. Berlin 11,re Romanın hırs 

ve hiddetlerine pekala aklımız eri
yor. Hayat hakkımızı temin etmeğe 
çalı~makla kendilerine ıkarşı büyüle 
bir kusur ~lediğimizi biliyoruz. Ne 
yapalım, bu kadar açgözlü \'e obur 
da\•ranmasaydılad 

Hilseyia Cahid YALÇIN 
.......................................... 

Bulgaristan da 
Seylap 

Sofya, 29 (A. A.) - Balkan dağı

nın şimal yamacında Sevlievo mın
takasında vukua gelen seylfıp bü -

yük hasarlar doğurmuştur. ÇolC §1d
detli ~·ağmurlar yağını§ ve Rositza 

ırmağı, 12 metre yüksekliğinde bir 

su duvarı halinde ta§arak bütün 
köp:iileri yikmış ve her t~afı ha
rap c~tir. 150 ev tamamile yıkıl

mıştır. Şimdi~·e kadar 16 ceset bu
lunmuştur. 50 kişi de kayıp vardır. 

Maddi hasar birkaç milyon 1eva!ık-~ 
tır. ~ 

Cu~urova 
' 

Yurdun S9rvet Kaynağıdır 
Ceyhan (Hususi~ - Cenubi Ana- 1 ,.....-_..._.._m'l"'.__~~"""'""""'".,,..,..., 

karşı. ında 'bulunduğu büvük dava
lardan birı hakkındaki mutnleasını 
spr, alacağın ce,•ap aşf\ğı ~'Ukarı ar· 
ni olacaktır. dolunun en münbit ,.e mahsuldar 

topraklarına sahip ıı.·e bu ıt~taldar
da ~·ctiştirdiği beyaz altın c,pamulc .. 'il 

ile tanınan hır bölge \•ardır: Çukur-
0\'.a. 

Bu böJgeye izafe edilen Çukurova 
isminin de yegane ehebi. üç taraü 
Toros silsilesi ile, bir tarefı da Ak
denizle çevrili \'e gözün alabildiğ! 

kadar va:si ve .engin bir ovayı kuca
ğında bulundurmasıdır. 

Biti, ta Kayseri adglarınd n, digc. 
ri Elbistan \'.e Maraş ellerinden ç 
kıp Çukuro\1adan geçerek birisi Yı. 
murtalık limanı yanında ve oteki~ 
de Tarsusun doğusunda denize dö 
külen iki büyük nehir vardır ki, biri 
C-eyhan, diğeri Seyhandır. 

Bu iki kardeş nehir. bütün Çuku •• 1 
ovayı b:ıştan başa sufayabilecek Jc.a- J 
dar bol su •a sahiptir. Bu nehirler 
her yıl bırc;ok defalar. siddetli yrığan 
yağmur v~ yukan dağlardakt eriyen 

kar sularından taşarak etrafır a ya
ydır ve bu yüzden birç-ok e".dli ve 
boş arazi sular altında kalar.tk çift· 
çinin mezruatı zar:ır görür. 

Fakat ötedenberi dev;arn edegel
mekte olan bu hölin önüne gerılınesi 
hususunda hükiırnet gere1!'en tedbiri 
atmış \'e nitekim Seyhw nehrini. 
Adananın üst tarafındaıı iki kola 

bölmeyi düşünerek bu ite 938 yılın
da başlanmış ve bugüı,e kadar da 
faaliyet hayli ilerletilmıştir. 

Nehrin böyle iki koldan denize a
kıtılması dolarısile hem Çukurova 
çiftçileri mahsullerini nehrin ta lığı 
zamanlarda sel suları altında kal
maktan kurtarmış \'e hem de kur.ak 
me\•simlerde, .açılacak kanallarla 
bütün tarlalar \•e meuuat sulanmış 
olacaktır. 

Çukurov.ada bugüne kadar iptidai 
bir şekilde süregelmekte olan çift
çilik, .artık fenni bir şekil olmakta 
ve m3kine le>ıtirilrr:ektcdir. 

Binaenaleyh, Seyhan nehri üze
rindeki büyük kanaliz3S)'on işi sona 
erdikten sonra, çiftçilerimiz zeriya· 
tmı yağmur :rağmasını beklemeksi
zin ve her istedikleri 1.aman sulaya- ~ 
bilmek fır.satını bulabilecelderdir. I 
Bu itibarla hem fazla randıman elde 
edileceği ve hem de kallle b:akımın
dan daha mü&het ve mil mir netice-~ 
lere vsrıl.ıc"ğı ıı.;e bu su.ret!e Cııkı:r- J 

Kalbi bir. arz.usu, ide.ali bir olan 
böyle bir :milletten '\'Ükselm kuv
\'e.tli ve yeknasak es, IDüı'.k milleti
nin her hangi bir ernni '\'W karşıs~

da, ·B!lçın ~ yekpare bir kııv.a gfüi 
müşterek •e a lm:ız bir ceohe ·teş
J...il edeceğine en büvük dclildir. 

1URAO :SERro"lJl> 

Hatay M. Mecli-
• 

sinin lctimar • 

ova çiftçilennin de her 
güleceği muhakkaktır. 

l (Başblrnfı 1. inri sayfada) 
vakit yüzü ile \".erilen ,şu takrir ittifakla ve co~· 

Çukurova çıftçilcrı, tı;mmuz ~.-e a
ğustos aylarında hn.ııd d:ilil rı fel
han (nadas) lar.ı kış mevaiminde 
tekror siırc;rler. Bwıa tkilcme de-
nir. Bundan sonra, ;•ani nisan ayı ip
tidalarında, ihzar edilen fclh ru:ı pa
muk tohumlarını, ya mibzer ıuaki
nesile veyahut ta elle serperek e
kerler. Zaten son )'ıllardı:ı hükUınet 
Çukurova çiftçilerine tohum ekme 
\'e çapa makineleri de vermive baş
lamıştır. Bilhassa bu '\•aziyette çift
çilerimiz çok memnundurlar. 

Çukurovada ~·erli iane pamuğu 

ektirilmesi lkat':i surette menedilmiş
tir. Ancak bunun yerine gerek ran
dıman .bakımından daha '•erimli ve 
gerekse fiatç:ı dsha yükseğe stılan 

Klc\•land pamuğu ektirilmektcdir. 
Şu üç senedenbC'ri ÇukurO\·a bölge
sinde ~jftçilerimiz tarafından ekilen 
Klevland pamuğu seneden seneye 
daha İ}'i bir şekilde yetiştirilmekte
dir. 

Şurasını da memnuniyetle ve ifti
harla kaydedebiliriz ki, Ad nada ku
rulan Pamuk üretme çiftliğinin de 
bu hususta mühim roHer oynad.ğı 
görülmektedir. Zira tohuma ihtiyacı 
olan Çukuro\•a ciftÇilcri hükumete 
müracaatla ihtiyacı kadar tohumu
nu bu çiftbkten temin etmekte -.·e 
aldıkları tohumlan da gelecek sen~ 
aynen vermekle bor~larıllll ödemek
tedirler. 

İşte Ç,Ukuro\'&nın başlıca servet 
kaynağını teskil eden bevnz altın 
cpa.muk. her 1.ı.l milvonlsrcn lira ı 

gelir temin etmektedir. ı 
41 ... ıı.. .... ..t!J ~elcv.k 

kun ve surekli alkış1arlıı kabul edil
miştir: 

Yüksek .reisl~e; 
Türk camiasının ay.r.hr.JiZ bir pır 

çası olan H.aiay.ın .arnı.vatana l.:n\·tt~ 

tuğunun bir kar.ar.La esl:riillıi ekili 
ederiz. 

Büy.ük tezahür.ata 'i\'e.iile vere 
bu takrir dolayısile bir·~ok hatiplcı 

harcretli nutu1dar söyJıyere"'k Hata, 
halkının .mıav.atana lkaYuşma'ktan 
du rduğu onsuz. vi ıci t :ı,arüz -el· 
tirmişlerd İr. 

Bundan sonra reye müracaa't cdl· 
)erek ta'krir ayakta ve coşkun teza 
hürat arasında kabul edilm~..tir4 

Müteakıoen Meclis Reisi Abdül 

gani Türkmen ~u .sözleri .söylemi~· 
tir: 

Ar.kadaşlarmı, 

Rttay Millet !Meclisi bütün çal Ş· 
malarında anm·atana en <Sadık dwy. 

gularla bağlanmış, Ebedi Şef !f:smel 

İnönünün yüksel< arzuları dahilin· 
de hareket etmiştir. 

Bu bizim için unutulmaz bir şene 
hatıralarıdır. Hatayı kurtaran bil 

yüklerimize en derin şükran :v.e ta 
zimlerim.i ifade etmekle :nesudu.m. 

Tarihi 1·azi!e&.in.i ikmal eden Ha 
tay Millet MecHsıni da.ğıt'ty.orum. 

Meclis :reisinin özleri da'itikdaroı 
devam eden alkı~lıırla lkar.şıls.nrnıı 
ve Meclis derhal dağılm.ftıT. 

Meclis dağıidıkt&.n r;onrn, 1stfüU 
IIW1jl çalınm· ~ Hata • ib~ırrrı~ı .ta 
dirilerek yer:ina 'rork bD.ı.~iıı ce!d. 
miştir. -

' 
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Sarışın Casus Kadın Matmazel 
Doktorun Maceraları 

Sultan Aziz Devril 
aşpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
- a2 - YAZAN: SAMI KARAVEL 

Kazıkçı Bekir Sarayda 
Uzun müddet, sansür, bu esraren- Aimanyadan her ayın ilk gününde 

giz kadının faaliyetini gizlemiye ça- nıuntazam~n gelen para havalesi 
lıştı ve Düveli İtilafiye matbuatı, er- idi. Bu, kendisinin dünya ile bütün ı 
kanıharbiyenin mukabil casus teş- rabıtalarmın kesilmediğini gôstefi,. 
kilatının casus kadınla arkadaşları· 1 yordu. Anne- Marie hatıralarlle 

1 

'4 Sultan Aziz .Dairesinde Ev Halile 
na karşı müessir surette mücadele b<ışbaşa yaşıyordu ... ~ · ı 
edemiyeceğini ve bilakis bütün cBu kadar !akin bir ölümle dün- J 

halk kütlesinin de imkan nisbetin· yadan göçen ve hen\!z kırk yaşında 

Laubali Oturuyordu 

de bu araştırmalara iştirakini temin ı olan bu kadın, hakikt hüviyeti bir 
maksadile neşir müsaadesi verdiği . türlü keşfedilemiyen ~e _Frans~da: 
:zamandır ki, harekete geçti. Matmazel Doktor tesmıye edilen 

Bütün gazeteler, bu havadisi der- . meşh1:1r casus idi.> 

Deyince, Sultan Aziz olduğu yer· 
den fırladı ve Mehmet Ali Paşaya 
hitaben: 

- Ali, bırak şimdı damayı ... Ne 
ise dua et Bekire, ucuz kurtardın ya
kayı bugün benden ... 

Hazinedar ustaya da dönerek: 

hal neşre başladılar ve bu .matbuat . Bu suretle, makale Sdhtb\ftin yaz. 
yazıları, mj.inakaşalan4 o . 2~ıuııar .-dıklarına göre hakiKi Matmaıel 
he.rkesin muhayyelesine _ve _dimağı~ Doktorun isminin Anne • Marie 

1 
Adua şa•piyealutana kasaaaa Seyhaaıpor takımı . - . - Kalfam, söyle Halile, hemen a· 

mit olduğunu, Mehmedin Fenerbah- · lıp gelsin buraya! .. na çok. ~esir etti_. ~üzl~rce kumral · Lessu olduğu neticesi çıkmaktadır. Futbol mevsımı ·ba§ındanberi 
ve · g~nç ~adın.ların r~hatı bozuldu ·k muntazaman devam eden Seyhan 
ve hatta bir gün, bir ada·?!'· yolda, Herkesin zihin yorduğu bu esrar l!öl~esi ~tbol maçları bu hafta Sey-

çelilerle birlikte gönderileceğini Yazdığım gibi, Sultan Azizin par-

son süratle giden bir otomobilde perd~si kapanacağı sırada, yeni bir ' hansp<>r ele Toros spor klüpleri ara
kumral saçlı bir kadını görunce ta· numzed, bu tehlikeli şöhret ve un- sında yapılan ve 2:2 beraberlikle ne
bancasını çıkararak ateş etmcğe v,anı Anne · Marie'den almak için ticelenen malça nihayete ermiştir. 

. öirendim. . ta portası yoktu. Kazıkçı Karabeki-

Dekatlon blrlnclllll ri bulunduğu kıyafetle kabul ede
cekti. 

başladı. ortaya çıktı. Şimdiye kadar yaptığı 4 maçın t-
Llihey'de ikj gizli ajan· bir giin, Münakaşa götürmiyen vesikalar, kisinde galip gelen birinde berabere 

Matmazel Doktorun bu şehir civa- ı mektuplar ve resmi kağıtları elinde kalan, birinde de mağlup olan Sey
ıında faaliyette bulunduğu kana"ati- . tuan •iki numaralı Matmazel Dok- han spor 9 puvanla bölge §&mpiyo
ni beyan ettiler: ı tor• Anne - Marie Lesser'in harp nu idman yurdu 8 puvanla, Toro, 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Atletızm Ajanlığında1ı: 

Bölge dekatlon birinciliği bu cu
~ rnartesi ve pazar günü Fenerbahçe 
~ stadında yapılacaktır. · 

Müsabaka sırası: 
Cumartesi saat 14 de: 100 M. - u . 

zun atlama, gülle atma, yükeek atla-
ma, 400 metre. . 

Pazar saat 10 da: 100 mania, disk 

.. Onu, bugün, açık _bir otomobil içindeki meşhur Alman casusu ola- spor 7 puvanla üçüncü olmuştur. 
içerisinde, saatt!? 80 kilometre sü- mıyacağını ispata açlıştı. c Yeni Sabah• Bölge şampiyonu 
ratle giderken gördük. Bizzat ken- Bu ismi şimdi kendisine almak Seyh!lnsporlıa pek az puvan farkile 
öisi arabayı kullanıyor, saçları, oto- . istiyen kadın Elisabeth Schrag Mül j c:ampiyondan sonra . gelen İdman 

· "' ~ atma, sırık atlama, cirit atm9, 1500 mobilin süratinden ve rüzgarın te- ler adında birisi' iöi. cUmumi har- Yurdu ve Torossporluları tebrik e-
. sirile havada uçuyordu. Herhalde bin en büyük kadın casusu• olmak . der, ge~ecek seneler için başta atle- metre. 
muhafız olacak iki sivil de, yanında şerefinin kendisine ait olduğunu is- tizmi olmak üzere bütün sahalarda BUyUk atletlzm 
bulunuyordu.• pat için Alman matbuatında müte- kendilerine muv_affakiyet diler. mU•abaka•ı 

Bu mektubun Parise vasıl olduğu addit makaleler neşretti. p f J 
'gün, İsviçrede de, bu casusun izleri Alman casusluk teşkilatının eski rO eSyODC 
' işuet ediliyordu. İsviçre cümhuri- büyük şefi Kolonel Nicolai, harpten G J 

yE"ti, o devirde, muharip devletlerin yirmi sene sonra, müttefik devletler Üreş er 
muhtelif casus teşkilatının hakiki tarafından !&netle karşılanaıı ve ha
bir carzı mevudu11 idi. Bütün otel karet edilen ve yakalamak için uğ- Bulgar ••mplyonu bu 
kapıcıları, kahve garsonları, kü,c;ük raşılan Matmazel Doktorun harekat haft.ı Kara AH He 
garsonlar, gerek düveli müttefika ve faaliyetini izah etmeğe ve geç - gUrefeCek 
ve gerekse, merkezi imparatorluk- miş hadiseleri anlatmıya sevkettl. Geçen hafta memleketine · gitmek 
lar hesabına calışıyor ve ekseriva da Bu sebeptendir ki, memleketime istemesinden Taksimde yapılan pro
her iki siyasi zümre menfaatine fa- yaptığım hizmetleri ve ~unları ne !esyonel güreş müsabakalarına işti
alivctte bulunuyorlardı. Zurich'den, şekilde başardığımı söyliyeceğım. rak etmiyen Bulgar şampiyonunun 
Cenevre'den. Bal'den, kumral casu- Verdiğim izahat cihan matbuatıııda kararından vazgeçtiğini ve pazar 
sun görlildüğü hakkında ayni za- Matmazel Doktor üzerine açılan günıi geçen hafta Habeşliye kr.rşı · 
manda haberler geli ·ordu. Avni miinakaşalara nihayet verecektir.> iyi bir güreş yapan Kara Ali ile gü-
posta ile gelen ve ~vni giinı:? tesa- Elisabeth Schrag Müller, esaslı reşcceğini öğrendik. 
düf eden, bu muhtelif ve birbirine parçalarını hulasa ettiğimiz Nach- Ayni gün Kara Aliye karşı gevşelt 
zıd mektupları okurken. Fransız ric:hten - Büro şefi kolonel Nicolai davrandığını iddia eden Habeşli de 
ikinci biirosu teşkilatı şefinin hid- in hakiki bir mektubunu neşretti. Dinarlı Mehmelte, Polonya şampi-
deti anlaşılır. Bu mektup heniiz bit· crDüşmanlarımız olan müttefikle- yonunu ezici bir güreşten sonra ye-
tiği sırada bir telgraf: . . 1\ır 1 D kt t . tt'k nen Mürnyim de zorlu bir güreşçi o-

eMatmazel Doktor Bordo'da ı?Ö- rın, tatmaZE)_l 0 or esmıye e ı 
rüldü. İc:aret: Bordo • Marsilya eks- leri kadın, islihbarat servisinde ça- lan Babaeskili ile karşılaşacaklar ve 

lışma arkadaşım olan Matmazel An maçlara yine 3,5 ta haşlanacaktır. presine binen kumral casusun eş-
ne-Marie Lessere atfedilen rolü asla Bir bokeörUmUz Londrakalini tamamen haiz. Tren Libour-

ne'de durduruldu. Biitün ·okular oynamamıştır. Kendisinin esaslı fa- ya davet edlldl 
indirildi. Fakat şüpheli yolcu kadın aliyetinden gizli teşkilatımmn ida- Ankara (Hususi) - Fenerbahçeli-

Beden Terbiyesi G. D. Atletizm 
Federasyonu 16 Temmuz cEnternas
yonal Müsabakalar» Tertip Heye
tinden: 

16 temmuz pazar günü yapılacak 
~tletizm mi.isabakalarına aşağıda i
simleri yazılı atletler iştirak ede
ceklerdir: · 

Gen~ler: 
100 M. - Şerif, Sermet, Kamu

Tan, Cezmi, Nec<letı Yaşar. 
200 M. - Silker, Said, Ömer, Şa

nan, Üçtek, Orhan. 

400 M. - Şevket. AH, Kazım, Hü
seyin, Merih, Ahmet . 

Temsili takım: 
100 - İrfan, Neriman, Nazmi. Ci

hat, Cemil (İ7mir). 
400 - Gören, Cemal, Galip, Zare. 
800 - Galip (Ankara), İbrahim, 

Cemal, Vladimir, Abdullah, Eli. 
110 - Vasfi, Si.iha (İzmir), Yavru, 

Hrisafopulos, Faik (Ankara). 

5000 - Maksud. Hüseyin, Artan, 
Ali (Ankara), Mustafa (Ankara). 

Yüksek atlama - Süreyya, Pul::ıt, 
Merih, Jerfi (Ankara). kaybolmuştu.> resinde, istifade ettik.• lerin 31 inci senei devriyesinde şeh-

Müteaklp kurye, ikinci biiroya, Bu yazıyı müteakıp Matmazel rimizde ve Ankara'da maçlar yapan Uzun atlama - Muzaffer, Vakur, 
Matmazel Doktorun izinin bulundu- Schrag Müller ilave ediyordu: Midelsex Wandrers takımı reisi A- (İzmir), Ömer (Ankara), Çaroğlu. 
ğunu ve genç kumral bir kadının «Harice casus olarak gitmediğim }oy.ay Ankarada tesadüfen antren- Üç adım - Abdurrahman, Y<ıv-
bütün etvar Ye harekatının bir ca· \'e Matmazel Lesser'in kahramanı manlarında bulunduğu boksör Meh- ru, ?ethi. Halit. 
sus ordusu tarafından takip edildi- olduğu sergüzeştlerden hiç birisini medi çok ivi bulduğundan eyltıl a- Gülle - Ateş, Arat, Veysi, İrfan. 
ği hakkında, Barselon'dan, ve Amis- y~amadığım açık surette tebarüz t yında Londrada yapılacak beyne!- Disk - Yusuf. Arat, Veysi, Bü-
terdamdan mektup ve telgraflar ge- edıyor. milel boks müsabakalarına davet et- lent. 
teriyordu. {Devamı var) ....... ~,,,......--~~~~~=---~ 

Neticede, l\fatmazel Doktor hak- .................. Ô···1·u~:m·· .. •••••••••••••••• iki Genç Kız JMü:nakalat Veki-
kındakı rivayet ve hikAyeler, miitc-

madiyen vüs'at kesbediyor ve en Merhum Ali Hamdi Paşa kerime- p d d •• t •• ı · • T lk •kl • 
mahir casusları şaşırtacak hakiki encere en uş u ının ı e l erı 

si merhum Raşit Bey halilesi Tekir
bir Labirent mahiyetini alıyordu. 

dağ Meb'usu Bay Cemil Uybad'ın 
Bir sene sonra Matmazel Dokto· 

valdesi salihat nisvandan Bayı:m Harun hakiki şahsiyeti etrafındaki 
tice Müfide, müptela olduğu hasta

münakaşaların çoJ·:an sükunet bul-
' duğu bir devirde Pariste akşamları lıktan kurtulamıyarak irtihal darı 
' intişar eden büyük bir gazete şaya- baka eylemiştir. 
nı dikkat bir makale ne§rediyordu. Cenazesi 30/6/939 cuma günü sa
Meseleyl yeniden tazeliyen bu yazı, at 11,30 da Fenerbahçede 97 numa
bütiln cihan matbuatı tarafından ralı köşklerinden kaldırılarak na -
iktibas edildi. mazı Kızıltoprnkta Zühtü Paşa ca-

Bu gazete: ,Zurih civarında bir miinde edfı edildikten sonra Edirne
sanatoryomda, mi.lnzevi ve kimse ile kapıda aile makberesine defnedile
konuşmadan yaşıyan bir kadın öl- cektir. 
müştür. diye yazıyordu. Cenabı Haktan rahmet diler ve 

cBu kadının ismi, Anne - Marie kederdide ailesine sabırlar dileriz. 
Lessu'dur. Ve garip bir tesaaüf ile, 
Umumi harbin yirminci senei dev

, riyeslne raslıyan giinde öldü. 

,sanatoryomda, yalnız, sertabip, 
bu isim tahtında Büyilk harbin en 

' büyük sergüzeştçi kadınının ve dün
yadaki en meşhur casusların fev
kinde bulunan bir kadının saklı ol· 
duğunu biliyordu.~ 

Anne - Marie Lessu'ya hiç bir mek 
' tup, herhangi bir ziyaretçi gel
mivor~ • :Hariçle yegdne nlAkası, 

YURTTAŞ! 

Türkiye dünyanın en ıyı meyva
larını yetiştiriyor. Sofrandan meyva 
yı, kilerinden reçel ve şurubu hiç 
eksik etme! .• . 

Ulusal Ekonomi 
Ve 

. Jırttırnıa Kurumu 

Ağır yaralanan kızlar hastahaneye 'ı 
kaldırıldılar bir adamın 

sol kolu kırıldı 
Dün şehrimizde sukut suretile üç 

muhtelif kaza olmuştur. 
1 - Beşiktaşta Abbasağa mahal

lesinde oturan Haşim kızı Münev
ver, dün 6 metre yükseklikteki pen
cereden sokağa bakarken gözleri 
karararak aşağıya düşmüştür. Za -
vallı genç kız ağır ve tehlikeli su
rette yaralandığından hemen hasta
haneye kaldırılarak tedavi altına 

alınmışır. 

2 - Ortaköyde Şekerci sokağın
da 9 numaralı evde oturan 11 ya
şında Yako kızı E\'i dün, evlerinin 
üçüncü kat penceresinden sokağa 

düşerek yaralanmıştır. 

Zavallı kız hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

3 - Fenerde Ahmcdin değirme -
ninde çalışan İsmail, üst kattan dü-
şerek sağ kolu kırılmıştır. 1 

Birkaç gündenbcri şehrimizde 

bulunan Münakalat Vekili A1i Çe
tinkaya, Vekalete bağlı mües3ese
lerde tetkikatına devam etmekte -
dir. 

Vekil dün sabah saat 10 da İstan-
bul mıntaka merkez Liman Müdür
ltiğüne gelerek bir müddet meşgul 
olmuş ve sonra motörle İstinyeye 
geçerek dokları gezmiştir. 

Vekil, burada İstinye havuzları
nın faaliyeti hakkında alakadarlar
dan izahat almış ve havuzların fa
aliyetini artırmak için de icap eden 
tedbirlerin alınacağını söylemiştir. 

Vekil, İstinyeden sonra evine dö -
nerek öğle yemeğini yemiş ve öğle
den sonra mıntaka Liman MüdUr -
lüğündc bir müddet meşgul olmuş
tur. 

Vekilin İstinyede yaptığı tetkik
ler esnasında kondisine Deniz Nak
liyat Müdürü Ayet Altuğ, İstanbul 
mıntaka Limşn Müdürü Refik ve 
Zat İşleri Müdürü ile kalemi 
mahsus mi.ldilrü kendisine reiaknt 
etmişlerdir. 

Zaten; padişah bütün devlet ve 
millet içinde tek bir kişiden çeki-

• nirdt. Bu da Ali Paşa idi. Bu zat son 
· derecede etikete riayetkar olduğun

dan padişahın huzuruna bu. şekilde 
girmezdi. Sultan Aziz, Ali Paşa hu
zuruna gireceği zaman kalkıp giyi
nirdi ve paşa saraya geldikçe padi
şahın cinleri başına toplanırdı. 

Fakat Ali Paşa ender olarak sara· 
yı . hümayuna gelip huzura çıkardı. 

· Yani, koça imparatorluk içinde Sul
tan Aziz, tek bir kişiye karşı koya
mazdı. o da Ali Paşa idi. 

Sadrazam Ali Paşa, son derecede 
terbiyeli ve an'aneye riayetkar bir 
zattı. Avrupai kafalı büyük bir dip
lomat olduğu halde Türk an'anesi
nin sadık bir bendesi idi ve padişahı
nı da bu şekilde görüp yaşatmayı is
terdi . Laübaliliği sevmezdi. Türk 
imparatorluğunun ar.ı'anelerinin bo
zulmaması için Ali Paşanın may- ı 
mun gibi Avrupa mukallitliği yapan 
Jon Türkleı'e karşı koyduğu tarihçe 
sabittir. 

Hatta: Ali Paşa m<>şhur Şinasiye 
bile düşmandı. Demoluasi taraftarı 
da değildi. Meşrutiyete aleyhtardı. 

Ali Paşa Sultan Azizin laübali ha
reketlerine kızardı. Ali Paşa vefat 
ettiği zrman Sultan Aziz derin bir 
nefes alarak ~unları söylemişti: 

- Oh! .. hamdolsun. kurtuldum şu 
hC'riften. 

Fnkat; çok geçmeden devlet altüst 
olmu~tı.J. 

İşt~; Sultan Aziz böyle bir tabiatta 
bir ndam olduğu için Kazıkçı Kara
bekiri haremi hümayun dairesinde 
serbestçe huzuruna kabul edebilirdi. 

• Halil Pnşa; Bekirin hemşerisini 
olduğu yerde bıraktı. Pehlivanı ar
dına takarak haremi hümayun ka
pısına geldi. 
Ağa buyur ediyordu. Halil Paşa; 

Kazıkçıpa Sultan A1iizn huzuruna, 
girip çıkarkn nasıl hareket edil
m<'si Iazımgeldiğini talim eylemişti. 

Kazıkcı haremi hümayun dairesi
ne girin~; gördüğü ihtişam ve deb
debeye şaşıp kalmıştı. Önüne baka
rak paşanın arkasından kollarını gö
beği üstünden bağlamış yüri.iyordu. 
Tembih ~ildiği veçhile hiç etrafına 
bakmıyordu. 
Paşa; salonda ve istirahat odası 

kapısı önünde bulunan hazinedar 
ustanın huzuruna gelince: diz çöküp 
etek öptii. 

Kazıkçı, pa~anm bu hareketini 
taklit etti... Fakat; göz kuyruğile 

baktığı zaman karşısında dünyalar 
kadar giizel bir kadın görmüştü. 

Aman Allah; bu ne cana yakın bir 
kadındı. Bekir, bu hal karşısında sı

kıntıdan terleıniyc başladı. Adeta, 
yüreğine bir havf ve heyecan gel
mişti. 

İçerden bir ı;es giirlemişti: 
- Gel bakalım pehlivan! .. 
ı:alil Paşa; sırrnah ve apu1et1i el

bi~elerinin verdiği ihtişam ile içeri 
daldı, diz çöküp ayak öptü. 

Kazıkçı dn Halil Paşayı taklit et
ti. Sultan Azizin çıplak ayağını öpti.i. 

Mehmet Ali Pıışa da sırmalı ve a
puletli müşir r-1bisF>sile aynkta el
pençe divan durı1yordu. 

Sultan Az't~; harE>m dairesinin iç 
bahcesine nazır olan nence>renin ö-

nüne •ntarisile uzanmış, kolları sı· 
vah oturuyordu. Bekiri baştan aşağı 
bir siıxdü. Hoşuna gitmişti. Diri, a· 
dalelı, iri, yarma bir adamdı. Hal ve 
etvanndan pehlivan olduğu belli i· 
di, 

Sultan Aziz; hasmile karşılaşmı~ 
bir pehlivan gibi Bekiri süzüyordu· 
Tetkiki bittkten sonra irade etti: 

- Bekit. otu:. §Öyle oğ!um! .. 
Bekir, ayak öperek itizar etmişti 

Padişah iradesini tazeledi: 
- Otur oğlum, otur ... 
Nihayet; Bekir, kanapeye ıliştl 

Padişah, Mehmet Ali Paşa ile Halil 
Paşayı da uturtmuştu. 

Bekir önüne bakıyordu :ve bir yan· 
dan da sıklntısından hamam kubbe
si gibi terliyordu. 

Padişah, Bekirin sıkıldığını anls· 
mıştı. Onu, biraz açmak için serbest, 
serbest komışmıya başladı: 

- Bekir, sen nerelisin? .. 
- Sıvaslıyım padişahım ... 
- Deliormanda ne işin var öylt' 

• ? 
ıee ... 

Bekir. maccr~sını kısaca anlattı 
Sultan Aziz, &kirin Sivastopol nııı· 
harebesine iştirakini, Varnaya toP" 
çu olarak gelişini, bilhassa Seı:dııt 
Ekrem Ömer Paşaya emirberlil< 

· yaptığını işitince bu adama karŞI 
sevgi ve saygısı arttı. Gülerek: 

- Bekir, desen e oldukça ihtiyat• 
sın? 

~ Evet padişahım ... 
-Kac yaşında varsın?. 
- Kırka geldik demek efcndirrıit 
....... Göstermiyorsun, daha çok dl 

•• ? 
rıs'e ... 

- ..... . 
- Kavasoğlunu ne yapmışsın~ 
- ..... . 

(Devamı var) 

limanlar U. MD,; 
• 

dürlüğünün Yent 
Kadroları 

Yarından itibaren faaliyete geçc
ce kolan Limanlar ve DenizyoııarJ 
Umum Müdürlüklerinin yeni -kad· 
roları bugün memurlara tebliğ ecli· 
lecektir. Haber aldığımıza göre Li· 
manlar Umum Müdürlüğünün kad· 
roları şu şekilde tesbit edilmiştir: 
İzmir limanına vekaleten Zihni, }lt
yeti t~ftişiye reisliğine Reşat Yıl : 
maz, Trabzon liman işçiler ser\'1Sl 
müdürliiğiine Kemal, tahlisiye, fe· 
nerlı-r müdürlüğüne Abdullah Zi· 
ya, fen heyeti reisliğine mühendlS 
Naci, memurin müdürlüğüne Cevat· 
levazım müdürlüğüne Nazım, hll • 
kuk müşavirliğine Esat, umumi 1<P' 
tipliğe Fahrettin tayin edilmişler • 
dir. 

Yeni kadrolo;a göre Denizban1<111 

lağvından sonra 50 - 60 kadar J'J'le· 
mur açıkte. kalmaktadır. Bu merrıuf 
lar peyderpey münhal. vukuund 
vazifelere tayin edileceklerdir. 

Şakaıa,ırken ... 
Kapalıçarşıdn Bodrum hanında l6 

cı 
numaralı odııdıa oturan kundura 

• Avadis ile Tekirdağı otelinde Jl'lıı· 
kim Niyazi şakalaşırlarken kavgıı 
etmişler ve biribirlerini yara1aJl'l1f 
!ardır. 

OtobUs çarph 
Şoför İsmail Hakkının idarcsind; 

ki 782 numaralı otobüc; dün BeY0 

lundan geçen Bekir kızı Sevime çsf· 

pımık muhtelit yerlerinden yaralfl' 
mıştır. 

Zav Uı hamal 
Mercanda oturan Demir isnıind 

bir hamıtl sırtında yük ile gcçerk' 
düşmüş ve yar11lanmıştır. 



,,, YAZAN: 
~ HVl?AD 3ERToCLU 

• - · * _,,_ 

Mıntıka iktisat Mldlr
ıuounun yeni kadroları 

Mıntak!l İktıtad Müdürlüğünün 
yeni kadroları dün g'!lmiş ve me -
murJara tebliğ edilmiştir. 

Bu kadrolara göre, Mıntaka İktı· 
sad Müdürü Haliık, Sanayi Müfet
tifliğine Dani§, İhsan, iş müfettifle
ri: Muammer Tulga, Cevat Mimar-

,--

AMERIKANIN YENi TOPU 
Namaza Durunca Kızanları 

lçmiye · Başladılar 

:::.~~s::.~;~:i~~.:, ı ı o Katlı Bina Yapan· Bi~ ·Memle
Ahmet, Memurluia M6mtaz, 1btall, k tt B M ff k• t d B ki e :.driu~~~~:7~t.~':~!·t.~~ e en u uva --· a ıye e e enır 

Çalıreılıdan sonra. diğer zeybek· 
Jer de nişan attılar ve atıcılıktaki 
'1'tlbek kudretlerini gösterdiler. Bir 
lhiddet köy içinde gezildi. Ben ~ 
1edeıı müsaade ıalarak akpm gel· 
inek üzere aynldım. 

Aqam üzeri tekrar gittim. Efe, 
'Nı katta yalnız oturuyor, yanında 
"*hman köylülerden bazılarile gö
"'610nlu. Ben de y.anJıannı Side
ftlııı oturdum. Muhtelif mevzular et
l'lluı .. · konupuk: Bu ıırada akpnl 
'1laaı okunmıya bafladı. Efe kalkt. 
'lanı bir musalli gibi abdest alarak 
"'nıaza durdu. Ben, diğer zeybek· 
ltrin yanına gltUm. Bu esnı~ı All 

, trendi, elinde koca l»ir life rakı llı 
ltldt. Rakıyı göriince: . 

" - Ne o, Efe :tali:ı iter mi? diye sor
' tlunı. Ev sahibi yerine Hacı MU1tıafa 
~,..,.p verdi: 

- Hayır, Efe lçmer.: .Biz içeriz. İç
it ek f11'91tnal" lMtl.W~için lle aa, 
11ıaz VÜtini bekle~. O nım-A•. 
ruııca biz ete kaçamak btrllllç W. 
"'rlz. 

• - Kfe sizi takı içerken görse Jn
ıaı nıı? 

- · kızmaz amma, rakı içmemizi 
late nez. Pek nadir olarak bir eğten
te f.llan olduğu zam3n bizim içme· 
ltıir.e izin verir. ltendtsi seyreder. 
.-..:. l:f6 namazını bitirdil1 Hman, şişe 
'le bitmiştl Bize doğru yaklaşb. Ali 
tfendiye yan gücenik bir sesle: 

- Bizim kızanlara rakı mı içiri· 
YOl'fAın? diye sordu. Sonra: 

- Haydi yubn çıkalım, dedi. Be
raberce Yllkarı çıktık. Biraz hoşbeş
ten sonra c Yemek hazırdır• dediler. 
Yenıekten 80BrA yine bir miktar o
tuı'duk. Daha sonra i>en izin alarak 
Iİttlm. Efe de sabah erkenden git
lrllf. 
. Qakırcah ile üçüncü temasım, son 
defa yüze çıktığı zaman oldu. Ça
lı:~~alı Mehmet· Efe, üçüncü defa 
)üze çıktığı vakit ben Aydında Reji 
lrlüdüriyetinde muhakemat muavini 
idim. Efe, Milasta ikamet etmek mii
•aadesini almıştı. Milisa gitmek Ü· 

tere Aydından geçmesi icabediyor
du. Bunu haber alınca istasyona git
tim. Çakırcalı avenesile birlikte fz
~r oteline inmişti. Otele giderek 
•endisini buldum. BPni tanıdı. Otu
rup konu~tuk. Efe Aydında birka9 
llirr kıalacaktı. Bundan istifade edı· 
,tek bir gün beni Rejide ziyaret et· 
ıti. Kendisile beraber hükumete git· 
~· Reji müdürü o ıaman Beylioğhı 
• .:Z-~:ıki Efendi idi. Kendisine efeyi 
.. «dım ettim. 

Yorgaki efendi bu ziyaretten çok 
llıernnun olmuştu. Çakırcalı Mehmet 
~eyi yanında uzun müddet alakov· 
~ Ve e\;ne ziyafete davet etti. 11'~· 

t Çakırc~alı Efe: 
- Davetine teşekkür ederim, fa· :t g~lemem, çorbacı! diye rf!ddet
~ 'Reli müdürünün bütiin ısrarla!'ı 
l'in hude oldu. Yorgııkf bunun Ü7.e· 
tı e ısrar etmem için b3na rica et-

. Ben d'! ısrar ettim. Fakat b11 da 
~ere vermedi. Çakırealı daveti ka
vut etmedi. 

Reji müdüriyetinden çıktıktan :nra öteden beriden konuşa konuşa 

ettiler ki, nih;yet Çakırcalının ina· 
dı, bu ihu gibi kızların niyazları 

öiiiınıie eridi. Beraberce eve girdik. 
Çakırcalı, az oturmayı prt koşmUf 

tu. Bize reçel ikram ettiler. Reçeü 
yedik ve yine reji müdürünün ıara
rile akşama Balcı gazinosunda bu· 
Juşt.uk. 

Reji müdQıil YorgaJd efendi, Çı· 
kırcalı Efeye nuıl lkrım edecelini 
bilemiyordu. Efenin içki içmedijini 
bilmiyen reji müdiiıii, mükellef iç
ki ısmarladı. Çakırcah içmedilini 
söyUyerek beyanı itizar etti. Yrır· 
gıkt Ef•ndi de daha evvelden Ay
dının en meşhur çalgıcısı Kiryako
yu angaje etmiş olduğundan Klrya· 
ko Efendi takımile geldi. Geç vakte 
kadar çalgı dinledik, ötP.den beriden 
konuıtuk. Yorgaki Efendinin biltün 
gayretine rağmen Efenin yüzünden 
bu davetten pek hoflanmadığı anla· 

· plıyordu. 
' ~ ertesi pnü Aydından 

Maa. harebt etıt. Beraberinde a· 
ileleri; avenesi ve on 9'!m deve ~
kü efYa vardı. Çakırcalı Mllhta an· 
cak bir ay kadar ikamet etti. Sonra 
h\)kUınetin lznile köyüne döndü. f 
Çalurcalmın bende uyandırmıı ol

duğu intıba, dediğim gibi halim, se
lim ve musalli bir adam olduğu, şa· 
kadan ve latifeden boşlandılt ve 
gayri Türk anasırı ıevmedtğidir.> 
Aydın nikah memuru Bay Meh

met, Aydının Çakırcalı hakkındaki· 
intıb&ları burada. nı1ıayet buluyor. 
Kolay blda anlaşılacağı gibi Çakır
calı yar•tılış itibarile hakikaten f e
na adanı 4,eğildi. Onun dda çıkma
anda •• b~q\ ~ ve ~la )ut· 
masında o zamanki lciz bsmin4ı 
hükömetinin ve alaydan yetişme ca
hil idare adamlarının, zaptiye çavuş
larının da kabahati vardı. 

Sonra Çakırcalı Mehmedin bilhas
sa evlenecek çağa gelmiş fakir kızla. 
ra kıarşı büyük bir zaafı vardı. O· 
nun evlendirdiği fakir kızlann sa
yısı pek çoktur. Ve bir yeri bastığı 
zaman her şeyi alır. yalnız kızların 
çeyizlerine dokunmazdı. Bunu da 
kendisine bir ,ıar edinmişti. Bu hu
susta şu misali de bilhassa anlatır· 
lar: 

Bir gün Çak1rcalı 'Mehmet, eski 
Menteşe mebusu Hamza Beyi Köy· 
ceğlz civarındı ·xapleniç denilen 
yerde yakalıyor ve kendisinden pa
ra istiyor. Ham:M Beyin yanında E. 
fenin lıtediği kadar para bulunma· 
dılı için Efeye daha az para verme
yi teklif ediyor. Efe reddedince 
Hamza Bey kızı.arını odaya çağırı· 
yor ve kendilerine: 

- Ne kadar takım altınınız varsa 
buraya getirin, diyor. 

Hamza Beyin kızları Melek, Za. 
kiye ve tkbıl dı,a.n çıkarak altınla
rını getirdiler . 

10....ı .... , 

lımirtı. Bay Z. ye: Çakıtcaltya a
ait birçok kimselerden mektupla,. 
alıyorum. Bun.lann Çakırcalıya ait 
hatıralortnı biTeT birer nepedece· 
~m. s~ de hatıralannııı gönderi1'· 
aenie m~nufltyetle koyanm. 

M.S. 

t1dilmişlerdir. Evvelce lı Daireıd Amerikalıların 10,5 santimetrelü: 
amiri iken İstanbul Mıntaka İktısad bir topla 50 kilogramlık bir mermi· 
Müdürlüğünde ~uvakka.ten bulu • yi 24 kilometre uzata attıklannı, 
nan Mehmet Ejilmez, Trakya mın- bu mermilerin toprakta ı metre de
takası fktısad MüdOrlüjüne ve Ce- ·· rinlikte bir huni açtıldınnı ıazetf. 
lilettin Er de Bafmemurlui• tayin Jer yudılar. 
edilıniılf:rdir. Bu çapta bu k•dar alır merml • 

Yaı Sıbza lh 'EC tı~ 
nuzda yeni tapbbUslır · 

Şehrimin· bulünan Ylf 1ebze ve 
meyva tatım uı11· kooperatifleri bir 
Jiji · umumt heyeti dün Ticaret Oda· 
sında bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda yeni idare heyetine U • 
zunköprü kooperatifim-len Halit 
Orhan ve Salih Yalabak, Dörtyql 
Ticare\ Oda11 Reili Kemal özaıp v*' 
İzmir kooperatif Mijdürü Osman 
Fenerci seçilmitlerdir. 
. Koop..ttt, aeçen mevsim içi~ 
Altnanıarıa .U.i;mtJ .w-ıu l>ittün 
angajmanları tam ıamanmda bafar
mıf aldujunden bu sene ihraç mad
de~rimiz aruma ıtren birçt>lr mah
sullerimizden külliyetli mik'ttarda 

siparitler verilmekte v.e ıtmsİ1t 
angajmanlar teklif edilmektedir. 
Ancak, ~ooper.a.~ bugünkü teşkillt 
ve h~tçeaile bu teklifleri karııla • 
yamıWJcak vaziyette oldujundan 
yeni bir mekanizma kurmak zaru
reti vardır. 

.Bu lt'bepten yapılan birçok talep
lere müsait .cevap verilememekte • 
dir. 

Dün yapılan toplantıda bilhassa 
A vrupaya Pf" sebze ihraç eden 
memleHtM!t'~ rmbet yapmadan 
mallarımızı sürmek çareleri düşü
nülmüş ve bunun için de gayet ye
rinde bir formül bulunmuştur. 

Memleketimizin muhtelif mıntaka· 
larındaki iklim, diğer komşu mem
leketlerimize nazaran turfanda seb
ze ve meyva yetiştirmeğe müsait 1 

olduğundan ihraç edilecek malta - • 
rın ilk ve son turfanda olarak yetiş
tirilmesine dikkat edilecektir. Bu 
suretle sebze ve meyvalarımız hem 
rekabetten kurtulacak ve hem de 
yerinde ffatlarla satılmış oacaktır. 

İzmir mıntakası bu sene içinde 
bu yolda ekime başlıyacaktır. Akde 
niz ve Dörtyol mıntakaları turfanda 

için gayet iyi iklime maliktir. Bu 
ınınt.akalarda yetiştirilecek mahsul
ler derhal Almanyaya sevkedile -
cektir. 

Bu sene, imkan dahilinde taze Ü· 

züm, domates, kavun, karpuz ve bir 

mikdar patlican ihracı mukarrer • 
dir. Gelecek sene Bulgaristan mah-
sullerinden evvel Alman piyasala
rında İzmir domatesleri bulunmu§ 
olacaktır. 

Yeni Ticaret 
geldi 

Mu .• du .. ru .. 

tılıiıaaı diikkate çok ııyandır. 
Amerika, huikulldelildft diyan· 

dır. 110 katlı bina yapan bir memle
ketten telmilfn bu muvaffaJdyeti df 
beklenebilir. • · 
Amerikalıların bu yeni lilrprlsle

rine kartı difilndükleriml yazayım: 
a) Ufak 90pcırda m.en.ıiı elde et. · 

mek güç birşey değildir. Top yıı). 
makta üıtad sayı1aıı Almanlar, 11 
santimetrelik bir topla da 130 kilo
metrelik bir menzil e1de etmiılerdl. 
Ve Pariıi dövmekle husumet cihım 
efkin umumiyesinde heyecanlar u
yandırmışlerdı. İtalyanlar bu men· 
zili harpten sonra 150 ye çıkardıkla· -
rım, seyahatlerim malarıııda. iddia' 
ediyorlardı. 10,5 çapında bugünkil Fraua °'*•- Ajır -ııı,ıanadı= Bili 

· menzil 20 .kilometredir. Harpten beri . ,. Yu• ı · · . ·.ve bu toplar ordulAr · bdroiu iıhl-
topçulukta hattl lüzumsuz bir men· E · · · · · 4 

• • • 

zil yanşı vardır. me/rli General lindedir. UI kilometre meıizllü 15 
10,5 çapı, tümen çerçevesindedir. · · lik o}?üalerin alırhiı. 8 tonu ~ 

Tümen, tat'iyyen hareket Jr.ablliye- Kemal /{ıoçer ror. · · · 
ti ister Tümen topçusunun hedefleri · · · · · NETiCE: B~ liWım, tOpçulull 
cepheırıin çok gerll~inde dei\ldir. Alemine veçheler veren, te1mik ph-
Cephenin 24 kilometre gerisinde. deflere kartı tahrip te1iJi yıpılaay. liyetler ve . tabiyeciler ü~rinde ya • 
hele tümen topçusile, bir tahrip te- dı, bf-nce d'Jıa uyıun olurdu, çünkü pacajı tesiri öğrenmek için bir müd
siri bahis mevzuu olamaz. Tahrip mermi yolu yatıktır ve yatık mermi det· beklemek lnzundır. Bir taraflı 
nokta atışlan talep eder. Denenmes: yolund& · toprak üzerinde bu tesiri dilfünceler zarar verir; silah, tabi· 
bir müstahkem mevkide yapıldılın · al!::al& muhıJdtr. ye ihtiyacını karşılamalıdır. Eğer, 
go··re, top, bı'r kal• topu mudur'. B A 'k d ilk b kı bu muvaffakıyetlerden alınan il-"' u merı an ica ı, a şta ca-

b) Hareket kabilı'ueti'. Verı'len ma- . ü 1 "' k ld I hamla, daha büyük çaplarda da mer-
~ ııp r . .aopun aç parçaya ayrı ı ı-

lümata göre bu topun ağırlığı 15 nı bilmiyoruz, a..vrılmadık~ da tü- mi afırlıjı artımı, hattA bugünkü 
tondur. Bu ağırlıktaki bir tctpa ve- men veya kor çerçevesinde yeri menziller değiş~emek şartile, t:ıt-
ıildi.li iddia edilen 20 kilometrelik yoktur. . · bik edilebilirse, bu icad, hareket ka· 

Yu-ru"'ytiş sllratinin, A'lfler11Unin a.. ~ lailJyetinden bağışlamak kaydile; 
15 Jill aiır topıar da parÇillıH ay-

falt yollarında elde edildil~inde triin. aerçelı::Len bir liirpri% Y8Plftlf olur. 
~ ..-r rılıyor. Umum! surette, 1~ 1 .. lfır B kd' d ·11.h 111. ·1 

he edilemez. Tümen topçuları ara- u ta ıc e, sı u ima atı e muva-
topun atırlı11-1 btle bu topunklnin zi olarık ta'-kı'mat ve gem· i b 

zide manevra yaparlar, bulacakları & r. ı nfaa 
yollar ~emlek~tin umranile ilgili· dunundadır. !l'ransızlar 115 1ik ajır sistemleri değişmiye mahkum kalır. 
dir. Amerikada da asfalt yollar, her bir topta, daha 12 yıl önce, 27 kilo- Amerikalıların o?taya attıktan da· 

hmgi~m~•gfüünm~~Mo-=m=e=tre==b=ir=m=e=n=z=il=e=l=d=e=e=~=~=e=r=d=~=·=v=a=b=u=d=ın=.========== 
tör, ağır topu arazide süratle çek-
mek kabiliyetini temin etmiştir. An- Hakaret Davası . 
cak, böyle bir ağır topun 20 kilomet-
re süratle çekilmesinin, nazik par~a
ları üzerinde ne muzır tesir yaptı
ğını bilmek :zaruridir. Deneme her 
arazide yapılmalıdır. 

c) Siklet: Bu sikletteki bir topun 

• 
DUn tl•v•m edllen mu

h•k•m•nln 11111znunu 
H•run AlmanJ•Y• gitti 
Denizbank Müdür muavinlerin • 

Avrupada çapı 15,5 tur. Bu çapta da· den Harun aleyhine açılan hakaret 
ha ağır bir mermiyi daha uzaklara davasına dQn sabah Galata Sulh Ce
atmak imkanı vardır. Sür'at, ağır· za mahkemesinde . devam olunmuf
hkla değişir. Bu çaptaki ağır toplar tur. 
kor kadrosundadır. Hatta bazı mem- Diğer taraftan, bir ,ayiaya göre, 
leketlerde ağır 10,5 luk ta korlarda· B. Sermet, B. Harun naffiftda Müd
dır. Menzil hatırına hareket kabili- deiumumiliğe bir mürac~at yapa -
yetinden fedakarlık etmek. sikleti cağını söylemif ve dava d'ô!ıyısile 
çok ~rt.tınnak hatadır. - İstanbuldan batak bir yere gidece-

d) 1lk sür'at. Menzil ilk süratle te- l"inden endışe duyduğunu ilave et· 
min edilmiştir. Bu yemi toptaki gaz miştir. 
tazyiki hakkında malumat verilme- B. Harun dıt evvelki akşam Al • 
mekle beraber, bunun çok yüksek manyaya gitmiştir. Kendisinin ya
.olması Ibımgeıtr. Yüksek gaz taz- kında şehrimize dönrek askerliğini 
yikleri topu yorar, ömrünü kısaltır. 
Birçok paraya mal olan bir topun 
ömrünü yıpratmamak ta düşünül-
miye değer bir keyfiyettir. Esasen, 
gaz tazyiki bu kadar yüksek olmı· 
yan toplarda da gömlek tatbikine 

yapacağı söylenmektedir. 

llmın permi flıtlın yOkseHyer 
Alman İthalat dairesi permi büro

ları Türk ihracat mallanndan bazı· 

Untversite Kampları 
Yedek Sllb•y okuluntl•ld 
bu kampl•r• aaoo t.lebe 

lftlr•k etlecek 
İstanbul Ünive.r.ııitesi askert iamp

ları 3 temmuz pazartesi gününden 
itibaren Harbiyedeki Yedek SübaJ 
okulunda başlı~•acaktır. 3 günden
beri Üniversite talim taburu kam· 
pa ait hazırlıkları tamamlamak 
maksadile Yedek Sübay okuluna 
naklolunmuştur. 

Bu sene kamplar iki devrede ya
pılacıjından dev.reye girecek talebe 
mikdarı fazla olacaktır. Her devre
ye 1600 Üniversiteli iştirak edecek· 
tir. 

3 temmuzda başlıyacak ilk devre 
23 temmuzda nihayete erecektir. 
İkinci devre 25 temmuzda baılıya
cak ve 15 ağustosa kadar devam • 
decekür. 

• 
l:zmirde Fuar 
Çalıımaları 

Ydında bir gezjnti yapt:k. Bu ge· 
tlntı sır.ımda Çakırcalı Efeyi mıh· 
IUatın y •1••••-•••·-·--1•11••••••••-••••••••••••••••eı••••• llQ orı:ıkl Efendinin evinin 8-

Kamyon Kazası 

İktisat Vekileti Dış Ticaret Relı 
muavinliğine tayin edilen. Türkofis 
İstıanbul Şubesi Müdürü Cemal Ziya 
dün Anka.raya hareket etmiştir. Ce
mal Ziyanın yerine İstanbul Mınta-

mecburiyet elvermiştir. Harpte el- larının permi fiallarını yübeltmi§
den çıkan topları yenilemek, harsı tir. Bilhassa yapakJann ~rmi fi:ıtla
yüksek mf'mleketlerde bile kolay rı ehemmiyetli ıurıtte arttırılmlftır. 
değildir. . Bu yükseliften Alrnan1a::-ın 'Tnrkiye 

e) Gu tatbiki. Ufak çapta n1ermi· den daha fazla lthallt yapmak ist• 
yi ağırh~tırmakla gaz kesafeti istih· dikleri anlaşılmaktadır. 

İzmir (Hususi) - Belediye reisi 
Doktor B. Behçet Uz., dün sabah ya
nında belttdiye doktorları olduğa 

halde şehrimizdeki otel ve lokanta
lardan bazılarını tetlif •tmiftir· 
Kontrolün ııkla,tıl'ılmuı ifin baş
hekimliie V• zabıte amirıtttnc emir· 
ler verilrtl~r. 

t! nct•n ı~rdim. Evvelce Yorgakt 
encH ile mutabık kalm14 oldulu· 

~Uıcian o daha evvel evine gitmiı 
• bizi beklemiye bqlamııtı. Bil 
~in önüne geldijimiz zaman 
il • bir~te evinden çıkank M· 
ler kUfattdar ve içeriye davet .ıt,t. 
~ · Çakırcalı düıttılü tuzatın o ıa
...ıbaıı farkına vardı. Yüzüme lnzm11 
45• 1 haltıarak: 

dti- Dell'\6k sen beni en sonN mil· .. : . .::n eme getirdin h•, diye 

r ~ 1Niki içeri afrrniyeoıktl. 
~ Y;-..w Jtfendlnill lbe1 m. 
ili~- ayraa ..,nıııkltrt .. 
-~ ...... ,._ ........... 

Eleklrlk tllr•ll ve pr11•n 
k•mrontl• iki klfl • 

J•r•l•ntlı 

ka Ticaret Müdürlülüne tayin edi· 
len İzmir Tkıant Odası Umumi kiti-
Mehmet Ali dün sabah Ege vapurile 
gelerek vıazlfeline baflamlfbr. -Fındık .. tafl•rı 

Şoför Mabudun idaresindeki 
3827 numaralı kamyon dün Fındık· Fındık üzerine dfin hararetli 81• 

hdın ıeçeran, ansızın karşıaına tışlar olmuttur. On gün sonra teslim 
91kan bir adamı çarpmamak için ıartile 2800 kilo iç fındık kilosu 101 
manevra yapmak istemiftir. .Fakat kuruttan ve 1200 kilo ekıtra fındık 
bu mıda kamyon, bir elektrik dl - içi kil01u JOS kurUftlın fob Gires.un 
rejine prpmlfbr. 5040 ktlo tombul 1ıra fındık içi kilo-

., Neticede, arabanın ioinde bulu· au ft lruruftaa aatılm~ı.r. Trabzon· 
nan Ali km iDiM ile kamyon u • · dan • bin kilo fmdık ı•lmit ve İı
lılhl A.bd\&lnhmaD aıulıteUf 7wJe.. tanbulda eevSI •• fuMlık doku kıal-
rlJt.dn r•aJ.enmlf)a,. maınıfiP 

sal etmek mümkündür. Yeni top bu DUn J•Pll•n lhr•c•llnuz 
faydayı verebilir. Fakat gazın t!a Dı§ ply11alar için ihracat satışları 
rolü tüm!'n muhRrebe çerçevesi i· devam etmektedir. Dün Almanyayı 
çlndedfr, büyük menzillere lüzum kuzu derisi, banak, halı, İblya için 
yoktur. ' kuı yemi, JdtH, maam, hıl1, Ruman-

f) Ta'lırip tesiri. Tahrip hakkında ya için yer f;mfı, lıvıç için vermut, 
verilen malOmatta, zannederim, bi· Eelçika keçi kıh. L&tonyaya «ltill'. 
raz fanta7.i vardır. Amerikada da, VE' Hothndı~ı suHm eatlflarmın 
Almanyada olduğu gibi, atış arazi- muameleleı:i_.apılmıftU'. 
sf yumu,ak ve kumsaldır. 15 lik bir 
marmi de, hattı obüsler de, bu ka
der df"rin çukurlu açamaz. Bu lo· 
pun aoıba kaç barut hakkı vardır? 
Bu ta.hrfp bflv{~k mPnzilin dik m<>r
mi yolunda fııe. bunun tabtve He 
alllru1 ne<flr? Bu toplA ıalcJ.ılf he-

Sandeld• kavga 
Topkapıda oturan Bursalı Muhar· 

rem ile uk1ıd.a~ı kunduracı leit Y•· 
nfkapıdı ıurn•1a 1la gHet'SeD arelı
rmda t•kan ka'lp ııeüeMind• &tt 
ve Muhaneai bqıa)rlı yanJ•m1ft1T. l 

Dün akfam belediyede belediye 
ve fuar mOhendYlertrdn yaptılı top 
lantıya rly111et ederı B. a.iı,et Uz, 
fuar it!-111 tizerinde 8"'1 vakte kadar 
çaJ.ııınJftılT. 

:Beledtve daimi encümeni ılün . . 
ıehrtn muht4lif yerlerinde yoni bazı 
yoilli\' ve luımıllı.asyon lnfntırıı iha· 
le cl:ı~r. 3'1.ırQ.e bel.cilr~ntr. it!~ 

r.\.n~ ifll90) lltlılc ~..11aıı*ta.. 
m. İ,,_.. .Or'•Ua ikrı\Mt !cdıı llHlı 
t~btrler .ı-t1~· 
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}PYflil Zat IDllM. 

Cevad Tewllk ENSON 

Vanda Belediye Ve 
Halkevi Çalışmaları 

Doktor Şengönül, .karısının kendi-ı 
sine ihanet ettiğini hissedince bey
ninden vurulmuşa döndü. 

Doktorun karısı çok ·sinirli bir 
mahluk idi. Coıkunun doğuşu onu 
biraz sükünete kavuştunnu.ştu. COI· 
kfin, çok nahif bir çocuk olduğu için, 
.annesi hemen ıhemen bütün gününü 
e\'de geçirerek onunla meşgul olur
yordu. 

Çok geçmeden çocuğun sıhhati 

düzeldi. Annenin de :artık eskisi gibi 
çocuğunun üzerine düşmediği görü
lü ·ordu. 
Komşularının oğluna işık olmuş

tu. Sezai -tlllebe- kadına. beraber 
kaçmalan için delioe ~darda bu
lunuyorou. 

Doktor Şengönü~ bunu. ihmalki.r 
kansının tesadüf-en ortada btraktıjı 
bir mektuptan anlamıştı. 

Genç adam yazısında: 
- Sensiz )"3Şlyamıyacağım ... Ko

canı ledtelL Yaşım müsait, heme'l 
e~irlz. diyordu. 

Nerkan. acaba. Seza.inin metresi 
miydi!_ Fabt mektupta bu vaziye. 
ti ıisı>al edecek hiç lbir delil •oktu. 

Doktor bu sünheli isi nasıl h31le
ıdettiini bir türlü keStirmıiyordu. 

Doktorun bu tela~Iı santlerindt' 
genç adamm babası kendisini zi~
rete geldi. Zat.en cskidenberi sralı
rmea büvük bir samimiyet ~ardı. "A
chm çekingen bir sesle: 

- Azi7. dostum, si7e bahsedece
ğim mesele pek hosa f!ideccl< birşey 
değil, dedi. Fakat sahsi menfaatiniz 
mevznbahso1duj!u :icin djnlemenizi 
tavsive ederim. Oğlum Sezai, bir ka
nın VÜZ.Ünden neredeVSI" büvük bir 
delilik yanacak .. O 'kadın 1.ıı kactığı 

dakikada tabsilini de bırakmış ola
cak Bu isten muhrıkkak surette v:ııı:
geçmesi laumdır. Sözü geçen kadın
ca sizin ... 

Doktcr: 
- Evet. benim kırım, diyert>..k dos

tunun söz.ünü kesti. 

Sezainin babası sevincini gizli
yemi ·erek~ 

- Demek haberiniz -,.•ardı? .. dedi. 
• Kanmz :sizi terk~tmedikce tamiri 

kabil olnn •acıık ıbirsev voktur . .Sizı 
adice aldatacak bir kadın da de.ğiJ.. 

dir. Şimdi siz ne ~pm v~pın kan-ı 
cızm bu hareketine mani o1mahsı
nız. Ben de elimden geldiği kadarı 
siw yardım ederim. 

Doktar Şenf!önül, omuzlarını sil
kerek ve hiç bir kelime teliıffw. et
meden komşusunu lc!övi elti. 
Hayatının altüst olacağını hisse

-diyordu. Ei'.,rer çocuğu eskisi gibi h~s
ta o1saydı kansının bu J?:rvri tabiil 
luıt'('keli mevwb2bs blle o1m1vaeak
t1. Çünkü ana şefkcıti, 'Onu hasta has
ıta bınıkı'D gitmesine mani ohc.,.'ktı. 

Doktor. bunları ıdüsünüraen imi 
bir fikir ibeytıini ktrrcaladı: 

Çocuğuna kızamı1ı:: hastalığı aşılı

~aca'kb ... zaten naSll ıols:ı bir g\in bu 

O ~ Zeydi azad etti 1 
''e cElhabib» diye de bir unvan 1rer
di. 

7...eydin babası. oğlunu bucak bu
cil arıyordu. Onu, Muhammedin 
J•.arunda buldu. fuhammed. deli
kanlıya, babasile beraber gidip git
memekte muhtar ol<iuğunu söyle
di; :fakat '.Zeyd gitmedi Muhammed 
de onu evlat edindi '"'!'". 

Muhammed. Zeydi, dadısı Ümmil 
Eymenle e\•lendirdi. Qndan, 'Usa-· 
me ismindeki çocuk dünyaya geldi. 
Sırasında anlatacağımız üzere, 

ı iuhammedin, hicretten sonra Me
~hlede aldığı cZeyneb binti Cabp 
namındaki kadın, evlatlığı Zeyde 
bo~·attınp aldığı 'kadındır. 

Ali ile Zeyd, Muhammedi ç.ok .se
''erl.rr .. .onun !'a§amıyan çocu1dan
nm .ırer.ini tutarlar.dL Z~yd, ıilk is -
lama ıdahil bulunanlar arasındadır 

ve Kur'anda bile k:ni geçmektedir. 
Bu zat, isliim orduwnun ilruroaruisn.ı 
liken Mu~ deni~en yerde Rumlar~a 
muharebe ıe<H?rl.-en ŞoJıit düF-liiitür. 

Muhammedin şiir tÖ)•lernemesi -
Mahnmmed, pir söylemezdi. Alla-

hın kenditini elir söyl-mekt~m me
netliğini f:oylerdl. Sebebi de, Xur
anm, Ay~tlerlnl, l1erkes tı~r s8;r1e -

hastalığa tutulacak. İyisi mi.. bir J 

gün evvel bu dertten kurtulmuş oı
lur> diye kendisini avutuyordu. 

Hakikaten kadın, çocuğun hastıı

lmdığını görünce yine eskisi gibi 
bir dakika bile başından a rı1madL 

Doktor karısını teskin etmek için: 
- Kızamığa hiç bir zaman tehli

Kısa Bir Zamanda Başarılmasına 
Çalışılan Büyük işler 

kesi yoktur ... diyordu. 
Fakat çok geçmeJen o da merak;ı 

düştü. Çünkü kızamıkla !beraber !bir 
bronşit ba~göstermişti.. Hararet in
dilrten :sonra tclm;r çıktmya başla- l 
mıştı. Bir akşam, artt'k çocuğun f!e- 4 
ceyi geçiremiy~ğini hisseder gibi ı 
oldu. Tabii hu :anlard2 kansın bir 
gençle luıcmasına ihtimal verilc
mP.zdi. DoktoT maksadın ermişti. 

F~kat kendisini bir türllı tebdk <'· 

demiyordu: cBen bir katilim!..• di
yordu. 
Çocuğunu tedavi ~tmekten iiciı 

kaldığı için müracaat ıettiei bir dok
tor arkadaşı. içini çekerek fikrini 
söyledi: 

- Artık !·aııacak hirşey k 1m:ı

dı ••• ~er bu eceyi de .atlabrsa .. 
kurtulur .•. Fakat •.. 

O gece. doktor da, kansı gibi ev
ladının başucur.dım avnlmadL S~
atler geçti ... Pnncurlardan sızan iki 
ı 'klo:r arasmdtı. <0ITTunun Ü7 erinc e· 
ğilerek onu mua 'ene etti '1e: 

- fyi oluvor ... Ate<:i diistli_ arlık 
kurtuldu!_ dive baftırdl. 

Van (Hususi) - Şehrimizde yeni 
bir halkcvi binasının temelleri atıl
mış bulunmaktadır. Şehrin içindeki 
caddelerin de parke ile döşenmesi 
için hazırlığa başlanmıştır. Bütün 

bu işler yaz mevsiminin inşaal ba
kımından gösterdiği dar imkan ve 
şartlar içinde vılmaksızm başarılan 
feyizli eserlerdır. 

Yeni seçim dolayısile son günlc;r
de duraklamış o1an beledi ·e işleri 

eni reisin iş başına gelmesilc tek
rar canlanmıya başlamı.ştır. Yeni 
belediye reisimiz genç ve enerjik 

bir memleket çocuğudur. Bu itibar
\adır ki, kendisinin değerli va7Jfesin
de büyük baş:ırılık göstereceğine u
mumi ka'naat vardır Şehrin belediy~ 

CeI.Jhesinden bugün en ba~ta gelen 
işi; temizlik, su \'e elektriktir. Bil
hassa temizlik noktasından Van gibi 
geniş bir sahııva seroilmiş bir şehir
de daha titiz bir çalışmıy.a ve devam 
lı bir tnkibe ihtiyaç \•ardır. 

Vandaki halkevi çalışmaları da 
yeni bir s .. fhadadır. Bu seneden iti· 
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Karantina.da Bir 
ağuşa Ö!)ÜSÜVOrlardı. ına ye JŞ en 1 

Birkac dakika .sonra knrısile ağuşl c· t • l d• 
Neriman hıçkıra hıckıra ağhya-

ralc: . Sar hoç b ir ayrancı ,.lr 
- Lstc. cezam1 ('ektim, di,·.ordu. arkad~ını öldUrdU 

kabahat bende. .• ~ı-u ihmal E-t- İzmir. (Hususi) - Evvelki ge-

tim. ce saat 22 sularında Kar;;.n-
1F'Rkat dn1<tor v·n'•"'ı mio·fık 4?afı tinada Neşet sokağ.nda bir cina-

dü<>Ünl'rek kansım ; h~m <€1medi: yet olmuş, Hüseyin Birgün adında 
- Asıl k~hah'-ltli benim!_ flecli. birisi bu cinavctin kurbanı olmu.ş

karmana mnni olm:ık irin cocu~a kıı,. tur. Katil, Hüseyin oğlu Niyazi Tu
zamık hastalı~ı a~:ıladım. ratı adında 30 y.aşında bir delıkanlı, 

Kat1ın. lkoc:ıS1m listikrabhı iffkt<'tl- maktul 44 yaşında bir ad!!mdır. Ci
sonra ona nefret dolu bakır:;lar ır· nayetin kısaca sebebi cehalet ve 
latt1. Çocui!lı hilesinc,c onu. bu c~· sarhoşluktur. Maalesef k til de 
n:nrarın elinrien uza:kl...,s'bnıcaktı. maktul de aile sahibi, .evli kimseler
Sert \'fi! acı bir sesle mırıldandı; dir. İkisi de düşüncesizliklerinin 

- Seni tcrketmi".ecclrtim ... Fa- kurbanı olmuşlardır. 
kat buaün sen beni kacırn•orsun. Cinayetin sebebini .araştırmdk 

Konya ca -ld~ leri parke 
döşeniyor 

Konya. (Hususi) - Beledive, hü
kümet binasının önünden b~:Şlayıp 

Kapı camiinden geçen ve eski hay
van pazarın:ı kadar uzavan caddeye 
perke döşt'lmive karar Yermiştir. 

Bu işe ait kesif bugünierd :spıla

cak. ıparke Cerşiyat1 :sonbahnr.a hdnr 
bi tirilcccktir. 

Seyd~hirde cnnldc 
Seydişehir mıntakasındn ancılık 

giin ~çtikre 1nki~f Mmektedi?'. Bu
' gün Seydişelıirde 420 ancı vt> 2.200 
an kovanı bu1unmalct!dır. Bu ko
vanlardım 3,000 kHo lbal a1ınm 

rnekteki kudretine izafe edebilirdi;~ 
fakat başkalarının şiirlc..".'ini söyler] 
ve önünde söyleterek ~evk alırdı. 

Kiab ibni Zübeyrin kasidesini ~ok 
beğendiği için ona «Bürde = örtü• 
sünü hediye etmişti, ki.. bundan dG
:layı o kasideye cKnsidci Bürde- de
nildi. 

İmam Müslim, «Sahih» isminde
ld kitabında, Şerid ibn'i 'Süveydinl 
şöyle dediğini 'kaydediyor: ·Mu
hammed, bir gün beni devesinin ar
kasına bindirrui§ti. e:ltmeyye ibni l 
Saltın şiirlednaen hatırında var mı 
diye sordu, bir beyit okudum. a:dnha 
okun dedi. 'Böykce yüz beyit oku
dum, o da dinledi. 

Muhammed, ~r'c muhalif olını

:yan şiirlerin ma'kbul ve memduh 
olduğunu söylerdi. IIele hikemi ve 
nasihat ~·ollu şiirleri .söyliyelneri 
sevaplı bulurdu. Ebubekir, Ömer, 

Osman, Ali ~e :Ay§e ile sair sahabe
ler şiir SÖ.}·ler ve okurlardı. Kur'an-

daki ayetin, islii.m büyüklerini hic
veden müşrik şairler hakkında ol
.duğunu bildirmiştır. 

.Muhammedin bilgisi - Avrupa 
ülemQSJ, Muharcmeöin ümmiliğini 
.zi!ticlBrine .sığdır;mıyorlar.. onun, 
mutlak ders laldılına zahip oluyor-

için, bundan bir hafta evvelisi
ne rücü eylemek lô.7.ımdır. Se •yar 
ayrancılık yaparak 3 kişilik ailesi 
efradını geçindiren katil Niyazi, 
bundan bir hafta evvel Asım admda 
birilc kavgrı edivor ve hakeret görü
yor. Asım mahkemeye verildiği za
man Niyazi. müdafaa şahidi olarak 
Hüseyin Birgünü gösterivor. Fok:ıt 
Hüseyin Birgün mahkemedeki şaha
dctinde hadiseden ademi mallımat 
beyan eylemiş ve Niyazinin nefret 
ve husumetini celbevlemiştir. 

Niyazi Turalı ewelki gece kafayı 
iyice tütsüledikten sonra ikinci Ka
rantina mahallesine gidiyor. Bu sı

rada Hüseyin Birglin komşularile 

birlikte k:ıpının önünde oturuyordu. 

ur. Hıristiyanlığı , ,Buhyara veya 
Nesturadan, Yahudiliği, orada na
dir olmıyan Yahudilerden .. putpe
restliği de Araplardan öğrendiğini 1 
iddia ediyorlar. 

İslam alimleri de peygamberin 
yazı yazmasın1 bile bilmediğini, her 1 
ayet nazil ildukça vahiy katiplerine 1 
yazdırdığım, Muhammed ümmi ol-

mayıp da tahsil görmüş bir adam 
olsaydı, bu ayeUer etrafa yayıldığı 
wakit, yalnız düşmanları değil, hı

sun akrabası da, onu tekzibe kalkı
şır, sen filandan tahsil etmedin rol? 
diye yüzüne vururlardı, dioyrlar. 

İslfun alimlerinden bir kısmı da 

Muhammedin okuyup yazması ol -
duğ"Jnu iddia ediyorlar. Bunlar, 
cı:Tetlıl suhufen mutahhareten :::z 

mutahhar sahifeleri okur» diye 

Kur'anda y~ıh olan Ayete BUhari 
iismindeki kitapta cO, Hudeybiye 

muharebesinde kağıdı eline aldı ve 
yazd.J» mealindeki !aadile istinat e
diyorlP 

baren muhtelif kolların çalışma sa
haları genişletilmiş, plana ve prog
rama bağlanmıştır. Ayrıca kollara 
yeni ve kuvvetli elemanlar da alın· 
mıştır. 

Mıntakanın içtimai ve kültür ba
kımından da kuvvetle muhtaç oldu· 
ğu kalkınmıya halkevimizin bu yeni 
faaliyetile müessir ~ckilde hizmete
deceğini şimdiden kabul etmelidir. 

Yandaki yeni mes'ut haclisclcrden 
biri de her çeşit malzemesile yeni 
bir tertip ve mukemm 0 li •ette bir 
matbaanın açılmış olmasıdır. 

Bölgenin kırtasiye ve basım saha
sında beliren her türlü işlerini İs
tanbul ve lzmir gibi uzak ticsret 
..merkezlerimize siparişten müstağni 
kılacak olan bu müessesenin bas..ı

rıları a ·ni zamanda (Yeni Van adlı) 
bir gazetenin neşir sft hasım konması 
için de teşebbüse gc<;mişlerdir. 

Görülüyor ki; yurdun hemen her 
noktasında yükselme ve kalkınmı~·a 
do~ru atılan kuvvetli adımlar bu 
bölgede de ııvni hız ve başnı-ıhkl:ı !-
leri atılmaktsd1r. Fikri 

Feci Kaza 
-----

KöprUdan dU~en bir k• 
dın hemen öldü 

İzmir, (Hususi) - Basmah:ıne ile 
Hilfıl i:.tasyonları arasında bir kaza 
olmuştur. Kahramanbr mo.hıı.ltnc:;:n. 
de Eminbey sokağında 21 nu)naralı 
evde oturan Ahmet karısı 65 ya~ında 
Bn. Emine, gelini Fıtnatla birlikte 
çıemiryolu üzerinden yürüyerek Hi
lal istasyonuna giderlerken dcmir
yolundaki köuıilye gelmişlerdir. O 
sırada mukabil istikametten gelen 
trenden korken ve köprüyü geçmek 
için acele eden Bn. Emine, birden~ 
bire muvazenesini kaybederek 12 
metre yüksekten asağıvn düşmüş, 

basınd.:ın ve viicudünün muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralana
rak ölmü~tür. Hadise tahkikatına 
müddeiumumilikçe el konmuştur. 

Taşçı Hüseyin de, Huseyin Birgün
le birlikte kapıda oturuyordu. 

Niyazi, kapida Taşçı Büseyinle 
konustuğu sırada sırf Hüseyin Bir
güne işittirmek için: 

c- İnsan erkek olmalı, sözünün 
eri olmalı. verdiği sozü tutmalı. söz
den dönmek ayıptır. gibi bazı cüm
leler sarfetmiştir. 

Hissine nıeğlüp olan Hüseyin Bir
gün bu sözlerden müteessir olarak 
Niyazinin yanına geliyor: 

- Ne istivorsun benden, başıma 
bela mı kesildin? 

-t9-

Muhammedin ümmi olduğuna za
hip olanların delili de: «Kur'andan 
evvel okuyamazdın ve sağ elinle 
yazamazdın• dıyen ayet ite Buha
rideki: «Biz, ümmi bir ümmetiz; 
yazmayız ve hesap bilmeyiz• mana
sındaki hadistir. 

Ebu V:elit Endülüsi, bu hadisin 
zahiri manasına istinad ederek Mu
hammedin okuyup yazdığını söy -
ldiği için, o zamanın ülcması bu
nu Endülüs hükümdarının huzuru
na çıkarmışlar ve sıkıştırmışlardı. 

Ebu Velid, kendin kurtarmak için; 
peygamberin Kur'andan evvel yaz
mak, okumak bilmediğini ve Kur
andan sonra yazmak bilmesinin de 
bir mucize addedilebileceğini söy -
ledi. 

Ebu Velidin Şe~hi Ebuzer Here
vi ile Afrika ülemasmdan bir ta -

kımları da bu fikirdedirleı' ve: 
c:Pe)·gamber yazı yazmaksızın ve -
fat etmedi» diyorlardı. 

'C.a!eri Sadığın da: cPeygamber, 

-1•-
Selim, cevap vermekle münaka

şayı uzatacağını anladı. Canının sı

kılmasından dolayı ne yapacağını 
~şırmLŞtı. Yemeğin bitmesini dört 
gözle bekledi. Taraçaya kendisini 
zor attı. 

Taraçada dolaşırken: 
- Daha on ay var. Bu 1.amann ka

dar nasrl tahammül edeceğim? diye 
düşünüyordu. Bir müddet bu ~kil
de dolaştıktan sonra bahçeye ine - f 
rek bir kanepeye oturdu. Gece ol .1 
muştu. Ortalık karanlığa rağmen 

tıpkı daha yumuşamış ve serinlen
miş bi·r güne benziyordu. Ay sema
da parlıyordu. Beyaz ışıklarile et • 
rafı parıldatıyor, ağaçlann tepeleri
ne gümüşten bir yağmur indiriyor, 
dallarına zafirden ve elmastan kol
yeler takıyordu. Muhteşem alınla

rmı okşıyan bu ziya çiği altında u
yuyan büyük ormanlar titriyordu. 
Zaın~n zaman anaç bir bülbül bu 
tabloya başka bir güıllik katıyor, 
insana, heyecan içinde bulunan ru
hundaki sarhoşluğu uzun bir aşk nağ 
mesi.le ortaya koyan \'e uyurken ko 
nuşan ormanın sesi işitiliyor gibi 
gt?liyordu. 

Selim, bir müddettenberi gecele
ri çok geç yatıyordu. Çiftlik sakin
lerinin garip la\'lr ve hareketlerini 
dü~ünmediği 7.amanlar, tar:ih kitap
ları nın arasına gömülüyor ve işini 
bir an e\•vel bitirdi!ğ takdirde Fe- • 
ridtın Beyin, kendisini daha çabuk 
bırakabileceğini ümit ediyordu. Vü
cudü ne kadar mukavim de olsa, 
nihayet yorulmıya başlamıştı. Tabi
at, kendisini hissettiriyordu. Bu se
beplen, odasına gidip yatmayı dü - · 
şündüğü sırada, oturduğu kanepe -
de uyuya kaldı. 

Gözlerini açtığı zaman ay batmak 
üzere idi. Silkindi. Zira gecenin ru
tubeti her tarafım ağırlatmıştı. Ay
ni zamanda vücudü sızlıyordu. Bu 
sırada içeriden büyük çalar saat. 
ikiyi çaldı. Allahtan kimse, yatıp 
kalkmasına kanşmıyordu. 

Oturduğu daire, taraç:ıya. kenar
da bulunan küçük bir kapı ile de a
çılıyordu. Ve bu kapının anahtarı
nı Selime \•ermişlerdi. Bah~dc dola 
şan iri köpekler de kendisini artık 
tanıyorlardı. Bunun için kapıya hiç 
bir gürültü yapmadan gelerek içeri 

Ve iki adam altalta, üsti.iste biri
biriyle kavgaya tutuşuvorbr. Niva
zi. bıçağını çekerek Hüseyinin kar

n ma iki defa s:ı plıyor ve kaçıy<ır. 

Yaralanan Hüseyin, hndiseyi müte-

akip memleket hastanesine nakledi
liyorsn da yolda hayata gözlerini yu
muyor. 

Katil. hadise gecesi sabaha karş! 
E~refpaşa civarmda yakalanmıştır. 

Hadise t:hkikatına müddeiumumi 

muavini B. Celal Varol el koymuş ve 
suçlu :ağırce.uıya \'&ilmiştir. 

yazmasını bilmese bile kitap oku -
masını bilirdi» dediği mervidir. 

Ebüh·cfa Ali ibni Akiyl, :bir ha
dise istinad ederek: «Peygamber, 1 
peygamberliğinden eVl·et, İbrahim 
ve İsmail şeriatine göre işlerini gö
rürdü» diyor. 

1bni Kuteybe de: Araplar ara -
sında, lsmail dininin bakayası cari 
idi. Bunlarda da haccetmek, çocuk
ları sünnet eylemek, bir kadının 
bir iki talaktan sonra kocasına dö- ı 

nem emek, nefis diyetinin yüz dev~ 1 
olması, cenabetten yıkanmak. tır -, 
nak kesmek, koltuk altını temizle
mek, istinca, avret yerini temiz.le -
mek, hırsızın sağ elini kesmek gibi 
şeyler vardı. Peygamber de, bu şe
riate iman eder. O suretle hareket 
ederdi. 

M uhaınmedin Hara dağında itikl
f1 - Muhamır.ed, peygamber olmaz 
dan evvt"l, Kureyş.in puile.rma dil 
uzatmamakla beraber, vatım:l~1a

rmın putlara tapmasını ho§ bıılmaz
dı. 

Muhammed, Hanın.erden bazılı

r ile ve ezcümle İsmsfl dinin • 
den olan Haticenin amc8.!Ulm oğiu 
\Tarflka ibni Nntel ile göri!tm!iftü. 
Hat LA köle&i Zeyd ibni ff ari.!e ~ 
hıristiyan idf • . 
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Nakleden : ORHAN S . 

girdi. Dar nıerdivendtu çıktı~l. rı 
sonra birinci kattaki uzun koridora 
geldi. Donerek ikinci merdivene çı· 
1:acağı sırada, koridirur.. dibüıôc~ 
uzun ve acıklı bir inilti işitir gıbı 
oldu. 

Titrctli, bir lihza hareketsiz dur· 
du. Fakat ayni zamanda, bir pence· 
renin kmk camından süzülen riit· 
gar, açık bir ara kapıyı gıcırdattl· 
Selim, inilti diye aldığı sesi, ı-0ı· 
giirın yapmış olduğuna kanaat gc· 
tirdi. Yürümeğe başlada. Bir iki bıı· 
samak çıkınca, birincisinden dahil 
korkunç bir ses kulağına geldi. oa· 
marlarındaki kan buz gibi oldu. Ar· 
tık aldanmak imkanı yoktu. Riiı • 
gar, böyle bir ses çıkartnmazdı. BU· 
acı, ıslık gibi, yırtıcı, adeta bir hll' 
yalin çıkardığı bir ses idi. 

Binbir türlü düşünce, Selimin di· 
mağını kurcaladı. Bunl!m daha de· 
rinle,ştirmeyi akhndan geçirmiyere1' 
başı ateşler içinde. basamaktard afl 
inerek koridorun başına fırladı ve 
ne söylediğini pek kestiremeden: 

- Kim o? Yardım kim istiyor! 
Ben. Selimim.. yardıma geleyiıtt 
mi? 

Ses, koridorun ıssızhğı içerisinde 
kayboldu. Cevabı yoklu; karanlılc' 
bt· dilsiz gibi duruyordu. A~ele ~ ii· 
zünden Selim, elindeki mumu dıı 
söndürmü~tü. Buna rağmen ile:"1Ye 
doğru yürüdü. Ellerile du\'ara tutu• 
narak ileı·ledi. 

Her üç adımda bir, etrafa kulııl< 
vererek duruyor ve hcyccanm t it· 
rettiği bir sesle: 

- Kim var? Yardıma geleyif1\ 
mi? Cevap \•eriniz diye bağırıyor· 

du. 
Kalbin çarpıntısından \•e rüzgi· 

rın hala gıcırdatmakla oldugu kapı· 
dan başka kimse cevap \•enniyordU· 

Selimin bulunduğu uzun koridO' 
run ortasında gündüzleri açık dU' 
ran, fakat geceleri çüt kiliUe kap:ı• 
nan büyük bir demir kap1 vardı. su· 
raya yaklaşınca genç adam kapını~ 
üst kısmındaki aralıklardan 1ıafı 
bir ziyanm taştığını gördü. Bu k3' 

pıya inen bir iki bıısamağı aştıktaıı 
sonra. anahtar delii:tinden bakt1. içe· 

tide gördü~ü manzara hissettiği crı· 
disevi. korku ne kan~1k bir hayret 
ve ~aşkınh11a soktu. Etrafına bir ktıÇ 
kere sarıhn ,.e sol kolunun altınd!111 

gcecrck Sl!ğ omuzunun üstünden cffı· 
şen be>ynz bir örtüve sarılmıc:tı. 13~1" 
elile bir me~ale ve kılıç tutuyor, dı· 
ığerinde de o~·al şeklinde arka tartı· 
fından görülen ve bir tablo oımar.ı 

muhtemel ~banoz çeTÇ'{?veli bir c;<'~ 
bulunuyordu. Bu hayaletin yüıtt 
sap:;~rı. za.} ıf. gayet uzun idi. Sol· 
muş, büzülınü] derisi. k<'mi1dcrifl~ 
yap~mış gibi idi . .tı.lrı ... .:ı- .. _ ..... 

surette ter damlıyor, saçlannı f'' 
kaklımna yapıştırıyordu. 

(Davam1 v:ır) 

Kas ibııi Siide, Sukul Ukkiızdll· 
meşhur hutbesini irad ettiği, soll 
peygamberin gelmek üzere olduğıJ' 
nu söylediği zaman, Muhammed clC 
mecliste hazır 1:eotuz beş yaşıııd11 

bulunuyordu. 

.Muhammed, bu zamanlardan soıı 
ra, ~avaş yavaş dünya işlerinde~ 
elini Çekti; münzevi ve tefcklcür ı· 
çinde yaşamıya başladı. Artık Mc~· 
ke civarında yalnız başına gezcrd" 
Gezdiği yerlerde, vatandaşt:ınrı111 

İbrahimin dinini takip elmeQ.ıklcrl• 
ne, putperest yaşadıklanna üziilii" 
dü. 

'Ieşhur aylarda (1) Mekke ciV9' 
nndaki iH&ra dağmdaki bir msğsr•· 
ya çekilir. mutlu bir sfrt'.lt iti.,oe 
düş-jncelaıe dalardı. Fik.""i re ~lı~i 
allahın azamet ı;e kud!'diııe aıtt1 • 

(D~~nn v~r) 

(1) lıfek}lA? ahalisi CT.c.!]l'.-;iı:r zı;htlf 
eden zahfilcr. öterJe:ıbeıi m·a.sır:z ııe 
bil7ıc:sı;a Rece.,, ılyt"..da Mer.Jc. c:ı;ıı· 
rında.ki i:ıııiıJQgdl>lnrcı ftki!ırlB1·, ti' 
fe.kkii.rlc t:Gkiı gıç~Tlt>r::H. Hai!l o~· 
ğınrla, h.,· mün.ı.eı"nirı. muayyt1ı b~ 
mahJfü vorık Mu.hammtdhı d• d6 
Abdillm.ıtalip, Vmeyye ibnf ~~u • 
gayra, Vamktı flmt Nôf • l de h• vot· 
dl.l ilıadd C!tmillriir .• 



Eski Gümrük .. 
: Hamallarının 

Mühim bir davası 
(Baftarafı 1 bld •yfaia) 

alman lM kuruşun 50 kuruşu ha-
, !nallara ve vapurlardan tahliye edi

lip gümrük önünde bekliyen araba
•lıaraı yüklenen eşyalara mukabil a
«man p·aranın yüz kuruşu da araba
cılara ait olmak üzere kesilerek 
bunlar namına toplu bir halde birik
tirilmiştir. 
Denizbankın teşekkülü v~ öiğer 

:münasebetlerle hamallık teşekkül
lerinde yapılan değişiklikten sonra 
Jnuhtelif yerlere <Jağılan hamallar; 
bu suretle kesilen paralardan biri
ken istihkıaklarını almak istemişler 
Ve bu paranın aralannda taksim o
lunması için mezkur mahkemeye 
:müracaat etmişlerdir. Hamallar bu 
işde avukat B. Cemil Kıvırcığı da 
Vekil tayin etmişlerdir. 

B. Cemil, yekfınu 20 bin liraya ba
liğ olan bu paranın eski Hamallar 
Kahyası yeni şeklin grup amiri nez
dinde bulunduf,ttınu mahkemeye bil
direrek bunun kendisinden alınıp 
Yaşları ilerlemiş ve ekserisi tasfiye
Ye tübi tutulmus istihkak sahibi ba
ınaUar arasında- taksimini, bu suret
le halen hamallık yanamıyan· ihtiyar 
hissed ~ rların sefaletten kurtarılma
sını rica etmiştir. 

Bunun üzerine mahkeme Saidi 
celbedcrek kendisini dinlemiştir. 
Mumaileyh ho.mnlların istihkakları
nın yedinde saklı olduğunu, ancak 
bunun 20 bin lira olmayıp 15 bin li
radan ibaret bulundu~unu söylemiş 
Ve 15 bin lirayı da Denizbanka tes
lim etmiştir. 

Mahkeme; mezkur naranın kimin 
namına bankaya verildiğini Deniz
banktan sormuştur. Verilen cevapla 
cıa paranın hamallar namına mah
fuz tutulduğu ve bu hususta İktısRt 
\7 ekaletinden bir formül beklendiği 
bildirilmiştir. 

Köaelvanofun Berlln 
Seyy•hatl 

Sofya, 29 (A. A.) - B. Köseiva -
l'lofun birkaç aydanberi mukarrer 
0hın Berlin seyahatinin tarihi tem
ınuz başlangıcı olarak tesbit edil -
?niştir. Başvekil, 3 temmuzda Sof
~adan ayrılacaktır. Mumaıleyh, 
l3erlinde üç gün kalacaktır. .... 

Fatih Sul1ı 3 iincü Hukuk Hıikim
Hğinden: 
Vefat tarihi Adı 

---22/2/939 

ıJ/2/939 

26/2/939 

12/1/939 

14/1/939 
19/1/939 

24/1/939 

25/1/939 

31/1/939 

3/2/939 

Hüseyin Mehmet 

Şuayb Muharrem 

Kazım Rifat 

Hidayet Kamil 

Riza Süleyman 

Osman Hüseyin 

Nazif Yusuf 

Şerif Ali 

Mustafa Hüseyin 

Alfıettin Selim 

l3erveçhi bala Gureba hastanesin

de vefat edenlerin tarihi ilandan 

İtibaren alacak ve borçlularının bir 

·~ ve iddiayi veraset edenlerinin 
iiç ay içinde mahkememize mUra -

ta&tıarı, aksi halde tcırekelerinin 
lıaıineye devredileceği ilan olunur. 

RADYO 
... , CUMA 30/6/89 

12,30 - Program, 12," - Türk 
müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, lS,15 - 14 - Müzik (Karışı~ 
program Pl.) 19,00 - Program, 
19,05 - Müzik (Melodiler - Pl.), 
19,15 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,00 - Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20,115 -
Konuşma (Haftalık spor servisi), 
20,SO - Türk müziği (saz eserleri 
beste, semai ve şarkılar), 21,10 -
Konu§m•, 21,25 - Neşeli plaklar R. 
21.SO - Orkestra programının tak
dimi - R. Strauss ve e&erleri hak
kında, 21,45 - Müzik (Radyo or· 
ke.ı;trası - Şef: Praetoriuş.) 

1 - Richard Strauss - Serenad 
13 nefesli saz için, op. 7, 2 - Ric
hard Strauss - cLe bourgeois Gen
tHhomme>, süit orkestra için, op. 60, 
a) 1 inci perde uvertürü, b) 11enuet 
c) Eskrim hocası, ç) Terzilerin sah
neye çıkışı ve dansı, d) Lully'nin 
Menueti, e) Courantc, f) Kleonte'
nin sahneye çıkışı, g) 2 inci perde 
uvertürü (İntermezzo), h) Ziyafet j 
(Ziy.afet müziği ve aşçı yamağının ı 
dansı). ı 
22,30 -Müzik (opera şarkıforı - Pl), 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham tahvilat, kambiyo - nukut 
bor~ası (fiyat). 23.20 - Müzik (caz
band • Pl.), 23,55 - 24 - Yarınki 

program. 

lstan bul Halk Tiyatrosu 
Keaan Güler •e arkadaşları 

f eykoz iskele 
ıaıinosu 

ÇAM SAKIZI 
Yodvil 3 P. 
Mişel rev6sü 

Oto •aryetesi .. 
EGE Tiyatrosu Temsilleri 

Nuri Geaçdur •e 
arkadaıları 30 ha-
ziran Cuma günü 

akşam Şehremini 

İnşirah 'bahçeaindc 

( Anaların Günahı) 
Murad Şamil vuyetui 

* TUrk RevU Opereti 
Efeıaia aıkı 

Yazan Ye 

besteliycn 
Muhlis Sa
bahattin 1 
TemmuzCu-

marteıi ak- -· --·--
tamı saat 9.30 da Beıiktaf aile 

Parkıada Bayık Orkestra 
........................................ 

I \ 

Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 215 - 5 salı ve cumartesi 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 .......................................... 

Türkkuşu lstanbul lspekterliğinden : 
,Jlntürkkuşu üyeleri temmuzun ilkhaftası içinde kampa gönderilecekle

\ci ~.en son muamelelerini yaptırmak ve hareket -gününü anlamak üzere 
tun üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatları. 

ŞiRKETi HAYRIYEDE.N: 
KÜÇÜKSU PLAJ VE GAZiNOSU 

1 - Küçüksu Plij Ye GaziAosu T eJDmll%UD 1 aci Cumar
t•i ıünüadea itibaren umuma açılacak •e bltün vapurlar 
o ıüaden haılayan yaz tarifesinde yazılı olduğu üzere yeni 
iaşa edilen KüçOksa Plaj iıkeleaiae uirayac!ktır. 

Bebek ile KllçDksu Plaj Ye iskelesi araunda daimi surette 
ıidip ıelme içia ıureti malasuaada bir vapur tahıiı edile· 
cep ıibi 1»u iki iakele araaıada biaek otomobillerine malııua 
araba Yapuru ıenisi de bir kaç glba ıonra bqlayacakbr. 

Paaarclaa maada güalerde her iakeledea Kilçükaa plijıaa 
tidip ıelme (Konbiae) biriaci me•ki vapur ve plij da du} u· 
liye Ye kabiae ücreti (33) ve yalaız Bebek ile plij araıında 
27.5 kuruştur. 

PLAJDA LOKANTA 
' - Plaj Gazinoıuada, yemek içinde (Konbbe) bilet ih

das edilmiştir. Gidip gelme •apur ve plaj 6cretlerile nefis 

3 kap yemek bedeli olarak yalnıı (95) kuruş tediye edile· 
cektir. Plaj gazinosunda herifın öğle yemeğinde, öğleden 
ıonra gece yarısından ıonraya kadar 11 kiıilik mükemmel 
bir orkestra takımı en güıel parçalar çalacaktır. 

3 - Köprü, Kabataı, Beıiktaf iskeleleriadea Salacak 
olajına kezalik (Kcnbine) bilet, ücreti (33) kuruitan ibarettir. 

TENEZZÜH SEFERLERi 
4 - Elektrikle tenvir edilmiı 7 4 numaralı vapurumuz 

Temmuzun 1 · ııci Cumartesi günlladen başlayarak her Cu
martesi günü (Hava milıaid oldukça) Köprlldcn saat 14.30 
da kAlkacak •e iki uhiHn 'başlıca is~elelerine uğrayacaktır. 

Vapurda kıymetli San'atkirlarımızdan Bay CEVDET 
KOZAN ve Kemaai SADİ IŞILA Y'ın hrtiplerile Bay ve Ba
yanlardaa mürekkep yübek okuyucularımızın da buluaduğu 

8 KİŞİLİK MÜKEMMEL BİR SAZ HEY'ETİ YARDIR. 
Vapurda Rahmi Alkaa İdaresinde (CENYO Lokantasıaın) 

elınn fiath fevkalade nefis büfesi mevcuttur. 

Vapur ücreti herkes için (7 5) kuruş olup 
pasolar muteber değildir. 

............... ~ ....................... . 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

O/o 7,5 
Mıılıam. Be. teminat Eksiltmenin 

Cinsi A!z'kdarı Lira K. Liret J(. Şekli saat ., ________ _ 
Galon mantarı 48X26 eb'at 1.000.000A. sii 10.000.- 750.- Kapalı z. 15 
Şarap > 45X24 > l.5•00.000 > 10.950.- 821.25 > > 16 
Likör > 23X35 > 500.000 > 4.750.- 356.25 Açık ek. 16130 

I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı 3 
cins mantar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme ll/VII/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız a
lınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler, mühürlü teklif mek
tuplarını kanuni vesa_ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bi· 

rer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver

meleri. Açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mez
kur komisyona gelmeleri (4403). 

* I - İdaremizin Samsun, Adana, İzmir ve Cibali tütün fabrikaları j. 

çin cem'an 224 kalem ecza ve alat aç~1c eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 2000,7i)1 muvakkat teminatı 150,05 liradır. 

III - Eksiltme 17/VII/939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşda Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri (4672) 

Pazartesi günü müracaat etmiyenlerin kampa gidcmiyeceklerdir. 

c4745> Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
~~=================================::=:::i: ............................................. ... 

Ankarada Harita Genel Direktörlüiüne şehri 
Ücretle Kartograf memuru alınacaktır. 

Aranan evsaf ve şerait şunlardır: 
1 - Türk tebaası olmak, 

1 
- Askerliğini yapmak, 
3 - Otuz ya~ını geçmemek 
t - Orta tahsilini bitirmek, 
5 - Yapılacak muayenede sıhhati tam olma~ 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir güna hali bulunmamak. 
l - Harita tersim imtihanında muv~ffak olmak. 
1 

- İmtihan Ankarada Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 
9 

- Milracaat 31 temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 

~h lO - İmtihan ve hUJUsatı saire igin Harita Genel Direktörlüğü kar 
af Şubesi Müdüriyetine müracaat edilmelidir. (2448) (4490) 

KiRALIK 
A 

EMLAK 
Semti Mahallesi Sokak No. Cinai 

Galata Yenicami Cami avlusu Odalar isti • 
!> 

kametinde .. 
arsa 

Kaba tar Ömer Avni Meb'usan 207 Dükkan 
, > :Vakıf dükkanlar 

<,üstünde Set mahalli 
Galat! Yenicaml . M. Ali Pş. Han 21 Diikkan. 

> Kemankeş 6 ıncı Vakıf han 28 Oda 
Beyoğlıa iAsmalımescit Venedik 22 Ev. 

Yukarıda yazılı emlak 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek ü

zere açık arttırmaya konmuştur, İsteklilerin 7/7/939 günü saat 14 de mü-
racaatları. (4710). 

•7'••., 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan:_ 
Hüseyin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 227~1 ikraz No. '1le 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor· 

cun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli· 
vukuf tarafından (1751) lira kıymet takdir edilmiş olan Kasımpaşada 

Nalıncı Hacı Hasan mahallesinin Kulaksız caddesinde eski 23, yeni 51,53 

No. lı sağ tarafı İbrahim ağa veresesi haP.esi, sol tarafı Papa Agop arsası, 
arkası Alinin veresesi hanesi, cephesi Kulaksız caddesile çevrili bir kareir 
evin evsaf 've mesahası aşağıda yazılıdır: 

Bina üç kısımdan ibaret olup 51 No. 1ı kısım: 

Zemin kat: Camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde biri camekan böl. 
meli, diğerinde yük ve dolap bulunan üç oda, bir heliı, bir kömürlük, zemi. 
ni çimento mutfak ve tulumbalı sarnıçtır. 

53 No. lu kısım: 

Zemin kat: Bir aralıktır. 

Birinci kat: Bir sofa, cameka~ bölmeıı aort oda, bir b.ııl1:on1 zemini ı;i .. 
mento bir mutfak ve bir heltı.dır. 

İkinci kat: Çatı katı olup bir aralık ve bir odadıt 
37 No. lı kısım: 

-
Çimento koridor üzerinde bir dolap, bir ocak, bir kömürlilk ve bil .. 

heladan ibarettir. 

Umumi cı·safı: Hanenin beden duvarları kargir sıvasız ve dahili ak 
samı ahsaptır. Bahçesi vardır. 

Mcsa1ıası: Umum sahası 3ll metre murabbaı olup 80 metre murabba 
bina b<'kiyesi bahcedir. 

Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamam. 
.açık arttıı maya konmuştur. 

1 - İsbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/7/939 tarihinden iti
baren 934/1457 No. ile İsfanbul Dördlincü İcra Dairesinin muayyen nu

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlfında yazılı olanlardan faz. 

la mahlmat .almak istiyenler işbu şartnameye ve 934/1457 dosya No. sile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin fıı 7,5 ğu nisbe-
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa

hiplerinın gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabedcr. Aksi halde 

hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesi
ni okumuş ve lüzumlu mallımatı almış ve bunl2rı tamamen kabul etmiş 

ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 10/8/93!) tarihinde perşembe günü s:.at 14 ten 16 ya 

kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra 

en çok m1hrana ih le edilir. Ancak arttırma bedeli muh::ımmen kıymetin 
ro 75 ini bulmaz veva satıs istiyenin alaca 'hna rüçhanı olan diğer ı:ılacak
lılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak

larının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakl 

kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 25/8/939 tarihinde 

cuma günü asat 14 ten 16 ya kad<ır İs tan bul Dördüncü İcra Memurluğu 
odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer ala

caklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal vey.a verilen 

mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra-
2ı ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 

günler için ~'c 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme ha 

cet kalmaksızın meınuriyetimizce tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik Vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mec

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 

mütevellit Belediyc- rüsumu ve müterakim Vakıf icaresi alıcıya ait olma· 
yıp arttirma bedelinden tenzil olunur. ~bu gayrimenkul yukarıda 
gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılac::ığı ilan olunur. (4719) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlü
ğünden: 

Cinıi Miktarı M. Fiati Çoğu tu- Muvakkat Eksiltme güa 
tan teminatı Ye saati 

Çoğu Azı Lira K. S. Ura K. lira K 

Dağlıç eti 9000 8000 K. 00 46 4140 400 50 12/7/939 çarşamba 

Kuzu eti 2500 2000 ~ 00 48 1200 Saat dakika 
, 5340 11 00 

.. ı - 31 mayıs 940 tarihine kadar mektebimiz iaşesine muktazi cins ve 
miktan ve fiatı yuJtarıda yazılı iki kalem (Et) kapalı zarf usulile eksilt· 

meye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve Ü· 

çüncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları lazımdır. 
3 - Bunlara ait şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine mü-

• 
racaat edilmelidir. 

4 - Eksiltme yukarıda gösterilen. gün ve saatte Yüksek Dsniz Tica
reti Mektebi Müdürlüğünde taplanacak komisyonca yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yüksek Mektepler Mu

hasebeciliğidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun 32 n

ci maddesi tarifatı dairesinde zarflarını ihzar etmeleri ve öu tekemmül 
etmiş zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon 1': a

setine makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Posta ile ~'~o·lacas ,ten.-
liflerde gecikmeler kabul edilmiyec ektir (45J,.,• 

• 
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30 Haman ım 

0 

M AZ ON MEY VA ·TUZU 
INKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI· 
kolaylıkla ve mülayim bir ıeldlde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiN
LiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, iNKIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACf(jER, MiDE EKŞILl ı<: ve YAN1~ALARINDA ve bütün m'de ve barsak 
bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYVA TUZU aoll derece tekılf edilmiı bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müatahıuiAl'd&n ti• b ı 
çabuk, daha kolay ve dıba kat'i bir teair icra eder. Horoz markasına diklut 

.. Yalnız topl•n ••l•f rerl: ~•zon ve Botton Ecza Lepo•u, Yenlpo•tan• arka•• ·No. at latanbul 

DAMAR ! Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : ,, ••• 
MuYakka t Eksiltme ihale · 

Yüksek 

SERTLiKLERI 
Cinsi Miktan Muhammen fiata çoğu tutarı teminatı ıekli Hat D. 

çoğu azı Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 213 75 30000 25000 Kılo 9 50 2850 Açık 10 00 

Sade Urfa yağı 

Zeytinyağı 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Sabun 

" 

2500 

1200 
4000 
1400 

. 1200 
•1800 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

2000 • 
. 1000 • ... 

3500 • 
ı 1200 ' 

1000 • 
1600 1 . 

• 

105 

55 
26 50 
29 50 
35 
35 

2625 

660 ) 
1060 )) . 
413 

196 88 A~ık 10 30 

298 46 Açık 14 0() 

Zeytin Dublo 
Pirinç (Viyonola) 2700 I 2500 • 29 50 

420 )f 
630 l 
796 50 )~ 

ile geçer. 
Urinal,karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit sancıla
rınız, damar sertlikleri ve şiş -
manhk şikayetlerinizi URİNAL . 
ile geçiriniz. 

UR İNAL 
Vücutte toplanan asit ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir. 
Kanı temizler. Lezzeti hoş, alın
ması kolaydır. Yemeklerdt:n son
ra yarım bardak su içerisinde 
alınır. 

Un 
Makarna (irmikli) ( 
İrmik • 
Nişasta 

1·Kuru soğan 
Patates 
Tuz (Yemek için 
T.uz (Sofra için) 

(İnhisarın) 
Reçel 
Kuru kaysı 
Kuru üzüm 
Kuru çalı fasulye 
Kuru b:ırbunye fasuly~'" 
Nohut 
Ye~il mercimek 
Konserve bezelye 

[Konserve salça (iki kayna-
mış) 

Sirke 
.Süt 
1 
1 Silivri yoğurdu. 
Kase yoğurdu 

'K . ırmızı mercım' 

!Pirinç unu 
Kuş üzümü 
! Çam fıstığı 
1 • 
Tel şehrıye 
Arpa şehriye .---
\Kaşar peyniri 
Beyaz pevnir 
Yumurta 
Limon 

Çamaşır yıkama 

1800 
1000 
350 
350 

3200 
3800 
1100 
100 

'.800 
500 
800 

1400 
800 
400 
300 
300 

600 
800 

2400 
500 

1000 
· 200 
350 
200 
300 
4ıoo 
200 

700 
1000 

30000 
25000 

1400 > 
700 • 
200 
200 i 

3000 ) 
3000 
800 

60 l 

1600 1 

400 ı 

600 1 

1200 1 

600 1 

300 
200 
250 

500 > 
500 , 

2000 > 
400 > 
800 adı 

100 kil 
200 , 
150 , 
200 > 
' 50 > 

100 > 

500 > 
800 • 

24000 adel 
20000 > 

-- ·- --
60000 40000 parça 

17 
28 
17 
22 
7 5• 
8 50 
5 
9 t>' 

48 
70 
27 
22 
12 
16 
16 
lO 

55 
1 10 
\ 12' 

20 
!S 

12 
22 
27 5f 

.L1V 

22 
2ı 

67 50 
40 
1 80 
2 50 

2 50 

306 ) 
260 } 
59 50 ) 
77 } 

240 J 
323 ) 
55 ) 
9 50 ) 

) 
864 l 
350 ) 
216 
308 

96 

,. 
)'. 
)' 

64 ) -
48 ) 

120 ) 
) 
) 

~ 
330 
80 

28fl 
100 ) 

50 ) 
24 } 
77 f 
55 ) 

345 ) 
22 . } 
44 ) 

472 50 ) 
400 

~ 540 
625 ) 

15(}{) 

\ 

360 82 Açık 14 AJ 

152 81 Açık i5 00 

112 50 Açık 15 00 İNGİLİZ kANZUK ECZANESİ 
E YOÖLU - ISTANBUL ---- -

İspanek '" 
Lahana 
Kök kerc\'i1 
Pırasa 

Semizotu 
Salamurn yaprak 
Taze yaprak 
Enginar 
Domates (Dolmalı1 

0

Domates (Salatalı~ 
j Patlıcan · 

1 
Çalı fasulye 
Ayşekadın Casul} 
Barbunyc fasulyt 
Sakız kabağı 

Helvacı kabar 
Salatalık 

Maydanoz 
Dereotu 
Karnebahaı ___ , 

T.aze bezelye {Araka} 
T aze bamya 
Taıe soğan 

Yeşil salata 

Dr. Kemal Ôzsan .... Dolmalık bibr 

İdrar yolları baatalı1dan müte-1 Marul 

h T H lb B. Havuç 

. 

....... . uaııı une a~ı - ursapaıan T b kl 
aze a a 

üstll ... Ohanyan apt. No. 38 ------=";;....:...· ---
. 

3000 
800 
500 

1500 
400· 
50 
50 

2500 
600 

JOOO . 

2500 
300 

1000 
800 

H200 
' ' 800 
2000 
5000 
2500 
300 
300 
500 

1500 
2500 
600 

1000 
800 
500 

2500 kilo 
700 > ' 
400 1 

• 

1300 , 
ı 300 > 

30 , 
30 ~ 

1500 • 
400 >1 

800 > 
1500 l 

200 > 

800 > 
600 , 

1000 , 
700 • 

1600 adet 
4000 dem1 

2000 > 

200 kilo 
200 > 
400 • 

1000 delll 
1500 adet 

500 kilo 
600 adet 
600 kilo 
400 • 

1 ... 
~ 

8 
~ 5l 
5 

15 
16 

5 

7 
5 

16 
tl 
13 
12 
.7 
15 

~ 75 
~o 75 

115 
i 12 
118 

1 
1 

10 
2 50 

1 5 
8 ----

\50 ) 
40 ~ . 

4~ ). 
67 50 ) 
20 ) 
7 50 ) 
8 ) 

125 ) 
42 ) • 

50 ) 
400 ) 

33 )) 
130 

96 ı 84 
40 
40 ) 
37 50 ) 

~r
5

ı 
15 ~ 
25 ) 

60 ,) . 
25 
40 
40 

\ 

135 39 Actk 16 00 

Fakirlere cumarteai paraıız. 1 - Mcktebimizin mayu 940 nihayetine kadar ihtiy :ıcı olan yukarıda cins ve miktarları yazılı erzak ve 
Telefon : 41235 saire ~atın alınmaları için ayı ı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

._ 2 - Eksiltme 12/7/93!? (ç ·rşamh") rriinii vuk3rıda gö:terilen saatlerde Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde 

lstanbul ikinci İcra memurluğun- toplanacak Satın Alma Komi! ronur:c a yapılacaktır. . 
dan: 3 - Bunlara ait şartname! ti Hlm:.ıyı ve görmeyi arzı edenler mektep muhasebesine müracaat etmeli-

dirler. • 
Dairemizin 938/5351 nu~aralı 4 - Eksiltmeye g!receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddel erindeki şartları haiz olmaları ve mu-

dosyasile mahçuı olup bu kerrc pa- vakkat teminatlarının İs. Yüksek Mektepler muhasebeciliı'ine yatırdıklarını gösterir makbuzlarını v~ya bank 
raya çevrilmesine karar verilen Ga- mektuplarını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. ( 1581) 
la tada Fermenecilerde 4 7 - 49 nu- !!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!'!!!!~~~!!'!!!!!!'!!!!~'!'!!!!'!~~~~!!!!!!!!!!~~~~ ~~!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!"""~!!!!!!!'!"'!"~!!!!!~~~~~ 
maralı dükkdnda bir adet torna tez-

galunın birinci açık artırmasının 

12/7 /939 d: çarşamba günü saat l 6 
dan 18 e kadar yapılacaktır. Bu ar
tırmadıı mnhçuz eşya muhammen 
değerinin yüzde yetmiş beşini bul

madığı takdirde ikiııci • artırması 
18/7 /939 da sali günü ayni saatte 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden : / lstanbul Asliye A 'tıncı Hukuk ı rine mumaileyhin o gün gelmeme-
mahkemesinden: si veya bir vekil göndermemesine 

Beylerbeyi Küplice caddesi 26 

No. : • evde Nahide Yelkenkürek 

16/3/939 taı·ihinde Sandığımıza hı-

raktığı para için vcrılen 945 numa

ralı cüzaanı kaybettiğini söyl~ -
ifa edilecektir. Alıcı 9lanlar muay
yen giln ve saatte mahallinde hazır · miştir. Yenisi verileceğinden eski-

bulunacak rrl()muruna mliracaat e- sinin hükmü olmıyacağı ilan olu -
dere kalmaları ilfın olunur . rnur. 

• 

Müddei: Ramila mebni hakkında gıyap kararı itti -
Müddeialeyh: Avadls: Kumkapı, haz olunmuş ve imlıi kılına bu ka

Çadırcı mahallesi Çeşme sokak No. 
22 rara ait ihb:ırnamcnin bir nüshası 

Müddei Ramila tarafından müd
deialeyh Avadis aleyhine açılan bo
şanma davası için müddeialeyhin 
29/6/1939 perşembe günü saat (14) 
de mahkememizde hazır bulunması 
lüzumu ilanen tebliğ edilmesi Üze-

da mahkeme divanhanesine asılmış 

ve keyfiyetin on beş gün müddetle 
ilanı için tahkikatın 20/9/1939 çnr-

şa~ba giinü saat (14) üne bırakılmış 

olduğu tebliğ l'erinc geçmek üzere 
ilan olunur. 

-, 
~ 

r 

Ortpİn "iiiıtularının üzerine re•lmde göı•dU§OnUz 
••kllde kabartma pullar lllve eallmlftır. 

Her rerde ı•rarla pullu kutuları l•teylnlz 
ve ulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

.5ayf5/Z 
Jinek!Pri 

FLiT 
İLE 

ÖLDÜRU/IÜZ 

FLiT daima 
, 
•• _. .- . . ., . ' . ~ Umumi 0.,HY 1 Kroııl•, 

lı t•~hl, Gııaıı . Vır•od• HH 1 

Boğazın Merkezinde Bebek karşısında en güıtl ve Modern ı 

KOÇOKSU - PLAJ VE GA~iNOSU 
Yarınki Cumartesi Günü 

Umuma Açılıyor 
Her gün öğle yemeğinde, öğf eden sonra ve gece yarısından 

sonraya kadar ı ı kişilik mükeinmel Orkestra ve numaralar 
Köprüden ve her iskeleden Birinci mevki 

vapur gidip gelme PIAjda duhuliye, Kabine ve 
Banyo Ucretl dahll as kuru,, 0§1• veyahut 
Aktam yemeği de beraber 9& kuruftur. 

Vapurlar Bu iskeleye uğrayacaktır .............................................. 
lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

mahkemesinden: 
Müddei: .Makbule. 

Müddeialeyh: İbrı:ıhim. Kadıköy, 
Acıbadem cad. 5 No. lu Kahramanın 
evinde. 

Müddei Mnkbule tarafından müd
deialeyh İbrahim aleyhine açılan 
boşanma davası için müddeialeyhin 

15/11/1938 sah günü saat (B) eli:' 
mahkememizde hazır bulunnıe.Jı 

lüzumu ılanen tebliğ edilmesi üze
rine mumaileyhin o gün gelmemesı 1 

veya bir vekil göndermemesine 

mebni hakkında gıyap kararı itti · 
haz olunmuş ve imlii kılınan bu kı.t· 

rara ait ihbarnamenin bir nüshası 

da mahkeme divanhanesine asılJlllŞ 

ve keyfiyetin on be? gtin miiddetle 

ilanı için tahkikatın :?.6/9/l'.)39 sal• 
günü saat l 14) iıne bı.rakıhnış oldıl' 

ğu tebliğ yerine geçmek üzere ilfıı'l 

olunur. 

Sahibi: A. Ccmnlechlin Sam90ğlıı 

Ne;:.riyat ınfülürii: Macid ç~TtrJ 

Basıl1.hğı ye.r: Matbırni Ebüzziyıı 


