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QÜNLÜK SiYASi HALK QAZETESI 
l'eata lttl•atlı•a •lrm••İt •-· 
lalıatlar iti• il. 14, 7.1 Ye 4 lira 

· Bulgaristan 
Oört Yol 

Ağzmda 
l'lıaa: Htu.7• CüW YALÇI" 

' ' ingiltere Polonya· 
için Harp Eder,, 

.,_ 'l4ihver devletlerile sulh cephesi. 
'hıtt '-ensup devletler arasında cere
hıl.....~~e.kte olan diplomasi muha
~~ ıu sırada bilhassa Bulgari-. 
ll.,,_uzerinde toplanmış bulunuyor. 
t_"'Pr. Başvekili Köseivanof, çok· 
~ Berlinin davetini savsak • 
~ auretile vakit geçirirken, ni
tl. ~ Fnhrer'i ziyaret kararını ver-1 

lleınıeketin efkarı umumtyestnl 
~.muvaffakıyet ve faaliyet ha· 

lerııe avlamak istiyen mihver 
~eleri Bulgaristan Başvekilinin 
)6 ııy~retine adeta kazanılmış bü. I 

1t bir meydan muharebesi süsü 

~e~e kalktılar. Alman gazete -ı 
~ Cöıden geçirilecek olursa, iki 
8ihı leket arasındaki silah kardeş
"a.Iar den başlıyarak tazelenen hatı. I 
l>t a, Bulgaristanın Balkanlarını 

le 08Peki olduğuna dair koca koca 1 
~"halara tesadüf edilir. Başka za- , 
iat atılar kücücük -Bulgaristan. diye 
~e:faf 'lccek komşularımız, Baş-
cle 1 yollamakla bir. B. Cbamberlain 

Clıamberlaiiı' in Nutku: 

lngil~ere Danziğe Yapılacak T eca
vüzü Polonyanın istiklaline Yapıla

cak Bir Tecavüz Addediyor ............ 
Londra, 10 (A.A.) - Başvekil 1 

Chamberlain bugün öğleden sonra 
Avam Kamarasında beyanatta bulu
narak demiştir ki: 

c- Son Danıig hadiseleri, bu şeh
rin müatakbel .tatüsü meselesinin 
el altından bir taraflı bir hareketle 
halli arzusunun meVc\lt bulunduğu 
endişesini zaruri olarak tevlit eyle
miştir. Hadiseler bu faraziyeyi teyit 
eylediji takdirde mesele Danzigli
lerin hak ve hürriyetlerine teallt'.ik 
eden tamamen meyzil bir iş olarak 
telakki edilemiyecek, derhal Polon-

yanın milli mevcudiyet ve" istiklali
ni müteessir eden daha vahim mese
leler ortaya çıkaracaktır. İstiklali 
sarih bir surette tehdit altında kal
dtjı veyahut böyle bir tehdide milli 
kuvv.etlerile n;uıkabeleyi hayati e
hemmiy.ette ,a(ideylediği . takdirde, 
PDlonyaya yardım edeceğimizi va
dcyledik ve ba taahhüdümüzü ye
rine getirmiye azmetmiş bulunuyo
ruz. Evvelce de söylediğim gibi 
Danzig'in bugUnkil statüsü ne hak
sız, ne de mantıksız olmamakla be

( So1'u S üncü sayfamızda) li: ede bir devlet 

·~H~cndi t:: E:~ ;=Y=u=r=d=d=aS=e=l =F=el=i=k===e===tl=e=ri:::::::::;:1 ============--:-
~etuıı gosterec lurlarsa artık · 
~ Yada onlardan · k ve kud - · 

!;,.bir devlet ; . ~acaktır: Şiddetli yag" morlar bir çok şehir 
11 

..,.unver gazetel rının neşrıyatına ' 

t~~ra~, Bulgaristan, garp demok.. Ve kasabalarda büyük tahribat yaptı 
" tleruıden yüz çevirmiştir ve mih-
..::ı. devletlerile teşriki mesai et _ Son bir hafta içinde yurdumuzun ve Rize en çok zarar gören mıntaka-
-.:.e karar vermiştir. Bu bapta Al- muhtelif noktalarında sel felaketleri ıar olmuştur.· · 
"- ınutbuatıncijl uzun uzun iza • vukubulml,l§lur. Ani olarak havanın 
<&Cl\a tesadüf edilir. Görülüyor kİ, bozması v.e yağan çok tlddetti yaj.- Yhıc im yalmur afeti bazı yerl~· 
QU.bver devletlerinin en birinci murlar neticesinde husule gelen şid- de mahsulü kısmen bozmU§, yoDaı:ı 
laYretleri Bulgaristan ile Sırbista- detli seller birçok şehirlerimizde ve tahrip ve köprüleri yıkmıştır. Husu-

~ . ~asını bulmak, daha doğrusu 1 _ ~ 
8int iki_ memleketi birleştirerek iki-ı 
dar bırden Balkanlarda kendi piş. 

ları gibi kullanmaktır. 
~an gazeteleri. kendilerini sulh 
\tr hedenamele.r1-i ~ashih ve tadil 
lat~darı diy~,il~ri sürüyorlar. Bul
ıtt ısta~. da ~u mullhedenamelerqen 
~ ıoren devletlerden biridir. 
Car tn gazetelerine bakılırsa, Bul
'l't :ıatan, Dobriaeden vazgeçemez, 
ıı::.ayı da unutamaz. Trakya ke. 
1-tı ini muUak olarak kullandık
~· garbi ve şarki kayıtlarını unut
de ları için Almanların, Edirneyi 

Reli BayarıD aYakab 
. Hlmid Şeyket 

Satie Davası . -
Suçlular kendilerine 

avukat tutuyorlar . 
(Yazıaı 7 de) 

il 

Marasalın TeşekkUrU 
Ankara, 10 (A.A.) - Genel Kur

may ~nı M8re§al Fevzi ~-

Adliye · V ekilj 
F ~thi Okyarın "Yeni 
Sabah,, a Beyanatı. 
Adliye Sarayı SBratle İnşa Edile· 
celı, MiJnf erit· Hdlıimlik İçin 

H'illıümet Ne Da;aniJyor? 

Fethi Okyar Adllyeyl DUn Ziyaret Etti 

Adtiye V ~kili Müddeiumumi Hikmet Oaatla yaoyana 

Adliye Vekilimiz Fethi Okyar, 
dün saat on bire çeyrek kala· İştan
bul Müddeiumumiliğine gelmiş ve 

doğruca Müddeiumumi Hikmet O
natın yanına çıkmı~1.ır. Adliye l/ e .. 

(Sonu 3' üncü sayfamızda) · 
~~'Y'.rY':.~~fVV"VV'VVVV'VV'o......,..~AA.---'VV'VVV'V'"""""' 

Matbuat Kongresi 
Toplantısını 

Kongreyi Açan 
F ailr. Ôztrak'ın 

Yaptı 
Dahiliye Vekili 
MIJhim Nutku 

~bol ke;;eden Bulgarlara vadettik
~ anlaşılıyor. Bulıaristan, bu e-

1 

IG .ilerine nasıl nail olabilir! Görü-ı 
~()r ki Rumanyalılar Dobriceyil 
Jet. ite kat'iyen mütemayil değildir.! 
'İ T~akyanın da gönül rızasile · 
lı i!U'ıstana verilmiyeceğinde şüp
~Yoktur. Binaenaleyh Bulgaristan 

Kuta•onuda ıel fallketindea bir manzara 

fitte garp demokrasilerine temayül kasabalanmızda büyük tahribat yap 
l'il rınekte ve Balkanlı komşula- mıştır. Bu arada bilhassa Kütahya, 
ı. e dost geçinmekte hiç bir fayda Eskişehir, Kastamonu, Bafra, Erbaa 

le gelen ziyan yüzbinlerce lirayı 

bulmuş ve bu arada beş on vatanda

şımız da kurban gitmiştir. 

.mak, Hatay'm ana yurda kavuşması 
münuebeüle her tar•ftan ~ta · 
olduğu telgraflara teftişte bulundu
ğundan ayrı ayrı cevap venniye im
kan bulamadığından Ordu ve ken
disi hakkında gösterilen sevgilere 
teşekkürlerinin ibliğına Anad~lu 

~\'\rur olunamaz. · 
d@ ~nız bu Balkanlı komşular için. 
~l hır tanesi, Sırbistan vardır ki 
il it emellerini temin hususunda 

11~11artstana yardım edebilir. Bul-
-r}ar i t 
~ , ancak Sırplarla birleştikleri 
e Sırplarla müştereken arkalarını 

:uı\'er devletlerine dayadıkları za-j 
'l't'ndır ki Dobriceyi de alabilirler,· 

llkyayı da. ·ı 
l'ıtı~llııız, Alman gazeteleri bura:ı;_ 
- ~e türlü alınacağını açıkça söy- : 
~lYorlar. Çünkü Bulgaristan, ar-! 
-.ıı:;ı kime dayarsa dayasın, kimse 
~ t kaqısmda ona bir karış top.• 
ıl bile vermez. Balkanlarda ara .. ı 
ttt)e alt Status Quo'yu değf.ştirebil· 1 

il\ e1t için mutlaka bir harbi göze al.. 
~ve bu harpte de galip gelmek 
teı . dır. Binaenaleyh, Alman gaze. 1 "e etinin Bulgarlstana böyle ümitler 1 
Ça::neleri ve onu kendilerine celbe 

1 
ı_ Ştnaları, Balkanlarda ve do -
.. YıSi.l 
~ e. Avrupada bir harp çıkar - . 

içın en kestirme bir teşebbüs-
11"-71a c.bld y ALÇIN 

(Sonu S lnoll •yfammla' 

Ajansını memur etmişlerdir. 

INKILAP MÜZESi AÇILDI 

lakıllp mtızeaiain açıllflDdaa _ve Kadık61 HalkeYiaia temel atma merasiminden iki inbba 
( Y azua 7 aci sahifede ] 

DGa Aalraracla toplaaaa aatltaa l lo•pHt Ye 
~ Dahiliye Vekili nutkmau söylerke!l (Yazıaı 7 de) 

HER SABAH 

TÜRK MA '{BUA Ti 
. . Dün Ankar.ada . toplanan Basın j yük yardımcdanndan biri olduğu 
Birliği Koııgresinde, sayın Dahiliye muhakkaktır. Memleketimizde biı· 

Vekili Faik Öztrak'ın söylediği nu- Propaganda Nezareti olmadığı içita. 
tukta, Türk matbua\ına hitap eden arka arkaya inkıliplar yaratan hü
cümleleri üzerinde durmak, milli kumetimiz, yeni inkılap ruhunu hal
siyasetimiz bakımından çok ehem- kımıza aşılamak için matbuattan a-
miyetlidir. Dahiliye Vekili diyor ki: zami hizmet -...ı •· .. tü 

M 1 k 
.
11 

. 
1 

. . ve ycuuımı gormuş r 
c em e et ve. mı et ış ennın Türk matbuatı bu temfz ve terefli 

mes1 uliyetini beraber ve müştereken . . •1 .,_ d. .• .. h"k" 
. . . k · mazısı e ne .a.a ar öjuııse ve u u-

taşıyoruz. Sızi de kendımız adar . ı· .d :'t. bbe . ..ft..ı.o .. 
'f 1' :.. ı· tl' · b'l' me m e muua t ve sev&~ ne 

vazı e ı ve meı:ı u ıye ı ı ıyoruz. k d 1,. k 1 h ki d · a ar i:lyı o sa a ı ır. 

'°J Hür, fakat ciddi ve vakarlı, memle- Bu kongreden sonra Türk matbu. 
ı ke•in yüksek menfaatlerine daima atının faaliyetini daha iyi bir şekil. 

dikkat ve hürmet eden matbuat mc-
deni ve dürüst bir idarenin asla 
müstağni olamıyacağı bir yardımcı
dır.• 

İnkılabın ilk günlerinden itibaren 
milli matbuatın hükOmetin en bü-

de organize edeceği ve yurdu yük 
seltmek olan bilyük idealine kavu" 

mak için daha feragatle çalışaca ı 

muhakkaktır. 

A. CEJIALEDDIN SARA.ÇOGI IJ 
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Ellerimiz 
Alacağı 

-•t-
Tetikte, Vaziyetin 
Şekli Bekliyorduk 

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

Meşhur Bir Otel 
Hırsızının 
Muhakemesi 

Kındisine uSllrayı Oerlat ızası,, 
süsütıren Ziya neler yap11111? 
Asliye üçüncü Ceza mahkemesi, 

dün, otellerden gizlice para çalmak 
ıuçile tevkif edilerek Adliyeye ve

. Mandıranın meklnındaki ışık ta, or- ı ıeldiği görülemiyen ateş, bize baş rilmiş olan Ziya isminde birinin 
talık .karardıkça daha ziyade parla- kaldırtmıyacak kadar ıiddetlendi. muhakemesine bakmıştır. 
mıya batlamlfb. Arada bir, ıöz kır- Bu vaziyet kartwnda sürünerek 1· Evvelce de otellere şık bir kıya. 
par gibi bize Şlret ediyor, tatlı tatlı leri ve gerilemek ve açılıp biribiri- fet ve büyük bavUllarla gidip ken
titriyordu. Biz de, akpm lel'inliğin- mizden ayrılmak mecburiyetinde disini şayanı hürmet bir müşteri 
den mi, yoksa sinirden mi baştan a- kaldık. Fakat, bu tedbirle de kendi· gibi tanıtıp hırsızlık yaptığı anla
§ağı ürperiyorduk. Gündüz verdiği· mizi tehlikeden kurtaramadık. Hay- şılan Ziya son defa Sirkecide cYeni 
miz, can sıkıntısile tekrarlıya tek- dutl.ar, bulunduğumuz yeri, azçok Aydın> oteline gitmif ve otel defte.. 
rarlıya adeta ezberlediğimiz karar tahminle kestirmişler, bütün ateşle· rin~ kendisini; cŞurayı Devlet aza
veçhile hemen ayaklanmış ve birer rini, hem de kıyasıya olarak üzerı- yi muhteremesinden• olarak kay -
tilki sinsiliği ve sessizllğile dört kol- mi7.e tevcih etmişlerdi. Hemen dü· dettirmiştir. 
dan mandıraya doğru yollanmıştık. düğe sarıldım. Maksadım çember Sahte Şürayı Devlet azası, bir sa. 
Biraz sonra da, iki yüz metre açı- hattına ateş işaretini vermek ve bah vakti oteldeki oda komşuların-

. tından bir çember çevirerek man· haydutları diSrt tarafa ateş ettirmi- dan Şerefin halaya gitmesinden is-
dırayı ortalamıştık. ye mecbur ederek, üzerimize yağan tüade ederek gizlice içeriye girmif 

Biraz dinlendikten ve hiç şüphe- kurşun yatmurunu bir dereceye ka- ve 200 lirasını çalıp kaçmıştır. 
siz ki, çarpan yüreklerimizi dinlen- dar olsun hafifletmekti. Kendisinin otelden erkenden git
ttirdikten sonra, harekete geçtik. İşin aksiliğine bakınız ki, düdük mesi nazarı dikkati celbettiğinden, 
Yanıma aldığım Tahir, Hakkı Ça· bozulmuştu. Awrdumu birer elma keyfiyet tahkik olunmuş venetice. 
vu§lar, nefer Zeybek Mustafa, Kut" kadar şişirerek üfiediğim halde se- de de kendisi yakalanmıştır. 
adalı Nuri ve Raclefle beraber 11 çıkmıyordu. Hırsla elimden attım Dünkü celsede şahit sıfatlle dinle-
mandıraya dotru lel8lz. fakat bızb ve Radefe bağırdım: nen cYeni Aydın> oteli sahibi mer. 
adımlarla yürllyordum. Bu sırada, - Haydi Radef, git ıeriye ve ÇO· hum B. İbrahim Etemin otlu ·B. 
Jluharrem ve Şüriı onbqılaruı l· culdarı ateşe bapattır. Nusret Aydın istintaktaki ifadesini 
iaresine bıraktıjmı muhuan hattı Cesur komiteci, emrime karşı te- tekrarlaDUf ve ezcümle: 
da ayni silr'at ve dlkbtle ~OfUYor, reddilt bile etmedi. SlWıını. bom· «- Ben bir gün suçluyu otelin 
11nlan semberi daraltıyordu. balannı yanıma koydu. Tıpkı bir ok ı merdiveJlinden inerken gördüm. 
Mandıra ile arammla yilz metre- yılanı hızlle fırladı ve bir kertenke- Katibe «Kimdir?> di&'e sordum. 

Bk bir mesafe kalmcıya kadar, a- le çeviklllile kıvrıla kıvrıla stırüne- cŞfırayı Devlet lzayi muhtereme -
yüta ve silkdnetle ilerledik. Bu rek kendini geriye attı. Az bir za. sinden• dir, dedi. Kendisini otelde 
noktadan itibaren, yüzükoyun e- man sonra, bizimkiler de işe atıldı-

bu suretle tanıtmış. BiWıare müt
mekliyerek, açık yerlerde sürüne- lar ve mandırayı yakıcı bir ateş terimiz B. Şerefin 200 lirasının ça-
rek mandıranın elli metre yakınla.- çemberi içine aldılar. Radef, yanı· 

lındığını haber alınca, ben, hemen 
nna kadar sokulduk. Artık, çember ma ııreldiği zaman: 

e bu parayı ödedim. Biraz sonra da 
hattında bulunan eh-adımız vaziye· - Başçavuş, dedi, emrettin, git. 
\in icabettireceği şekilde hareket et· tim ve dediJtini yaptım. Fakat, aç- mamun yakalandı> demiştir. 

Muhakeme, hadisede ıahit sıfatimek üzere olduğu yerde kalacak ve tırdıgv ımız ateşin vaziyetimiı üze-
le dinlenmelerine karar verilen B. biz ileri atılıp mandırayı basacaktık. rinde hiç tesiri olmıyacak. 

1 rfn. k ld Ahmet ve Cevadın celpleri liçn Tüfeklerin emniyete ı a ı:-- _ Neden Ulen? .. 
hk, bombalanmızı ceplerimize, koy- _ Sandaneskinin müsademe usul vvbvaşvkva..,.b..,.ir"""gu"'""'M~b"'ır"'akı-""lmış""""tır"'._,.""""' 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Birbuçuk senedir yerine 
takılmıyan su saati! 
Nuruosmaniyede bozacı Sinan 

mrasında 4 mmıaralı hanede mu
kim okuyucularımızdan B. Hasan. 
dan aldığımız bir mektupta ez -
cümle şöyle denilmektedir: 
cSahibi bulunduğum Frazer mar

kalı ve (135112) numaralı Terkos 
su saati bozulduğu cihetle Beledi. 
ye Sular idaresi tıtrafından 14/1/ 
938 tarihinde berayi tamir . alına
rak yerine muvakkaten kira ile 
yeni bir saat konulmuştu. 

Tarihten takriben iki üç ay son
ra malfunat almak üzere İdareye 
müracaat ettim. Bozuk olan saatin 
kabili tamir olduğu ve bu sistem 
saatlerin istimaline Ölçüler ve A
yarlar Müfettişliğince de müsaade 
edilmiş olmakla, masrafı tarafım
dan ödenmek şartile tamir edilip 
yerine takılacağı cevabını alını§ 

isem de bu Ana kadar aradan bir 
buçuk seneye yakın bir zaman. geç
tiği halde el'an saat tamir edilip 
yerine takılmadı! Bu vaziyet kar. 
§lSında daha kaç sene beklemek 
icap edeceğini Sular İdaresi Müdi
liyetinden soruyorum. Ve eğer, ta
mir için alınan bir saat, bir buçuk 
senede yerine konulup takılmazsa 
yeniden su ve saat almak acaba 
kaç yılda kabil olur~ 
YENİ SABAH - Muhterem o. 

kuy~umuzun bu pek haklı şikA
yetipi ehemmiyetle Vali ve Bele
diye Reisimiz B. Ldtfi Kırdarın na. 
zan dikkatine arzediyoruz. İstan
bulu csusuzluk:t . derdinden kur -
tarmak için gayretle çalJJtığını bil. 
diğimiz sayın Belediye Reisimizin 
tamir için alınan bir su saatinin 
bir buçuk senede hfılA yerine ta -
kılmamasını terviç etmiyeceğinl 

kuvvetle ümit ederiz.> 

Hazineye Ait 
Ecri Misiller 
Affolunuyor 
Hükiımet, köylüye büyük bir yar

dım yapmak kararile hazineye ait 
ecri misillerin affedileceğine dair 
bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Projenin esbabı mucibeginde ıa.. 

yihanın hazırlanması sebepleri şöy
le izah edilmektedir: 

c- ... Fedakar köylümüzün kal
kınması için Cümhuriyet hükume -
tinin takip ettiji yüksek prensipler
den mülhem olarak, hem köylümü
ze biraz ferahlık vermek, hem de 
adliye v~ avukatlık teşkilAtımızı ada 
di çok, fakat mahiyeti o nisbette e
hemmiyetsiz meşguliyetten kurtar
mak için 1938 mali senesi nihayeti. 
ne Jtadar arazi, bağ ve bahçe ecri 
misillerinin affı düşünülmüştüT. 

Bir madde olarak lAyiha şudur: 
•- Hazineye ait arazi, bağ ve 

bahçelerin 1938 ve müsakkafatın 

193f yılları sonuna kadar füzuli if-
gallerinden mütevellit ecri misilleri 
aranmaz. Tahakkuk ettirilenler de 
adll ve idari kararlarla kat'ileşınif 
olsalar dahi terkin edilir. Tahsil e
dilmi§ olanlar geri verilmez. Ancak 
gaytimenkuliin tamiri vesaire gibi 
o gayrimenkulden doğan bir sebep. 
le hazineden, alacak iddia eden şl
glle brp müddeabih karar, ecri 
mislin ~alısubunu istemeğe hazi -
nenin hakkı mahfuzdur.• 

Kanun, netri tarihinden muteber 
olacaktır. 

Japonyadaki müza· 
kereler ... 

Uzakşark meseleleri hakk1ndtı 
son günlerde birbirine oldukça 1' 
haberlere şahit olunmaktadır. Tid 
- Tsin hadiseleri hakkında, To~ 
ve Londra kabineleri, dip!omasi fill' 
rikile müzakere prensipiui k 
etmişler ve fakat bu müzakerat fi. 
müddet hareket mebdei itibaril'J 
teahhura uğramıjtı. İngiltere, W 
hadiselere mevzii bir mahiyet Vf//J! 
mek isterken, Japonya, Çinde jltİl! 
sap ettiği husust vaziyetin tanıJt' 
masını ve neticede bir İngili..Ja.P"' 
işbirliğinin vücude gelmesi ~ 
larını ortaya çıkarniayı arzu etma....• 
tedir. 

Uzakprkta mevcut siyasi ib&i 
malat hakkında müsbet bir neticıl'f. 
ye varabilmek için, Japon siyast"~ 
nin hakiki emellerini sıhhatle öl 
renmek lhımdır. Şimdiye 

bu hususta birtakım doktrin ve 
tod tehalüflerine, yani Japony 
askeri ve siyasi unsurların zıddiJf' 
tine şahit olunmaktadır. Bu 
lardan askeri olanları Asya kıt' 
U'zerinde enerjik ve şümullü bir hl\! 
rekete ve umumt siyaset sahasJll • 
da İtalya ve Almanya ile komin 
paktı hakiki bir itüfak haline 
mıya uğraşmakta, ikincilenıe 

kis, garp demokrasilerile mün 
batın kesilmemesini, ve İn 
Fransa ve Birleşik Amerika ile 
zakprkta itbirliği imkinlarının 
tadan kaldlnlmasım istemeld' 
dirler. 

Yalnız Japon kabinesi, garp dl 
mokrasilerile fazla bir hoşnutsd 

Rütflf llİZIHllU iki PoUs luk vukua getirmiyecek bir siY 
f takibini istemekte ise de askerf 

Memnun Diilkü Muhakemesi surların §imdmk daha kuvvetli otJl!I 
Matbaacı Mehmet Aliden rüşvet sından dolayı, hattı hareketini 1" 

almak suçile cürmümeşhut halinde giltereye karşı oldukça §iddetli ~ 
yakalanarak Asliye dördüncü Ceza_ şekilde tezahür ettirmektedir. ..,._.. 
ya verilen Eminönü polis merkezi buki Baron Hironuma'mn esas r, 
memurlarından B. Cevdet •ve B. yesi, Japonyada.ki iki siyaset uJ! 
Bedrinin muhakemelerine mün de- surunu telü etmektir. 
vam olunmuştur. Şimdiki halde, Tien - Tsin h 

Dünkü celsede, maznunların avu- seleri, Japon kabinesinin şid 
katları, hadisenin mevzuu olan ve hareketi ve müzakere h~ao-ıı:~ aumuza soktuk. Çankları sıkıladık. terini çok iyi bilirim ben. O, en çok 

&on tertibatı görüşmiye başlddık. tehlike umduğu noktayı ateş altın· 
tıadef, bana Sandaneskinin bulun- da tutar, diğer taraflardan gelecek 
ması ihtimali olan mekanı gösteri- ateşe umurlamaz bile. 

Rifat Yenal Ankaradan' 
geldi 

VllAfJ,,Ttlt ı 

Yeni J•nll•rm. kum•n
d•nı geltll 

l 
Mehmet Alinin, gece, matbaasının çekilen mil§killlt, pasifikteki ja 
çalışmasına müsaade istiyen kağı- emellerine, ve mevcut sevkulct 
dının. cürmümeşhuttan bir gün ev- noktalara, nuarı dikkati ceıbe·-·

yor ve kulağıma fısıldıyordu: _ Öyle ise, biz de sezdirmeden 
- Görüyorsun ya başçavuş, me- yer de~iştirerek aldatınz onu. 

kanın iki pençeresi var. Bu pence- _ Ben de bunu söyllyecektim. 
relerin tam mukabilinde de bir ka- Teker teker, çekilelim geriye bura
pısı var. Kapıyı tabii bu vaziyette dan. Tam mekin kapısının karşısın
ıöremiyoruz. Şimdi pençereleri kim dan ve birden saldıralım Üzerlerine. 
tutacak ve kapıyı kim vuracaksa a- Z'lten ateş etmediğimiz için, hay-
11ralım içimizden onlan. dutlara farkettirmeden birer, ikişeT 

- Sen nerede kalacaksın Radef?. geri çekildik. Açıktan dolaştık. Ka
, - Ben mi? .. Bir yerde kalacak de- rarlqtırdığımız noktaya geldik. 
ğilfm, seninle beraber i~iye dala- Haydutlar yer dejiştirdiğimtzln far
catım. kına gerçi varama.dılar amma, Jm.. 

- Güzel Şu halde Zeybek llu. pekler koku ile derhal yerimizi bul· 
taır. ile Kuşadab Nuri pençerelerl dular, yine sırtanp havlamıya baf
tataunlar. Hakkı Çavut ta kapıyı lalar. 
vursun. Tabii, ateş yine üzerimize çevril· 

Meclisten bu devrede çıkan İs -
timlik kanunu hakkında encümen
lerde izahat vermek üzere Anma
ya gitmiş olan Belediye Reis mu
avini Rıfat Yenal ve Harita Şubesi 
Müdürü Galip gelmişlerdir. 

B•ltallnuanı nht11111 ta-
.... ın1.nt11 

Baltalimanında rıhtımın üzerin • 
deki tesviye nihayet bitmtştlr. Şj.m

İstanbul Jandarma Kwnandanhjı. 

na tayin olunan Yarbay Ru.a diln 

gelerek vazifesine bqlamlfhr. 
----_: .. ..,, .... ----.... ------ ---- -

MDIU ••• 
Askeri mahkemeler 

reisi ,ehrimizde 
di yol üzerindeki havaıazı ve elek- Korkomutanlık vazifelile Balıke
trik tesisatı dejiştirilerek yenilen. sirde bulunmakta olan Korıeneral 
mektedir. Kemal Dojan Balıkesirden pbrimi-

Blblk - lstiıya yılu Dzarindlki m ıelıniftlr. Kendisi .-er1 mahke-
Hisır fltklSI •ıltJI meıer Reislijine tayin edildiğinden 

1"' •-~- 1 buradan Ankaraya &idecektir~ 
Açılmakta olan Bebek - uwıye 

yolu üzerindeki Hisar tekkesinin Emlrgand• blrlltl cllllllln 
yıkılması Belediye ile Evkaf ara _ Ye ,.hnın lllUMfaD81 
ıında uzun süren bir ihtiWa sebep Emirginda tarihi kıymeti haiz ca-
olmuştu. Nihayet bu ihtilat hllo - miin ve yalının, den!zin tesirinden 
lunmu§tur. Belediye tarafından Ev kurtarılmpsı için yalının ve camiin 
kafa verilecek bir para mukabilinde önünün doldurulması kararlaştınl. 
ivkaf, tekkeyi· Belediyeye satmış- mııtır. Bundan başka Emirgln mey 
tır. Yakında yıkılarak yola ifraj danı asfaltlanacak ve ağaçlar mu • 
olunacaktır. hafaza olunacaktır. 

Harekete bqladık. Neferlerim, di. Hem de eskisinden daha tiddetli 
pençerelere karşı mevzi almak üze- ve yakıcı bir tarzda. Artık gözüm 
re sürünerek yanımızdan aynhrlar- kızmış, ayranım, gereji gibi kabar
ken biz de eme1tliyerek me'kAna doğ- mıştı. Radefe ve çavuşlarıma beni 
ru ilerliyorduk. Tam o esnada, bir takip etmelerini bağırarak söyledim 
zincir şakırtısı. ardından da hırc;ın ve ileri atıldım. Kısa sıçramalarla 
bir köpek havlaması duyduk. Bir ve çekirge atikliğile kapının önilnil 
i!aldka bile geçmemişti aradan, buldum. Burada ateşten kurtulmuş. 
mandıranın bütün köpekleri karşı- tum. Hemen olanca kuvvetimle ka
mıza sıralandılar, hırlamıya, havla- pıya yüklendim, kakıştırıyor, sarsı· 
mıya . acı acı ulum1ya başladılar. yordum. Ne yazık ki, ne benim ve 
Kö~k~~~ni, mmdrr~ınmuhl~ ~~omnda~nıma~kulanR~=========================== 

)ff taraflarından atılan silahların defle çavuşlanmın kuvveti, bu ka- Dr Fikri Tüzer Sehrimizde 
ıeslerl takip etti. pıyı sökUp devirmiye kafi gelmiyor- • 
· Olduğumuz yerde sindik. Elleri- du. Tam bu esnada mekanın içinden 
mlz tetiklerde, gözlerimiz ilerde va- bir tüfek patladı. Kapıyı delip ge
ziyettn aldıracağı sekli bekliyorduk. çen kur~un, o sırada eline geçirdill 
Köpeklerden ziyade. hiç şüphe yok bir demirle kapıyı kaldırmıya uğra
ki, mandıradan dtşarı fırlıya!ak n- şan Radefin bağrına girdi. Zavallıyı 
damları gl5zlnyorduk. Fakat ateş de- sırtüstü yere devirdi. Ateş, dört 
vam ediyor. kl5pekler de bir kurşun yanda devam ediyor. Fakat, bizim 
hızile üzerfml:r.e yüklenlvordu. Kar- bulunduğumuz kapının önü, sapa 
pmızda kimseler görllnmllyordu. U- düştnğü için haydutlann kurşunun-
2erfmlze sıkılan kurşunlardan ziya- dan emin bulunuyordu. Zavailı Ra· 
cıt~ uldıran k8peklft'den korunma':.r . def, yattılı yerde ölüm ibtil&çlan j. 
lhımdı. CftnkO. hemen hemen tar- çinde kıvranıyor, köpüklü kanlar aı-
flllllZ8 dtkflmlşler, in ayaklan Oze- zan ağzını -açıp kapıyordu. Bir ara. 
rinde gerilmlflerdl. Sivri dişlerini lık. sal elini kan fışkıran yarasının 
,&tenrek hırlıyor, üzerimize atla- üzerine bastı, sol elinin yardımlle 
mak için fır11t gözlüyorludı. Biraz biraz dolfuldu. Yüzünü bana çevi· 
ilaha tereddütlü bulunmak, hiç şüp- renk, hınltılı bir sesle: 
hftlz Jd, bize çok afıra mal olacaktı. 

Mecbur olduk, bb de tetiklere do. - BatçaVUf, bu kahpe herif içer-
ltunduk. Canı· yanan k6pelclerin zı. ie. İntikamımı sana bırakıyorum. 
nncıyarak kaçıpalan eş ve yo1da1- Dedi ve oldufu yerde teprenerek 
lannın cesaretlerini kırdı, taarruz.. canını verdi. Bu sırada mekAnın ge
lannı C!urdurdu. Hepsi de uzaklara ri tarafında biribiri ardına altı bom
feldldtler, fervaaı pekleşttrtıner. ha patladı. Tfliek atep d.aha fazla-

Uzerfmtze çe~ ve nereCfen 1qtı. (0..um Yari 

Fikri· Taırer Hayda...,... prmclu ~karken 
Halk Partisi Kitibi Umumisi Fik- ve Belediye Reisi Doktor LUtfi Kır-

1\ Tuzer, mezuniyetini ~k 
dar, Parti erkanı ve dostlar• tara -

ÜZ\ll'e dün aabah ı~ ıelmiş. 
tir. Fikri Tüzer, Haydarpagada Vali tından karşılanmıştır. 

vel maznunlar tarafından neticelen- tir. 
dirilip resmen muameleye kondu. Zira Japon emperyalizminin 
junu söylemişler ve bu suretle mu- çehresi vardır. Bunlardan biri 
amelesi esasen bitmiş olan bir ev- doğru çevrilmiş, diğeri de ma~• 
rak için rüşvet istenip alınamıya _ kauçuk, vesair iptidai madd01ent:'!• 

cağını iddia etmişlerdir. çekici servet membalarına d 
Muhakeme. bu hususun resmen gitmektedir. Bu deniz emperya 

sorulması ve mevzubahs kAğıdı alan dolayısile, Japonya yakın zaınaJ~ 
polis mukayyidi Cemalin de cel~ da, cenup denizlerindeki te 
lunarak dinlenmesi için başka bJr plinını tatbike başlallllf, yani 
&üne talik olunmUJtur. inan adasının işgali ve Spraltz ~ 
Mezarlıkta baygın bu- larının ilhakı vukua gelmiştir •.• ~ 

yerler, birer müşahede me~ı 
luaan yaralı adam olduğu kadar, Singapur yolu~ 

Evvelki gün Kasımpapda Aşık- rinde, Hindiçiniye doğru 8irif 
lar mezarlığında Neşet isminde bir rtklerine karşı bir istinad no 
adam, dövülmiif ve kaburga kemik. haline getirilecek vaziyete soklll 
leri kırılmış olarak bulunmuştur. mıya başlanmıştır. 

İçkiye fazlasiJ? düşkün olan Ne- İşte İngilizler, Fransızlar ve 
,etin karısı ve komşulan tarafından leşik Amerika, Japonyanın bu 
dövülüp bllihare evlerinin karşı - emperyalizmine karşı da har 
sındalai mezarlığa atıldığı polise bulunmak mecburiyetin 
bildirilmiştir. Şimdilik bu ihtilaf, Tokyonun 
Diğer taraftan, yaralının "bir me. deki tevessü hareketine inhis&t 

mur tarafından dövülüp mezarlığa mektedir. Fakat yakın zam 
bırakıldığı da iddia olunmuştur. garp demokrasileri ve Japonya 
Şimdi Müddeiumumilik tahkikat- sında seri bir anlaşma vukubu 

la meşgul bulunmakta ve hadis~nin ve Çindeki Japon faaliyeti de 
mahiyetini tesbite uğraşmaktadır. yaya müsait bir şekilde kat'i 

Rızalat çıkanp 1111ura baka- inkişaf ederse, Japon empery · 
rıt ldlll do!rılMICJ ... kom o"du nin bu cephesinde de birtakılll 

nra man tilaf mevzuları çıkabilir. 
Kasımpapda Küçük Piyalede Dr. Reşad SA~ 

Komiser Rıfaq& arkadaşı Aliye ha- _. _____ Mi!lf!!ılll----~ 

karet eden Cemil isminde bir dol- Ahmet Emin let•n .......... 
ramacı dün Asliye dördüncü Ceza bir l•Zele çak•.-.ctll 
mahkemesi tarafından dört ay bap-
ee mahldbn olunmllft\ır. Nevyork Sergisindeki ne~iyA~dti 

)erimizi idare etmek için Aın8'"''"]";.i 

ya giden (Tan) gazetesinin eski 
hip ve baş muharriri Ahmet 
Yalman, haber aldığımıza gör' 

TAKVİM 
su NlıMI 

11 Temmuz 19S9 Sah 

•ı.sı 23 C..ui,.ıe•nl tS51 
a-1ı 28 HAZiRAN UJS 

La kım: 67 

, -
D ... ıutl: 4,39 

6t• • 12.19 - lklatll ı 16,19 
>Jata-ı ıt,'2 - Yaua ı 21,41 

ı ...... :2,24 

meriltadan yeni bir tabı 
almıştır. Yakında İstanbula d6D dlf 
gilndelik bir gazete nep-ed~ J 
Şimdiden bir matbaa yeri ha 
mıştlr. 

~·~ 
OekOll•r ~•nınıll ' 

qtl•r•k lllnzlllll 
İstanbul Belediyesi Uskildlt 

kele meydanının sür'atle 
tanzim olunmasına karar v 
Bu açılma ve tanzfm ifbıde 
mütehassısı Prostun pllnı ..., 
tulacaktır. 

i 
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~... .... .............. .. 
Japonların Vaziyeti 
Gitgide Bozuluyormuş 
Çin - Japon Harbinin Y ıldönümü 
Münasebetile Söylenen Bir Nutuk 
Çungking, 10 {A. A.) - Çiıı - Ja. 

~n _anlaşmazlığının başlamasının 
ncı yıldönümı.i münasebetile bir 

~Utuk soyliyen milli Çın hükümeti 
arbiye Nazırı General Ho) ing

~:~g, bu nutkunda ezcümle demiş. 
~ki: 

ta~- Japonlar, ellerinde bulunan 
fırkadan şimdiye kadar 31 fırka

~l Cin•e sevketmiş ve geri kalan 
ricaları da Mançurvada tutml\·a 
~ . - . 
- ~bur bulunmuş bir haldedir. Bu 
~Pten dolayı Çin'e yeniden tak
~~ kıt'aları göndermclerı çok güç 

~ J~P<>nların, Çin topraklarındaki 
-:atı, Çin zayiatı ile ayni hizada, 
d .000 ölü ve yaralıyı geçmekte _ 
ır.~ 

~r taraftan milli konsey aza
le b· Çengçen de ayni münasebet
h ır nutuk irad etmiş ve bilhassa 

nı.rı söylemiştir: I 
,ı:; Çin, 1941 den evvel muzaffer 

1 
~ktır. Zira Çinin ordusu, gün 1 

~ik~ fazlalaşmakta ve iyileş . 1 
iti ledır. Japonyanın ordusu ise, ! 

"- geçtikçe harp kabiliyetinden 

' 

kaybetmektedir. Japoriya bugün 
başka bir büyuk devletle karşıla -
şc1mıyacak vaziyettedir.» 

Sovyet-Japon harbi 
Tokyo, 10 (A. A.) - Domei ajan. 

sı, aşağıdaki tebliği neşrediyor: 

Japon - Mançu kuvvetleri, Hosten 
ırmağının karşısında Noro ve Bul
şagal tepeleri üzerine yerleşmekte 
ve bu ırmağın kenarlarındaki saz • 
lık ve bataklık araziyi, buraya gir-ı 
mış olan son So\'yet - Mogol müf
rezelerinden temizlemektedirö Ja_ 
pon kıt'aları, arazinin kumlu ve ba 
taklık olması sebebinden ileri ha -
reketlerinde güçlüklere maruz kal
maktadır. 

Dün, şafakla beraber Sovyet top
ç-usu, fasılalı ateşe başlamıştır. 

Öğleye doğru Japon kıt'aları, sa
vaş sahasına varmış ve Japon ba_ 
taryaları Kala ırmağının garp kı -
yısındaki Mogol me\"7:ilerini bom -

bardımana başlamıştır. Japon avcı 
tayyareleri de on iki kadar Sovyet 

bombardıman tayyaresi düşürmüş _ 
lerdir. Bombardıman, saat 21 de 
nihayetlenmiştir. 

ln2iltere Polonya İçin 
Harp Eder 

ta~ -- {Baştarafı 1 inci sayfada) 

1'tt r bazı ıslahat ve tadilat yapıl
ri Ya müsaittir ve vazıh bir hava i-
L-~de bu ı· l" h t " k · ·· 'it s a a ın muza eresı mum-

lldür. 

"'lra~t İngiliz hükumeti son hadi
~~ttn halen makul tavsiyelerin fay 
~ 1 olacağı bir hava hulunmasını 
~~hrdığı kanaatindedir. Bu vazi
~ karşısında Polonya hükumeti 
tiJ· tunu muhafaza etmiştir ve İn
itli~ hü~uıneti Danz.ig'in muhtelif 
~t·e~erın hakiki menfaatleri bir 
c~~:ğ1 • z~m~n teşriki mesai edcbile
tltıi e::ın~ hır kere daha ispat edece
bUr· Umıt eylemektedir. Bu arada, 
aı11~ll alakadarların Danzig'e müte
~" her hangi bir hadisenin bütün 
~ tlıpa barışı için bir tehlike te'ikil 
o~k bir teşebbüs olmasına mani 
!ini arzu ''e azmini bildireceklc
ı... \•e göstereceklerini zannetmek .. teti 
~ m.> 

~1 bOskova müzakereleri hakkında 
ir ·· 1 1-tn sua e cevap veren Chamber-
demiştir ki· 

t ı . 
tf ~ ngiliz ve Fransız hükumetle-
"ı~skova'daki mümessillerine u
~ ~limat vermişlerdir. Bu mü
~t ller Molotof'la yeniden iki mü-

So Yapmışlardır. 
«ı~ \>Yet hükumeti halen tetkik e
~l ekte olan birkaç yeni teklifte 
~muştur.> 

~l'a aınberlein, Baltık devletlerinin 
'it) k bütünlüğüne ve istiklallerine 
~ meselesindeki İngiliz noktai 
~e~ hakkındaki suale şu cevabı 

§tir: ,....._ r· 
tt 1at ınlandiya ile Baltık de\'letle-

ğişikliğln mevcut bulunmad1ğını bil 
dirmektedirler. 

iTALYAN MÜTALEALARI 
Roma, 10 (A.A.) - cSeto del 

Corbino:. gazetesi, şöyle demekte
dir: 

cDantzig meselesinin Almanyanın 
arzusuna göre halledilmesi haliha
zırda Avrupa'yı tehdid eden harbi 
uzaklaştırmıya kafi değildir ... 

Faşist organı, bundan sonra mih
verin şartlarını sayarak şöyle de
vam etmektedir: 

cHakiki bir sulh, silahların tahdi
di, iktısadi işbirliği ve yapıcı uzun 
bir sulh devresine girilmesi imka
nını veren hakiki bir sulh isteniyor 
mu? O hakiki sulhu tahakkuk ettir
mek için \•aziyeti yeni bir görüşle 
mütalea etmelidir. Binaenaleyh Tu
nus, Cibuti ve Süveyş 1talya'ya ve-

. rilmelidir. Malta gibi İtalyan top
rakları İtalyaya, Cebelüttarık gibi 
İspanyol toprakları İspanyaya iade 
· ~dilmelidir. İngilizlerin ancak o 
zaman denizlerden serbestçe geç-

. melerini garanti edebiJiriz. Dantzig 
ile Polonya Koridiru, Almanyh'ya 
verilmeli ve bu memlekete eski 
müstemlekeleri iade edilmelidir.> 

Moskova 
Müzakereleri 

Bulgaristan !Adliye Vekili · 
Dört Yo~ Fethi Okyarın "Yeni 
<Bat .. ~,~~~~> Sabah,, a Beyanatı 

tür. açıktan açığa bir suikasttır. 
Alman gazcteled, Bulgaristanın (Bs11tarafı 1 inci sayfada) 

bu suikaste iştirakini hemen hemen kili bır müddet burada kaldıktan 
bir emrivaki şeklinde göstererek ve İstanbul Adliye işleri hakkında 
dahili hayatın şiddeti ve sertliği tetkikatta bulunduktan sonra Hik· 
içinde bunalmış olan halkı biraz met Onatla beraber bütün mahke
mernnun etmek yollaruu aradıkları rneleri, icra dairelerini, sorgu ha
sırada İngiliz gazeteleri de vaziyeti kimliklerini, mahkeme kalemlerini 
sulh cephesi bakımından nikbinane ve Müddeiumumi muavinler heyeti 
tefsir ve izah etmektedirler. Bunla_ dairesini gezmiş ,memurtarın ayrı 

rm yazdıklarına bakılırsa Bulgaris- ayrı ellerini sıkmış, kendilerinden 
tan Başvekili uzun müddet evvel icabeden izahatı almıştır. 
vukua gelmiş bir ziyareti iade gibi Vekil, Ağır Ceza Mahkemesinde, 
bir nezaket vazifesini ifa ediyor ve bir sahtekarlık duruşmasını, Beşin
Balkanlarda sulhu ihlal edecek te- ci Hukuk mahkemesinde bir boşan
şebbüslerden müçtenip bulunuyor. ma davasını ayakta olarak dinlemiş. 

Her meselede olduğu gibi iki mu_ tir. Vekil Adliyede memurlann dar 
halif görüş arasında bulunuyoruz. odalarda pek fena sıhhi şartlar için
Alman ve İtalyan gazeteleri ile azı- de çalıştıklarını görmüştür. 
cık meşgul olanlar ve serbest bir Vekilin bu tetkiki bir buçuk saat 
muhakeme yürütmek kabiliyetini • kadar devam etmiştir. Bundan son
kaybetmemiş bulunanlar, onlarda ra Müddeiumumi Hikmet Onatın 
tesadüf ettikleri parlak teminaÜara dairesinde bir muharririmizi kabul 
aldanmamak için kendilerini hazır- etmiş ve muhtelif Adliye işleri hak
lamışlardır. Binaenaleyh, iki taraf kında kendisine. ~e~·anat~ bulun
gaz.etelerinin neşriyatından birine muştur. Muh~rnrımız Vekıle hazır
daha ziyade kıymet vermek icap ladığı suall~ sormadan :vvel. ke~
ederse İngiliz gazetelerine daha disinin Adlıye hakkındakı yenı du-
çok inanırız. şi.inceleri bulunup bulunmadıihnı 

Ma maf.h B l •· t · ti sormuştur. Fethi Okvar bu suali a ı , u garıs anın vazıye • 
hakkında esaslı bir kanaat edine _ 'karşılarken: ı 
b ·1 k · · B kil K"" . f' c- Şimdi gördüğümü:r. yerler. Ad ı me ıçın aşve oseıvano un . . • . . . 

d t . · d . tt Jıyeve gayn kaf1dır. Adlıve Saravı-av e ını ve on an sonra vazıye e • . • • 
h l l k nr d •. "kl" - . bek nın yapılmasını ehemmıyetle bek-

1 usuke ~ eced ı 
0
1 egışı ıgık da- livoruz. Hükumetin verdiği karar 

eme ıcap e er. zamana a r " . ~ 

k b. k d 'ht· t" .1 .. .. v~hıle yakında Suıtanahmet mey-anca ır ay ı .ı ıya ı ı e soz soy- . . 
1 k d • 1 danmda Adlıve sarayının ınşasma 
eme ogru o ur. • E k" l~ d · • . .. . . başlanacaktır. s ı p an a yenı 
Eğer sıyasette boyle kaydı ihtı - d 

1 
-ı · ı k b" • . - .. mey an a mu enasıp o aca ır şe-

ya:ı ıle _soz soylemek tecrübe ile ltiJde tadilat yapılacaktır. Belki de 
dogrulugu tahakkuk etm~ bir usul b . .• b k. k kt p 

u ış mus3 a ava anaca · ır. ara-
olmasaydı biz Bulgaristanın mihver ı d d. · t" 

mız. ı1azır ır.~ emış ır. 
:ievletlerine mukadderatını bağlıva- M h • • · b d 
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cagını ve onların yardımına güve- gün ev\•el gn:<'femi?.de nesrettilti-
nerek Dobrice ve Trakyayı istirdat miz h8kimi münferitlik usulü hak
emeline düşeceğini hiç düşünme _ 
den Bulgaristan hesabına red ve 
tekzip ederdik. Çünkü meselenin ü
zerinde ne kadar zihin yorsak Bul
garistanın bundaki faydasını bir 
türl~ anlıyamıyoruz. 

Bulgaristanda bu nokta üzerinde 
tereddüt edenler varsa gözlerini 
Balkan yarımadasının Adriyatik sa

kında vekilin fikirlerini, icra ve if
las kanununda vaoılac"k tadilatı ve 
boşanma davaları ve bir Adliye 
kon,l!resine ihtiyaç bulunun bulun
m,,dıf!lııı sormuştur. Fethi Okvar bu 
sualler üzerine ı;u beyanatta bulun
muştur: 

c- Hakimi münf Pritli~e alevhtar 
olanlar da vardır. Vekalet rüesa$ile, 

hillerine çevirmelidirler. Orada bu- Meclis Adli ve. Encümen ile görüstük

ten sonra bu hususta bir karar veri
lecektir. İyi hikim olmak şartile 
hakimi münferitlik bence arzuya şa
yan bir teşkilattır. İstanbul mahke
melerinin adedini arttırmıya imkan 
yoktur. Çünkü yurtta hala adli teş
kilatı tanıamlanmıyzfn yerler var
dır. 

İcra ve ifliis kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında mecli
se bir teklif yapılacaktır. Bu tadilat 
evvela baroların, saniyen icra reis
lerinin mütoleaları alınarak hazır

lanmış ve ayrıca Vekaletçe kurulan 
bir komisyon tarafından da son şek
li verilmiştir. Bir İsviçreli profesö
rün raporu bir daha gözden geçiril
dikten sonra önümüzdeki içtimaında 
Meclise takdim edilecektir. 
Boşanma davalarında iki taraf ay

rılmak talebinde bulundukları hal
de hükimlerin muvnkkat avrılma 

kararı \'ermelerine itiraz edenler ol
du. Bu, hakimin tekdirine taalluk 
eder bir meseledir. Bu kanun. şeriat 
usulünde olduğu gibi seri boşanma
lara mani olmak için yapılmıştır. 
Boşanma dnvalarının iststistiklerini 
istedim, bunları tetkik ediyorum. 
Adlive kongreleri toolamıva lüzum 
yoktur. Kanun hır hö\•1" kon11r<"lcr
Ie yapılamaz. Bü~·iik Millet Mecli
sinde bircok kanun adamlarımız 

\•ardır.> 

Vekil, bundan sonra Adliveden 
ayrılmıştır. 

Öğleden sonra, vanında Müddei
umumi Hikmet Onat , bulunduğu 
haldf' vıkılat'..l'k oltın eski Hapi.ı::hanc 

binasında da tetkikat yapmıştır. 

Müddeiumumi Hikmet Onat. bu bi· 
nanın eski bir kcrvansar:ıy harabe
si old•ığunu, mirn:ıri ve tarihi hiç 

bir kıymeti bulunmadığını Vekile 
anlatmıştır. Esasen binanın tamir 
kabul edemh·E!C<'k bir hale gelişi de 
bu kannti kendi kendine \'ermekte
dir. 

Vekil, Müddeiumumılıkten ayrıl

madan e\"\·el ) eni Adlive Sarayının 
planını hazırlıvan Mim:ır Asımla da 
görüşmü~ kendisinden plJn hakkın· 
da malümat almıştır. 

gün ecnebi \'e mütearrız bir devlet ========================================== 
yerleşmiş bulunuyor ve bu devlet 
Bulgaristanın bir kısmını kendi ha
yat sahası arasında bulunduğunu 

ilandan çekinmiyor. Bu hayat saha. 
sının itiraf edilmiyen tarafları neler 
olabileceğini düşünmeğe hacet yok
tur. İtalyanın Arnavutlukta yerleş
mesi ve Balkanlara haris gözlerini 
çevirmesi Balkanlıların akıllarını 

başlarına toplamaları için kafi bir 
tehdittir. Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak diye meş
hur bir söz vardır. Dobrice ve Trak
yayı ele geçirmek için Berlin ve 
Romanın kucağına atılacak bir Bul

garistanın yarın bütün Bulgaristanı 
elden kaybetmesi, istiklalsiz, hürri
yetsiz bir köle halinde Çekoslovak
yaya nazire teşkil eylemesi korkusu 
pek ciddidir. Balkanlı komşuları 

Bulgaristana parlak ümitler vermi
yorlar, arazi vadinde bulunmuyor
lar. Fakat sakin, müstekar, emin bir 
hayat temin ediyorlar ve hakikt 
bir dostluk gösteriyorlar. Biz, kom
şularımızın pratik ve realist hissi 
selimlerfne eminiz. Onun için mih
ver membalarından çıkan şayiaları 
kaydı ihtiyatt ile karşılıyarak fiilL 
yatı bekliyeceğiz. 

HtiMıyin Cahid YALÇIN 

• 
lngilterenin 
Müdhiş Deniz 
İnşaatı 

Londra, 10 (A. A.) - İngiltere 
bahriye inşaatı tezgahları, bu hafta 
umumi harp rekorları da dahil ol
mak üzere, bütün inşaat rekorlarını 
kırarak üç kruvazör denize indire-
ceklerdir. ı 

Önümüzdeki aylar içinde de, İn
giliz teııgahları, «Duc Of Yor1c.» ve 
«Amiral Beatty• isim!erinı taşıya
cak olan 35 bin tonilatoluk iki zırh-
lı, beş yeni kruvazör, bir depo ge_ 
misi çıkaracaklardır. 
denizaltı gemisi ve iki tayyare ge-
misi çıkaracaklarıdr. 1 

Halen inşa edilmekte bulunan' 
denizRltı gemilerinden altısının bu 
sene içinde itmam edileceği tasrih 
edilmektedir. Yedi denizaltı gemisi 
de 1940 da bitirilmiş olacaktır. Ay
rıca yeni model dört denizaltı ge -
misinin daha iinşası de.rpiş edilmek
tedir. 

Vilayet Y oUarı 
Sür'atle 
is1ah Olunuyor 

-----
Nafıa MUdUrıuou yeniden 
birçok yolla:-ı ihale e:tti 

İstanbul Nafıa Müdürlüğü vila
yet dahilindeki yolların bozuk o -
!anlarının tamir ve ıslahını, bazı 

mühim yolların, bilhassa iki alfalt 
arasında kalmış olan yc,lfarın sür-

atlc asfaltlanmasını temin için ha
zırlanan bir program tahtında ça • 
lışmaktadır. 

Bakırköy - Yedikule asfaltının 
asfaltsız olan Kazlıçeşme kısmının 
asfalta tahvili işi, hazırlanan şart _ 

name mucibince ihale olunmuştur. 
Bugünlerde asfaltlanmasına başla
nacaktır. 

Londra asfalt yolile iltisak ede -
cek olan Y cşilköy asfaltı tamamlan_ 

mıştır. Erenköy verem sanatoryo -
mu ile Kurbağalıdere arasındaki as
falt yolun inşaatı tamamlanmak ü. 
zeredir. 

t~ fklAı ve bitaraflıklanm muha
~ lt ~rzusunda olduklarından fngi
lttr. 1U~metini haberdar etmişler
~ t°gıliz hükumetinin de arzusu 
~d 0 duğundan, şimdiki müzakere
~~e bu mülahazaları ehemmivetle 

Paris, 10 (A. A.) - Havas ajan
sının bu sabah Fransız diplomatik 
mahfillerinden aldığı malUmata gö
re, Moskovada B. Molotov ile Fran
sa ve İngiltere mümessilleri ara - . 
sında cumartesi ve pazar günleri 
vukua gelen görüşmeler sonunda 
iki tez arasında bir yaklaşma kay
dedilmiştir. Fakat, bir taraftan yal_ 
nız Fransa ve f ngiltereyi değil, fa- ==================== 

Almanlarla R.amenler 
arasında bir hAdlae Paşabahçe - Beykoz ve Kartal -

Yakacık yollarının keşifnameleri 
~ rı itibara alaca~ız.> . 

tii~§\r~~il, Halifax'ın Moskovaya 
~d;r1lı,p gönderllmiyeceği hak
t.l\t 'Muhafazaklr mebus Adamı 
'a~fldan sorulan suale cHayır> 

trıı vermiştir. 
~ '8ERL1NIN TEKZiBi 

~~~lin, 10 (A.A.) - Yabancı ga
' tde çıkan bazı haberlerin ter
~ht 0larak, salAhiyettar Berlin 
~ıtı~lerı Almanya ile Polonya a
:-49 hı Danzig meselesi hakkında 
~'~ tnüzakere mevcut veya mu
\lt h er olmadığını ve Almanyanın 
t tı~ UaustaJti noktai nazarının B. 

"l' tarafınçlan vazıh bir surette 
l'dilmrş olup bunda hfç bir de-

kat ayni zamanda diğer bazı devlet
leri de a!Akadar eden müzakerelerin 
mudilliğini ve diğer taraftan da ya
pılacak anlaşmanın çok sarih hü -
kümleri havi olması icap ettiği için 
görüşmelerin birkaç zaman daha 
devam edeceği pek muhtemel addo
lunmaktadır. -,_. 

ltalyan filosu hareket 
etti 

Laspezia, 10 (A.A.) - Otuz kadar 
gemiden mürekkep ikinci İtalyan 
filosu, Şarki Akdenizde bir gezinti 
yapmak üzere buradan hareket et-
91.iştir. 

Fil.stinde 
Sükunete 
Doğru 

Kudüs, lO (A.A.) - Tedhişçilerin 
faaliyeti gittikçe azalmakta oldu
ğundan Filistinde umumi vaziyet 
salaha yüz tutmuştur. 

Yalnız bugün Samarin yolunda 
bir tek hadise cereyan etmiş ve bir 
Arap polis, diğer bir Arap polis me
muru tarafından öldürülmüştür. 

Çete reislerile asilerin lideri Ab
CiUlkadir Hüseyni, ecnebi memle
ketlerine gitmişlerdir. 

• 

Bükreş, 10 (A. A.) - Almanyanın , 
Bükreş Elçisi, Rumanya Hariciye 
Nezaretine, Alman gazetelerinde 
çıkan bazı makalelerin Rumen hal
kına bildirilmesinden dolayı teessür 

lerini ifade etmiş ve bu makal~le - ı 
rin Rumenler için yazılmadığını ila-
ve eylemiştir. 1 

Nafıa Vekaletinden gelmiştir. Ya
kında bunlar da ilan olunacaktır. 

Bundan başka Erenköy - İçeren
köy, Bostancı - İçerenköy yolları -

nın Nafıa Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan keşifleri Vekalete gön
derilmiştir. 

Köseivanofun B"erTın se\·ahati 1 

münasebetile Alman matbu~tında jstanbul Müfettİşı· 
çıkan tefsirlerin Rumen gazeteleri 

tarnfından iktibas edilmesi üzerine Bugün Gelı·yor 
sefir, bu şekilde bir teşebbüste bu-
lunmuştur. 

Rumen matbuatı, Almanyanın 
revisionistleri bir kere daha teşvik 
etmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

Halk Partis~ tarafından İstanbul 
vilayeti Parti Müfettişliğine tayin 
olunan Fikret Sılay bugün şehri -
mize gelecektir 

~:I 
1 
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Hayır 
Sinyor! 

Dün akşam c Yar, nana bir eğlen· 
ce!> d!ye düşünürken aklıma Roma 
radyosunu dinlemek geldi. Çc\•ir
dim düğmeyi ve başladım meşhur 
Ermeni şivesile söylenen türkçe neş
J"iyatı dinlemiye: 
Meğer G.ornale d'İt:ılia yeni yenı 

vecizeler yumurtlamış. Vakıa kok
muş yumurta gibi bayat olan ve 
mütemadiyen boyatılıp boyatılıp pi
yasaya sürülmiye çalışılan bu cev
herlere cyeni> sıfatını vermek ha
talı. Fakat biz gazeteciler, bu kıstt 
kabiliyetli milletu· bin müşkülatla 
yumurtladığı cevherleri yeni addet. 
mek iztırarındayız. Haydi şimdi 

radyoyu dinliyelim: 
Aldı Roma radyosu: 
cİskcnderunun Türkiye tarafın 

dan ilhakı Akdeniz havzasında yeni 
yeni ihtilaflar çıkaracaktır.~ 

Aldı Sertoğlu: 

cAllah Allah, ftalyanlıkla hiç bit 
alakası olmıyan ve İtalyanın üç mis
li büyüklüğfınde olan Habesistonla 
Arnavutluğun zaptı neden bir ihti
laf cıkarmıyor da yfüde yüz Türk o
lan Hıtayın an&"Vatnna Ioavuşması 

bövle bir ihtilafa sebep oluyor?• 
Aldı Roma radyosu : 
cFransanın bu hattı hareketi şu 

vahim neticeleri doğurmuştur: 1 .!.. 
İsyan • 
Aldı SertoMu: 
cO isyan Surivede değil, İtaly~n 

aianslannın da itiraf ettikleri gibi 
Habeşist~nda çıkmış ve bir sürii f. 
tahran verliler tarafından öldürül
müc:tür.· Arnavutluk da~Ian da hAll 
müselJah çetelerle doludur ... 
Aldı Roma radyoı;u: 
.2 - Suriye Cümhurreisi istifa 

etmistir.-. 
A!dı Sertoğlu: 

c Vatanını kaybeden 71n•allı Ha
beş İmparatoru, sefaletten kurtul
mak için nerede ise sirk numarala
rına C'ıkacak. İtalyan muharriri bu
nu görmüyor da Haşim Atasi'nin is
tifasına, sırf bu 7.at muhterem faşist 
usulü s~l~m aldığı icin mi mütees
sir oluyor?:ı> 
Aldı Roma radyosu: 
4'3 - Arapların ademi memnuni

yeti. 
Aldı Sertoğlu: 

cHabesistanda kamçı altında in
liven mih-onlarca zavallının ferya
dına kulaklarını ba lrnumu ile tıka
yı;ın muharririn, kendilerine satıl
mış birkac Arabın burnunu cekme· 
sile bu kadar al{ıkadar oluşuna şa
sılır do_ğrusu• 

Aldı Roma rad\•osu: 
c4 - Fransada halk tabakası üz~ 

rinde aksi lesin 
Aldı ScrtoP,lu: 
cBu işin. Fransada İtalyan muhar

ririnin yazdığının tamamile aksi bir 
tesir vantığına şiiphe yok.> 
Aldı Roma radyosu: 
• - Halep üzerine çevrilmiş Türk 

emellerinin armasına sebep, 
Aldı Sertoğlu: 

.İşte hir belah~t ve iftira saheserl 
daha. Hayır sinyor, havır! Hatayın 
anavatana kavusması, asıl bu ilhak 
ile daha rlyade büyüyen ve kuV\•et
lenen Tiirk \•atanının, mübarek ve 
mukaddes tooraklanna çevrilmL' 
mel'un emellerin tamamen yıkılma
sına ve bu topraklara dikilmiş gGz
lerin kör olmasına sebep olmuştur. 
Seni kudurtan da iste bu vaziyettir.» 

Mt JR An S'F.R.TOf. LU 

SiYasfı yalmurf ann zarın 
Sivas (Hususi) - Bu havaliye 

son yağan yağmurlar büyük zarar
lara sebebiyet vermiştir. Bu husus
ta elde ettiğim malumatı bildiriyo
rum. 
Hafi~e bağlı Süleymaniye, Demir

ci, Eldives, Kızılviran köylerine 
yağmurlar arasında yağan şiddet1t 

dolu mezruata büyük zararlar ver
miştir. 

Gene Kavadibi nahivesinin Sö-. . 
ğütecek köyiiniin mühim bir arazi 
klsmı son yağan vağmurların mev
dana getirdiği sel altında kalnuş ve 
bircok mahsuHl.t harap olmuştur. 

Avni zamaJlda Rafi~e bağlı Celal
lı nahfvesinin Tepeköyünde yağan 
yağmurlar esnasında dere kenarın
da oynamakta olan sekiz yaşında fs. 
mail ile lO yaşındaki İbrah'"n kızı 
esmayı sel g!ltürmüştilr . 



BiR CELLADIN 
Hatıraları M·ııA K.. ş . 

ı ı ume am ı onu 
Annem ÔldiJğiJ Zaman John Bana l . O p Yd 

Yegane Yardım Eden Oldu Daha Be lı ima ı -·-Aradan bir sene geçtikten sonra 
Smith'de de bir değişiklik oldu. Ev
veli çok hırçınlaşmıştı. Birdenbire 

Helene .. 

Beden T erbiyeai Genel Direlttör
(6.ğil. Reaml Bir Tamim Neıretti 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir· -··- YAZAN: SAMI KARAVEL. 

Y enilmiyen Pehlivan 
içkiye başlamıştı. Evini de ihmal 
ediyordu. 

• Bunun sebebini anlamakta gecik- 1 
medim. Çalıştığı müessesede dakti· 1 

Smith ile evlenmek üzere oldu -
tunu haber aldım. Hem memnu• ol 
dum, hem üzüldüm. Memnun ol -
dum. Çünkü seni Tahat etmi§, biT 
yuvar kurmuş görmek benim de ar
zumdu. Müteessir oldum... Haydi 
söyliyeyim ... Çünkü .seni seviyo -
TUm. 

· Aliço Tam 26 Sene Başpehliva,,... 

loluk eden kıza vurulmuştu. İçim 1 
kan ağlıyordu. Sevdiğim adama 
karşı birdenbire nefret duymıya 

başlamıştım. Vaziyeti ıslah ederim 
ümidile evveli yalvardım, yakar -/ 

1 

dım, ağladım, hiç bir şey fayda ver-
medi. 

Bir gün, öğleden sonra evde otu
ruyordum, kapı çalındı. içeriye ai

le doktorumuz &eldi. Tereddütlü 
harekeUerinden, fena bir şey haber 
vereceğini hissetmiştim. 

- Kızım, dedi.. kocan hastalan
dı. Ben bu hastahjı sana haber ver
meyi vazife bildim. Smith frengiye 

tutuldu. Kendinden §Üphe ediyor
AD leDi de muayene edeyim. 

Ben donmU§tum •.• 

Smith'e karşı içimde bir isyan u
yimriıfti. Aİ1ık ·onun yüzÜnü gör -
mek iatemiyonhuiı. 

Doktor gittikten sonra evden deli 
libi çıktını. Nerelere uğradığımı, 
nerelere gittiğimi bilmiyordum. A

yaklarım Jstemiye istemiye beni e
vime çekince Smith'i içeride sar -
.bOf buldum. Geç kaldığım için üze. 
rime yürüdü ve beni fena halde 
dövdü. 

Kat'i kararımı vermiştim. Ayrı -
lacaktım. Fakat nasıl? 

İşte o zaman talih karşıma John 
Bergmester'i çıkardı. 

John, eski çalıştığım müessesede 
memurdu. Benimle uzaktan uzağa 
alikadar oluyordu. Hiç bir zaman 

beni sevdiğini ima yolile bile ifade 
etmemi_şti. Kendisinden en büyük 
iyiliği an)'\em öldüğü zaman gör -
düm. 

Ben, deli gibi evin içinde ne ya
pacağımı şaşırmişken ziyaretime 

gelri. Evveli bir başın sağ olsun, 
•dedikten sonra yavaşça kulağıma 
eğildi: 

- !!elene, dedi, ne müşkül p·t
lar altınea öldüğünü takdir ediyo-

rum. Elbet birtakım zorluklarla 
kar§llaşıyorsun... Sana yardım ede
bilir miyim? 

Ve benim, kendisinden bir ricada 
bulunmaklığıma meydan vermeden 
elini cebine soktu: 

- Benim bazı ufak ekonomiler1m 
•Yar. Onları al, fU sırada sana tazım 
olur .. dedi. 

Bilmez.,iniz Mister Fred.. bu ço
ruk ne kadar iyi kalblidir ve ne ka

dar insandır. Şimdi size tekrar edi
yorum, ölmekten değil, ondan ay
nlmak~ korkuyorum. 

İfte en dar zamanımda imdadıma 
Jtifen bu çocuk, sonra birdenbire 
ortadan sıyrıldı, alikasını herhangi 

bir phsl dütünce mukabilinde gös
termemİ§ti. Yine ifine devam edi -
ror, ve yine konuşmamız, sabahlan 
bır bonjurdan ibaret kalıyordu. 

Bana verdiği parayı biriktirip de 
kendisine götürdüğüm zaman, göz

lerini \aldırdı, bana teşekür etti ve 
ben ancak o zaman anladım ki, bu 

ıencin kalbinde, bana karşı bir is
!811, ODU anlıyamadığımdan müte
vellit bir infial vardı. 

Çehresi bozuktu, yüzünün çizil· 

Bunu buTada ve fU müna.sebetı. 
itiraf etmeyi dofru bulmuyorom. 

Fakat bilirsin, insanlar belki de dün 
yanın en zayıf mahhlklarıdırlar. 

Hele hislerinin ıürüklediği istika-

.!"etten hiçbir zaman inhiraf edemez 
Zer. Ben de şu satırlan 11azarken 

hislerime kapıldım ve ıürükleniyo
rum. 

Senin resmen kocan olamadımsa 
samimi bir dostun olmaklığımı hiç 
olmazda çok görme ve bir derdin o. 
lursa seni her zaman dÜfÜnecek H 

her şeyin fevkinde tutacak bfr ar-
kadClf m, bir 4hpabın olduğumu u
nutma... Saadetler temenni ederim. 

John Bcrgmater 

Genç kadının burun kanatlan a

çılıp kapanıyor, dudakları bir ağla

ma krizini zaptetmeğe çalı§ır gibi 
büzülüyordu. 

Devam etti: 

- Sevgi ve aşk, biraz alışıklıktan 

ibaret Ben o zamanlar Smith ile 

beraber yaşadığım için bu mektu

ba lAyık olduğu ehemmiyeti vere

medim. Ertesi günü kendisini gör
düm ve biraz da alay ederek: 

- Çok geç kaldın azizim, dedim. 
Ondan sonra selimlanmız biraz 

daha seyrekleşti. Ve artık birbiri -
mize yabancı olduk: 

Evet... Smith'ten aynlmıya 
kat'i surette karar vermiştim, fakat 
nasıl? Kavga edip de dayak yedi -

ğim akşam hiç sesimi çıkarmadım 

Ufak bir odaya kapandım ve saba· 
ha kadar ağladım. 

Sabahleyin kocam ayılmıştı. Ya
nına gittim. Çektiğim ıztırabı anlat

tım ve hayatımızın artık gayrikabili 

tahammül bir hale geldiğini söyli
yerek: 

- Smith, ayrılalım.. dedim. 

Yüzüme ters ters baktı: 

Ben ağlıyordum. Hayallerimin, 
saadetimin yıkıldığına üzülüyor -
dum. O hiç cevap vermedi ve hic
ranıma ehemmiyet vermiyerek ya
tağında sırtını döndü, ve: 

- Şimdi uykum var ... Kapıyı ka. 
pa, çekil git, sonra görüşürüz.. cfe
di. Artık dayanamadım: 

- Pis, namussuz! diye arkasın -
dan haykırdım. 

Artık ağlamıyordum, içimde bir 

l4in tutuşmuştu. Derhal çalıştığım 

eski müesseseye gittim, John'u 
buldum. Orada konuşamıyacağımı-

zı anlayınca, beraberce çıktık, ve 
eski oturduğumuz kahvelerden bi

rine gittik. Ve ben, eski dostuma, 

beni için için seven o deli.kanlıya 

başımdan geçenleri anlattım. Ben 

söylerken, onun gözleri yaşarıyor
du. 

- Ne istiyorsan onu yapayım He

lene, dedi .. ben sana şunu şöyle ve

ya böyle yapalım derneğe cesaret 

edemiyorum. Ne istersen, ve if ne 
kadar zor olursa olsun yaparım ... 

(Devamı var) 
)eri gergindi. Benim, IOll zamanlar- ============= 
da değişen huyumdan memnun de-

jildi Ve bunu da o sabit ve durgun 
nazarlarile, o alikasız sörünmeie 
çalıf!nasile ifade etmeğe çalışıyor
du. 

Nlt•nlanma 
Ayasofya kütüphanesi müdürü 

Zahir HalU'Cıoğlu'nun kerimesi E
debiyat Fakültesi son sınıf talebe-

Bir hafta sonra kendisinden bir sinden Beşire Hasırcıoğlu ile tüc-
mektup aldım. cardan Selimi Sertoğlu'nun mah-

Genç kadın, koynunda sakladıjı dumu ve gazetemiz Tahrir Heyeti 
mektubu çıkardı ve bana uzattı. O Müdürü Murat Sertoğlunun birade
ıaınan beraber okuduğumuz mek • ri Edebiyat Fakültesi son sınıf t~ 
tubu Helene, ölüme giderken boa Mesinden Mithat Sertoğlu nipn
hediye etmişti. Bakınız, delikanlı bu lanmlflardır. Tarafeyne ıaadet te.. 
atkklbunda neler 16ylüyorduT l menni ed.ıP · 

14 haftadanberi (İstanbul, Anka
ra, İzmir) apor meraklılarınm Brf• 
rettikleri, neticeleri bütün Türkiye
de alika ile beklenen ve dikkaUe ta
kip edilen İatanbuldan; Befiktaf, 
Galatasaray, Fenerbahçe, Vefa, An· 
karadan; Demirspor, Ankara Gücü, 
İzmirden; Ateşspor, Dolanspor ta
kımlarının i§tirakile yapılan Milli 
küme maçlan evvelki gün yapılan 
Beşiktaş, Demirspor karşılapnasın
dan sonra nihayete ermiş bulunu
yor. 

Son maça kadar bir puvan aşağı, 
bir puvan yukan vaziyette atbap 
beraber giden Demirsporla Galata
saray beraberlikle neticelenen Be
şiktaş • Demirspor maçından sonra 
puvanları 35 olarak birleşmiş, şam
piyonun tayini için averaja müraca
at icabetmiştir. 

Biz, dünkü sayımızda şimdive ka
dar yaptığı 14 maçta 35 gol atan, 16 
gol yi~n Demlrsporun, Beşikt. 
sahaya çıkmadan mağlup addedilen 
ve aleyhine 2 sayı verilmesi icabe
deceği söylenen bu iki sayı ile 43 
gol atmasına mukabil 21 gol yemiş 
v.aziyete düşen Galatasaraydan ev
vel derece alması ve şampiyon ol· 
ması icabedeceği kanaatinde oldu
ğumuzu bildirmiştik. 

Hamdi Emin'in Federasyon Baş
kanlığı zamanında ayni şekilde ne
ticelenen bir maç için sorulan bir 
suale Hugo Mayzel tarafından ve
rilen cevanla tnus gazetesinde me
rasim bid;yetindenberi Galatasaray 
aleyhine İstanbul gazetelerinden 2 
gol fazla yazılarak çıkan puvan cet
velinin resmi makamlarca tekzip e
dilmemesi Galatasaray aleyhine iki 
gol verilmesine dair olan kanaatimi
zi kuvvetlendirmiş olduitundan De
mirsporun şampiyon olması icabe
deceğini yazmıştık. 

Evvelki ~e. salahiyettar makam
lann ne düşündüğünü öğrenemedi
ğimizden dün Ankaraya müracaat 
ederek bu hususta Futbol Federas
yonundan malumat istedik. Husust 
olarak şu malumatı aldık: 

cHakem raporları tetkik ~lecek
tir. Resmi tasnif cedvelleri çıkanlıp 
averaj usulile şampiyon tayin edile
cektir. Kat't netice tayin edilirken 
beynelmilel nizamnamelere uyula
caktır. Bu nizamnamelere göre de 
bir maçta sahaya çıkmıyan takım 
(0) puvan alır. Ayni maçı hükmen 
kazanan takım da 3 puvan alır. 

Aynca sahaya cıkan takım cıkmı
yan takımı 2-0 malli'ıp etti addedilir 
Yani hükmen mağldp takımın yedi
ği goller hanesine iki sayı yazılır. 
Şampiyonu anlamak için puvan cet
velinde böylece hesap yapmak ve a
veraj çıkarmak icabeder.• 

Federasyonun husost olarak ver
miş olduğu yukarıki izahattan da 
Demirsporun averaj hesabında şam
piyon olduğu anlaşılmaktadır. Yal
nız fstanbulda futbol sahasında söz 
söylemiye sallbiyetli arkadaşlar da 
34-35 senesinde gol averajla derece 
tayin edilmiş oldu~ 37-38 İstanbul 
B81ge Ajanı Abdullah zamanında da 
averajla birinci tayin edilmişti. Bu 
-... de talimatnamede Yenilen .ro-

le dair bir madde olmadıpıdan .. 
verajm atılan ıoliln yeniden gole 
taksimile tayini icabedeceji, bu tak
- dirde Galatasarayın şampiyon ol
ması llzımgelecelf söylenmektedir. 

Bizim kanaatimiz, bir iki gün i
çinde verilecek kararın Demirıpor 
lehine olacajıdır. 

Büyük bir gayretle sporun her şu
besinde çalışan v~ muvattakiyet gös 

-teren, Milli Küme şampiyonluğuna 
kadar yükselen Ankara birincisi baş 
tanberi kendi sahalannda ve İstan
bulda yapmış olduklan maçlarda bu 
şerefli mevkie liyık olduklarını gös
termişlerdir. Kendilerini tebrik e
der. gelecek seneler için muvaffaki
yetler dileriz. 

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

Alem dağında 
Modem Karakol 

S.lediye reis muıYini 
LOtfi Aboy 

Bir sene evvel inşasına başlanan 
Alemdağ jandarma karakolu ahiren 
ikmal edilmiş ve dün Alemdaiı ve 
civar köyler halkının iştirakile kü
şat töreni yapılmıştır. 

Törende kaza· erkanı ve zamanı 
memuriyetinde karakolun vaz'ı esa
sını ve ilk katını ikmal eden sabık 
ttsküdar kaymakamı Belediye Reis 
muavinimiz Lutf i Aksoy da bulun
muştur. 

ttsküdarda bulunduğu müddet 
zarfında günlerini şosefer, kaldınm
lar, ağaçlar, mektepler, köy konak
lan, çeşmeler, Atatürk anıtları ve 
fidanlıklarla imar ve tezyin eyliyen 
Lutfi Aksoy hayırlı bir tesadüf ola
rak kar.akolun küşadını da icra eyle
miştir. 

Köylü, köylerinin kalkınması hu
susunda büyük hizmetleri görülen 
eski kaymakamlarını aralarında 

görmekle büyük bir sevin9 duymuş
lardır. 

Törenden sonra hep beraberce 
Taşdelene gidilmiş ve geç vakite ka
dar e~lenilmi§tir. 

Karakolun inşasında lMıik kay
makam :lbaan ve jandarma kuman
da.nı Abdullahın da himmet ve gay-
1*1.i MDlrulemisti• 

lığı Hiç Kimseye Vermemişti 
5 - Keçeli: (Sivaslıdır. Asıl ismi 

Şeyh Kasımdır.) 

6 - Sicimoğlu: (Sivaslıdır. Kara 
Bekirden ve Kara Silodan evvel Sul 
tan Mecid devri başpehlivanıdır. B:ı 
pehlivan ikinci Sultan Mahmud 
devrinin son başpehlivanlarmdan

dır.) 

7 - Kel Aliço: (Kavasoğlundan 
sonra Sultan Aziz devri ve Sultan 
Hamid devri bidayetleri başpehli
vanı. Aliço tam yirmi altı sene baş
pehlivanlığı kimaeye vermediğin· 
den Adalı Halil ve Koca Yusufa ka
dar baş olarak kalmıştır. Dünyayı 
eti ve emsali gelmemif bir pehli
vandı.) 

8 - Makarnacı: (Sultan Aziz dev
ri başpehlivanlarından .. ) 

9 - İkiz: (Aslen Boyabadlıdır. 
-Sultan Aziz devri başpehlivanla
nndan.) 

10 - Ahiakalı Mahmud pehlivan: 
(Sultan Aziz devri başpehlivanla

nndan). 
11 - Şamdancı Kara lho: (Sul

tan Aziz devri başpehlivanlann· 
dan). 

12 - Yörük Ali: (Sultan Aziz 
devri başpehlivanlanndan). (Aslen 
Kastamonuludur.) 

13 - Karagör Ali : (Sultan Aziz 
devri başpehlivanlanndan). 

14 - Filibeli Kara Ahmed: (Sul
tan Aziz devri sonları ve Sultan 
Hamid devri başpehlivanlarından). 
(Cihan pehlivanı Kara Ahmed bu 
değildir). 

işte; okuyuculaı ıma yazılarımı 
daha iyi takip edebilmeleri için baş
pehlivanlan devrelere ayırdım ve 
nereli olduklarını, hangi devrin baş
pehlivanı bulunduklannı kaydet-

tim. 
Yukarıda isimlerini kaydettiğim 

pehlivanlar 0 devrin en namdar o
lanlarıdır. 

Aliçonun başpehliv.anlığı dev
resinden sonra bir çok başpehlivan 
isimlerine rasgelmiş bulunuyorsu
nuz. Bu isimler, Aliçonun yirmi al
tı sene kimseye başpehlivanlık pa
yesini vermediğinden dolayı sizleri 
fÜpheye dütürmesin .. 

Çünkü; Kara lbodan tutunuz da 
son Filibeli Kara Ahmed ve meşhur 
Adalı Halil pehlivana kadar (Sul
tan Hamid devri) olan pehlivanlar 
Aliço devrinde başpehlivan olarak 
güreş tutmuşlardır. Fakat; Aliço ile 
müteaddid güreşleri olduğu halde 
galip gelememişlerdir (1). Lakin, 
gene pehlivandırlar ..... . 

Aliço emsaline nadir tesadüf edi
len doğumlardan biri idi. Bu pehli
vanın menkıbeleri, musaraalan, sa
ray hatıralan, saraydan sürgün olu
şu, seksen yaşında Almanya impa
ratoru ikinci Vilhelm'in huzurunda 
Sultan Hamidin Yıldız sarayı bah· 
çesinde ayni yaşta bulunan Koca 
lbrahiin ile musaraası ilh... başlı 
başına meraklı ve heyecanlı bir ro
mandır. 

Okuyuculanma, Kavasoğlu Koca 
tbrahimle Akkoyunlu Kazıkçı Ka
rabekirin Camlıkö~ güreşini bıra
kıp bu yazılanmı arzedipmden 
maksadım, Bekirin güreşlerinin hi
tama ermesi dolayısile Sultan Aziz 
devri başpehlivanları hakkında bir 
fikir vermektir. 

Okuyuculanma şu tarihi vak'ayı 
arzetmek isterim: Akkoyunlu Ka
zıkçı Karabekirin saraya gelmesine 
nasıl Kavasoğlu Koca İbrahimle 
Kırkpınarda yaptığı güreş sebep ve 
vasıta olmuş ise ... 
Kavasoğlunun da saraya gelmesi

ne, Sultan Mecid devri başpehlivan-

( 1) SıT<Uı geldiği zaman bu gü
reşleri mufassal bir surette okuyu
culanma 4rzedecejJim. ,,..-

!arından Kara Silo ile yaptığı 
sebep olmuştur. 

Kara Silo, Kav.asoğlu ile gü 
zaman ihtiyardı. Fakat, bu d 
pehlivan ihtiyar olmakla 
Kavasoğlu ile çok güzel bir 
yapmıştı. 

* Sultan Aziz cuma nam 
çıktıktan sonra, saraya dö 
İstirahatten sonra pehliv 

·geldiğini haber aldı ve ikin 
sonra Camhköşke geçtL 
Güreşin seyircisi ancak elli 

kadar vardı. Bunlar da Mabe18 
lrlnı ve vükelA, vüzera idi 

Sultan Azizin yanında mutıııa 
vat vardı. Kayaerill Ahmed 
ctamad Mehmed Ali pafa, yav18 
li1 paşa, mabeyinci Mehmecl 
mabeyinci Fahri bey ... 

Kavasojlu Koca İbrahim 
Adetlerini bildiıı için oraya 
girip çıkıyordu. 
Kazıkçı Karabekirir, bir 

büzülmüş önünde kisbeti -~...
du. Ne vakit soyunacağı, neredt 
yinip kuşanacalmın farkında 
dl. 

Yaverlerden biri geldi. K 
nın kulağına eğilerek: 

- Pehlivan ardımdan eel! .. 

Kazıkçı Karabekir; çok g 
soyundu. Kisbetinin paçalarıJll 
keçe bendlerini itina ile bal 
görülüyordu. 

Bekir, ikide birde paçalarını f 
ladı. Bu yoklamalar o kadar 
olmuştu ki; uzakta soyunan 
oğlunun gözünden kaçmamıştı. 
kacı Kavasoğlu gülerek Bekife 
lendi: 

- Akkoyunlu; abe kızan ne 
lar durursun durmadan pa 
be? 

Bekir; Kavasoğlunun bu ala1 
zında olan sözlerine aldın§ bile 
medi .• 
Kavasoğlu; zevzek. zevzek 

yor ve gene alay ediyordu: 
- Abe kızan, ne cevap ve 

be!.. 
Bekir, nihayet başını dönd 

cevap verdi: 
- Ne diyon Kavasoğlu ... Ne 

ne olmaz sen de paçalarını yo}dj 
yol ... 

İki pehlivan hazırlanmıştı. fi 
ler dışan çağırdılar. Cam 
bahçesini dolduran küçük 
kafilesi fazlaca heyecanlı idi. 

Sultan Azizde de heyecan 
Padişah pehlivanlar meydaJl'I 
diği zaman olduğu yerden bit 
kere ayağa kalkıp oturdu. 

Kavasoğlunun rengi biraz 
Bıyıklannın altına doğru du 
biraz sararmıştı. 

Bekirin hal ve etvarı n 
Yalnız çok hiddetli olduğu 
yordu. Kaşlarını çatmış, 
vahşileştirmiş, yumruklarını 
tırıp duruyordu. 
Kavasoğlu; yaverlerin ~ 

rine meydana doğru yürildii. 
de ardısıra geliyordu. 

Pehlivanlar Sultan AzlJ8 
ihtiram merasimini bitirdi1'1' 
çırpınmağa başladılar. 

İçeride yağlanıp meydaJll 
pehlivanların huzur pep-evl • 
heyecanlı oldu. 

Her iki pehlivan da pa 
kendilerini göıtermek için 
peşrevini gayet ahenktar ve 
lıklı bir tarzda yapıyorıardJ.. 
Çırpınmalar blttl tt; tere 

bağlayıp hellllqmalar da 
Şimdi; iki pehlivan gayet 

li ve mahirane bir mrette kd 
ııya ıelerek elenM bal 

(DıvaJlll 
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Koca Mehmet Efe ileri Atıldı. Ayni 
Anda Vücudüne Saplanan iki 
Kurşun Kendisini Yere Serdi 

Güzel Bir Nahiye 
Merkezimiz : 
Bozova 

• 

---=------
Koca Mehmet Efenin söylediği 

aôzler Kuşçubaşıoğlu Eşrefe kendi 
idam hükmünü dinliyor gibi tesir 
ttrnişti. Böyle çılgınca bir teşebbüs 
teklifi karşısında adeta dili tutul
lbuştu. Hiç birşey söyliyemiyordu. 

Koca Mehmet Efe, tekrar Çakır
C!alıya hitap etmiye başladı: 

- Haydi kahpenin doğurduğu, se
lli bekliyorum. Meydana çık! 
Çakırcalı yine ayni soğukkanlılık

lt cevap verdi: 
- Benim karılarla işim olmadığı

Jaı bilmiyor musun? Senin gibi Çer
kea halayıklarına sözüm yoktur. E
fendin kimse o bana hitap etsin! 

koca Mehmet Efe yine köpürdü: 
- 1ıeri gidiyonun Çakırcalı. 
~da bir efe~ar. Galiba sen ka
l'ılarıa çok düşüp kalktığın için her
-.. kendin gibi sanıyorsun! 

- PekilA, erkek olduğunu ispat 
~! Meydana çık görelim. Bakalım 
tlıertnde entari var mı, yok mu? 

- Razıyım! Yalnız beraber çıka· 
hın da biribirimizi görelim. 

- Ona da peki. Haydi çıkalım! 
- Yalnız sen kahpe ruhlu bir a-

dlJbsln! Senin sözüne inanılmaz. 
ilen çıkarım, sen çıkmazsın! 
Çakırcalı hiç cevap vermedi. Ko

ta Mehmet Efe Kuşçubaşıoğlu Eş
l'efe döndü: 

- Haydi, tam vaktidir. Çıkar ta
bancanı! 
Eşref otomatik olan tabancasını 

Çıkararak hazırladı. 
Koca Mehmet Efe devam etti: 
- Dikkat et cHaydh der demez 

derhal fırla! Ben sağdan, sen soldan 
atılacağız! 

Eşref, başile tasdik işareti yaptı. 
Aradan bir iki dakika geçti. Koca 

lıfehmet Efe bulunduğu yerden fır
lamak için hazırlandı. Kuşçubaşıoğ
lu Eşrefe de işaret etti, o da hazır
landı. Sonra birdenbire cHaydh de
di Ve kurşun gibi bulunduğu yerden 
fırlıyarak Çakırcalı Efenin sığınmış 
Olduğu yere atıldı. 

Daha iki adım bile atmamıştı ki 
llti tüfek birden patladı ve iki kur
tun Koca Mehmet Efenin böğrüne 
laplanarak kendisini cansız yere 
leJ'di. 

Belki okuyucularımız Kuşçubaşı· 
°İlu Eşrefin ne olduğunu merak e
derler. Onu da söyliyelim. Koca 
lıfehmet Efe cHaydi!> deyip fırlar 
fırlamaz Kuşçubaşıoğlu Eşref der
lıaı bulunduğu yere daha itina ile 
~Panmış ve gizlenmişti. Koca Meh-
1-ıet Efe de yalnız başına fırladığı i
~ Çakırcalı ile adamlarına mü
~mel bir hedef teşkil etmiş ve 
~rcalı ite Hacı Mustafa birer 
'n sıkarak dağ gibi adamı yere 
-l'rrıişlerdi. . 

Bu sırada hava kararmıya başla
~ ve silah sesleri kesilmişti. Öte· 
den beriden zaman zaman duyulan 
~ara]ılann iniltilerinden başka hiç 

r ıtes işitilmiyordu. 

ı...~ece basınca ileriye sokulmuş bu
L?8n kuvvetler geri çekildiler. Sa
""lla kadar beklemekten başka ya· 
))ı}8cak ıey yoktu. Koca Mehmet E
lenın vuruluşu herkesi çok mütees
: etmişti. Ayrıca diğer şehitlerin 

Ba~ısı bir hayli kabarıktı. 
8-'&öylece sabaha kadar beklediler. 
tt!ahın ilk ışıklarile beraber her 

ftan hücum ettiler. Fakat hay
~! Ortalıkta Çakırcalının, gölgesl
ltrı btıe b\.ılamadılar. Bir tarafa giz
"- !tıiştir diye en uf ak köşelere ka· 
ttı r aradılar. Fakat netice değişme
~ Çakırcalı ile arkada,larını bul
l' k mümkün olmadı. Efe muhasa
~ hattını kızanlarile birlikte, şey
it\ ca, hiç bfrşey sezdirmeden yar-

ış ve kayıplara kan~mıştı. 

eksilişi, takip müfrezelerini kısmen 
başsız ve atıl bırakmıştı. Bunlar bü· 
tün gün şurada burada dolaştıktan 
ve beyhude yere Çakırcalının izini 
araştırdıktan sonra Ödemişe döndü
ler. 
Diğer taraftan Çakırcalıyı bu son 

müsademeden sonra adamakıllı bir 
endişe .almıştı. Efenin ümitsizliğe ı-.ahiye mldOrD Abmet Aydın 
düşmesi ilk defa görünüyordu. Bir Urfa (Husust muhabirimizden) -
gün Hacı Mustafaya: Türkiyede köy kanununun bütün 

- Hacı, dedi, ben vaziyeti iyi gör- köylerinde tamamen tatbik edildiği 
müyorum. Bfr yolunu bulup yüze 
insek, fena olmıyacak galiba. Os- nahiyelerden birisi de Bozovadır, 

Jandarma yüzbaşılığından naltlen mantı bu defa işi çok sıkı tutuyor: 
Fakat hükumet de vaziyeti çok gelenB. Ahmed Aydın nahiyeyi 

ciddt tutmıya başlamıştı. Nerede ise teşkil eden c52> köyde de kanunu 
Çakıcının üzerine bir ordu sevket· tatbika muvaffak olmuş ve bu saye
meyi derpiş edecekti. O da her han- de her köyde · evlerin iç ve dıştan 
gi bir istimanı kabule mütemayil badanalanması, heli ve yolların yri.
değildi. Meşrutiyet idaresi, hiç te pılması, ahırların evlerden aynl
saltanat idaresine benzemiyordu. ması, köy sandıklan tesisi, umumi 
Sultanın rolü bir hayli zayıflamıştı. · ·yolların tanzimi ve merkezde bir 
Artık Çerkeslerin, Arnavutların ~ ·nahiye konağı inşası gibi yenilik
rusu eskisi kadar ötmüyordu ve hu- ler temin edilmiştir. 
kumet Çakırcalı Efeyi .tedip etmek . Görünüşü gayet hoş, ~yu ve 
için fevkalade sıkı tedbırler almıştı. havası nefis olan Bozova Urfa mer-

Bir gün Ödemişin duvarlannı şu k . 25 kilometre mesafededir. 
k 1 d v .. "ld" ezme 

şekilde afişlerin ap a ıgı goru u: Nüfusu 8700 e kariptir. Halg ziraat, 
cHer kim ki Çakırcalı Meh~et bağcılık ve davarcılıkla meşguldü~. 

nam şakiyi hayyen .ve.ya .meyyıten , Senelik buğday ve .arpa rekoltesi 
istisal eder veyahut ıstısalıne vasıta .. . . 
l k d. · e bin lira mükafat bin tonu mutecavızdır. Sebze ve 

o ursa en ısın k' b lamı 
·1 ktı' Eğer bunu yapan dax.- meyvacılık da terak ıye aş ş, 

verı ece r. 6 • "d t kte 
da dolaşan bir zeybek olacak olursa üzüm istihsalatı tezayu .. e. me . 
istimanı kabul, bütün suçları affedi- bulunmuştur. Bozova muh;m bıq 
lecek ve yine ayni mükafata nail e- fıstık mıntakasıdır. Fıstık ıhraca

dilecektir.> tından mühim varidat elde edilmek-
Bu nevi ilanlar biitün kazalara ve tedir. Nahiyede 32 bin koyun. 5 bin 

hatta köylere kadar tevzi -edilmiş, keç"'i, 1200 merkep, ıoo deve~ 2 aygır 
böylelikle Çakırcalının ba§l alenen ve 250 cins kısrak sayılmıştır. 
müzayedeye konulmuştu. Kısraklar Hamedani, Saklavi ve 

Bin lira çok mühim bir par~ jdi. Süveymen cinslerine mensup, asil 
Bir lira için a?am ~o~.a.zlıya~ hır e~ hayvanlardır. Yalnız devlet aygır
kiya bunun bın mıs!ını alabılmek ı- !arından döl alına111adığı için çoğal-
cin belki babasını bıle satardı. 

1 
.. k" olmuyor Bunun • d.. .. .. . tım arı mum un · 

Çakırcalı da bunu uşunuyor ve .. 'k 
1 

k 
bu yüzden endişe hissediyordu. temin edildiği gun mı tar arı ço 
Şimdi artık köylere çok nadir ola- aı:tacaktır. 
rak iniyor, yanına tanımadığı ve Muhaclrlere pulluk tevzii 
kendisindE:n emin olmadığı kimse- Çorlu (Hususi) - Bir müddet ev
leri kabul etmiyordu. Hacı Mustafa, vel iskan dairesince kendilerine çift 
hükumetin aldığı bu son tedbire çok hayvanı tevzi edilen göçmen vatan
kızmıştı. Durmadan küfrediyordu. daşlarımıza şimdi de çift alitından 
Esasen kızanları içinde Çakırcalıya olan pulluk ve teferruatının tevzia· 
en yakın olan muhakkak ki, Hacı tına başlanmıştır. 
Mustafa idi. Hacı Mustafa, çok ce-
sur, çok atıcı olmakla beraber, hiç 
bir zaman müstakillen bir çete ida
re edebilecek kabiliyette değildi ve 
kendisi bu zaf ını bilecek kadar 
zeki olduğundan, Çakırcalının da 
tam manasile hayranı bulunduğun
dan kendisi için selameti ancak Ça
kırcalı ile birlikte olmakta buluyor· 
du. Çakırcalının olmadığı gün ken
disinin de mevcut olmıyacağını tak
dir ediyordu. IDevamı varl 

Bir Dolandırıcı T&Ykif Olundu 
Sinoptan, çocuğunu tedavi ettir

mek üzere şehrimizde bir hastane· 
ye getiren Musa isminde birinin o. 
tuz iki buçuk lirası, sabıkalılardan 

Avram tarafından dolandırıcılık su
retile alınmıştır. 
Avramın; hasta çocuğunu bir has 

taneye yatırmak vadile dolandırıp 
bu parayı aldığı anlaşılmış, kendisi 
Asliye dördüncü Ceza mahkemesi 
tarafından tevkif olunmuştur. 

Hallçl• iki vapur ara-
•ında hlr mU••deme 
Yedi numaralı Haliç vapuru dün 

sabah Köprü tarafından gelerek 
Cibali iskelesine yanaşmak isterken 
bu esnada 9 numaralı vapur da E
yüp tarafından gelip ayni iskeleye 
yanaşmıya teşebbüs efmiş,tir. 

Fakat bu sırada, yedi numaralı 
vapur, 9 numaranın bordasına çarp. 
mıştır. 

Fluryada Bir Vak'a 
Oç •arhof ı•nç, bir kıza 
tecavUz elmlye kalkıflllar 

Evvelki gün Floryada cHavuzlu 
bahçe• de garip bir hadise olmuş 
ve üç sarhoş genç, bir eenç kızı, pL 

zar münasebetile çok kalabalık o • 
lan bir bahçede, herkesin gözü e • 
nünde kaçırmak istemişlerdir: 

Şehrimizin maruf bir ailesine 
mensup olan bu genç kız, babası ve 
ailesile ·mezkur bahçede oturup eğ. 
lenirken, civar bir masada içmekte 
bulunan üç genç, kıza, işaretle gez- , 

mek teklifinde bulunmuşlardır. 
Fakat kız, bu işaretlere lakayıt 

kalmıştır. 

Sarhoş gençler, biraz sonra kızın 
ağaçlar arasııvı gitmesinden istifa· 
de ederek hemen üzerine atılmışlar 
ve onu zorla daha kuytu yerlere gö 

türmek istemişlerdir. 
Fa.kat genç kızın feryadı üzerine 

babası yetişerek tabancasını çek • 
miştir. 

Bu sırada halk ve polis memur • 

ları da koştuğundan sarhoşlar, kızı 
bırakmışlar ve ~açmışlardır. 

Bunlardan Ahmet, fazla sarhOf 

olduğundan orada yakalanmıştır. 
Kendisi dün Adliyeye verilmiştir. 

Sayfa: S 
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Hayat Sahası Ve 
Müstemleke Davası 
Almanya 

Ettikleri 
Ve İtalyanın Takip 

İktısadi Siyaset 
Bugün Avrupada mihver ~vlet. 

lerinin ortaya çıkardıkları bir si -
yasi tabir nazarı dikkati celbetmek
tedir: cHayat sahası•. 

~ 
\. 1 

Bu tabirin haddi zatinde ifade eL 
tiği manayı bı.ılma.k için, bunu mey
dana koyan Almanların noktai na· 
zarlarını tetkik lazımdır. Deutsche 
diplomatisch • politische korres· 
pondenz'de, bu tabirin Almanlara 
gCSre !fU tekilde telakki edildiği gö-
rülür: cHayat sahası, bir milletin, 
kendisi· için, istediği herhangi, bir 
siyasi saha değildir. Hayat sahası, 
bir memleket halkının serbestçe 
inkişaf ve vücudunun bakası için o 
millete her zaman açık bulunması 
JAzun olan bir sahadır.• Almuyaaıa eald mtiatemlekeleriai pterea laarita 

Bu tariften de anlaşılacağı veç -
hile, Almanlar, bu tabiri, hayati ---al YAZ AN :I '---
ihtfyaçlarını kili derecede tatmin D R · d s 
edebilmek imklnının mefkudiyeti .r 1 888 agay 
karşısında, yani ~endi endüstrisine !....---..;.... ... ...:.._.....;;;..;... ___ ...;:;.......; _ __, 

ve gıda meselesine lazımgelen ilk siyasi bir nüfuz ve tesirin takip et
maddeleri !!lde edebilmek ihtiyacı mesi, politika aleminin daima ispat 
önünde icad etmişler, ve civarl~ın- ettiği oir hakikat halinde tecelli -:-
da yaşıyan ve kendilerine yarıya - der. . 
cak,. gerek ııda ve gerek sanayi ilk 1ıte A vrupada, ve bilhassa, ilk 
maddelerini ye.tiştıren veya istih. maddelere mebzul surette malik 
sal eden memleketler üzerinde ik- ·bulunan ve bu maddeleri elde etmek 
tısadi ve arkasından da siyasi bir için girişilecek tevessü siyasetinde 
hakimiyet gayesini bu suretle ört. uzak diyarlara eriştirecek ana yoL 
mek istemişlerdir. lara sahip olan devletlerin bulun -

Zira, bu hayat sahası telakkisi, duğu şark ve cenubu şarkt Avru -
Almanlara göre, birbirlerine iktı- pası memleketlerinde tatbiki iste • 
sadi bağlarla merbut olan, ve yek- nilen tevessü ve nüfuz siyaseti bu
diğerini bu sahada itmam eden radan çıkmaktadır. 
devletlerin ıtıuwıl$lı mevcudiyeti- Almanlar, bu yeni siyaset usulü· 
ni istilzam eder. Ve bu hayat saha. ne, bilhassa son zamanların siyasi 
sının merkezinde bulunacak olan mücadelelerinden dolayı ve içinde 
Almanya, kendisini itmam eden bulundukları bazı imkansızlıklar 
devletlerin herhangi düşmanca ha- üzerine girişmişlerdir. Berlin, Ver
rek.etlerde bulunması, veya böyle say muahedesile, an·avata.{ldan hariç 
hueketıere uyması halinde derhal kalan Alman arazilerinin büyük Al
harekete geçmek salahiyetini de manyaya ilhakı işini bitirdikten 

1 
haizdir. (Danzig müstesna), B. Hitler'in 

Bu vaziyetin devletler hukukun· Mein Kampfındaki doktrine teba
da ve bir delvetin istiklal ve hürri- an eski müstemlekelerini elde ede
yeti sahasinda ortaya koyacağı ne. rek, Versay muahedesinin bu me -
ticelerin ne olabileceği aşağı yukarı seleye müteallr'k hüküml-eıtini de 
kendisini göstermektedir: Hayat yırtmak istemişlerdi. .Fakat bu 
sahası11ı vücude getiren devletler, müstemlekeleri ellerinde tutan İn. 
aralarındaki en kuvvetli olana bi- giltere, Fransa, cenubi Afrika do· 
dayette iktısadi bağlarla bağlandık- minyonu, Avustralya ve hatti Ja • 
tan sonra bu iktısadi ve malt mer. ponya, bu hususta müsbet bir hare. 
butiyete, bir müddet sonra siyasi kette bulunmadıklarından, Alman
bir vassaliteye müncer olacaktır. lar bu vadide esaslı bir faaliyet l 
Zira iktısadi nüfuz ve tesiri daima ıösterememişler, bütün iddiaları-

matbuat mücadelelerinde temerküz 
ettirmişlerdi. . . 

Şüph4!siı ki . /µmanlarııı, ~k~
nın herhal)gi bir yerind~ hali hazır. 
da bazı müstemleke topraklarına 

tesahup, bu meseleyi siyaset .ile • 
minde. başka türlü teıahür ettire • 
bilirdi. Yalnız .Aİmanya, bugünkü 
müttefiki İtalya İibi AkdeniZde, ve 
Afrikanıl). •ma sahile, Kırmızıde.. 
nizde nisbeten serbest surette faa
liyette bulunmak imk8nını haiz 
değildir. 

Bu sebepten Almanlar, daha zi
yade bu meseleyi ilmi ve hukuki 
cephelere götürü!'ken, ilk madde -
ler için duydukları mübrem ihtiya
cın tatmini çarelerini daha yakın
larında, A vru~ada, ezcümle şark 

cenubu şarki Avrupasında aramayı 
tercih etmişlerdir. 

Almanlar müstemleke meselesi • 
nin ilmi ve hukuki cepheden müna
kaşası cephesinde dünya yüzündeki 
devletleri ikiye ayırmışlar ve bun
lardan, müstemleke sahibi olanlan 
zengin, burjwa, tatmin edilmiş 
memleketler olarak göstermişl«;r, 

ve diğerlerini de fakir, ihtiyaç ve 
zaruret altında ezilen, bir amele 
sınıfı vaziyetinde, yani tatmin edil. 
memiş olarak göstermişlerdir. (Yal 

. nız bu arada, Libya, Eritre, İtalyan 
Somalisi, Habeşistan, Oniki adalar 
ve Arnavutluğa sahip olan İtalya
nın vaziyeti de şayanı dikkattir. Zi
ra bu devlet hala tatmin edilmemi§ 
devletler arasında mevki almıya 
adeta azmetmiş gibi görünüyor). 
Almanların bu ıekilde tasnifine gi. 
ren devletler arasında İngiltere, 
Fransa gibi büyük imparatorluklar
la beraber, bazı küçük ve fakat 
müstemleke arazileri büyük olan 
milletler de, yani Portekiı, Holan
da ve Belçika da bulunmaktadır. 

Bu suretle müstemleke meselesi, 
yalnız büyük devletlere inhisar et. 
meyip, dijer birçok devletleri de 
içerisine almaktadır. 

İşte karşı karşıya gelen ve ihti. 
lif halinde bulunan taraflar bu 
devletlerdir. Şimdi, lbu ihtilafın 
m~vzuunu, biri psikolojik, diğeri 

de ekonomik iki amil teşkil etmek· 
tedir. 
Yukarıda da söylendiği veçhile 

Almanlar, yani temsil ettikleri fa· 
kir devletlere göre müstemlekeler, 
mahrum oldukları ilk maddeleri 

· elde etmek ve mütemadt surette 
tezayüt halinde bulunan nüfusun 
fazlasını göndermek için llzım ge
len hayati bir sahadır. Ekonomik 
sahaya taallUk eden bu fikirler, 
1939 seneai 30 klnunusanisind• 
B. Hitler tarafından Opera Kroll· 
deki nutkunda beyan edilmiş ve 
!aha sonraları da, diler Alman si
yasileri ve ftalyan muharrirleri ve 
devlet adamları tarafından da mü· 
temadi surette tafsil ve zikredil -
miştlr. 

) 'u vaziyet, takip müfrezelerine 
'~den büyük bir ümitsizlik verdi. 
~ assa Koea Mehmet Efe gibi ta· 

Halk, bu müsademenin şiddetin -
den tell§a dilfmüıse de biraz sonra 
heyecan yatıfmlflır. · 

Yapılan sorgusunda kız ve babası ,,. 
ile yüzleştirifmiştir. Mumaileyh 

Yaln~ fbu fikirler karşısında 
derhal ilave edilmesi Uzımgelen 

bir nokta vardır. Bu da nüfus me
aelesinin mühim bir rol oynıyamı
yacafı hakikatidir. Filhakika, ek • 
seri müstemlekeler, iskAn müstem· 
lekeleri olmayıp, billkis, beyaz ır-I> itlerind• çok mahir bir aC111mm 

_(Boaa 'I bıcl •yfada) teVkif olunmuştur •. Almanyaa mlltemlekeler için yapılaa bir almayif .. 
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Bir Servetin Esrarı 
Çeviren ı Cevad Tevfik Eneon 

Jullen ile Marc parkta brplq-' miftlm. O gece her taraf ay lf11ile 
ınışlardı. On beş sene sonra birbir· aydınlanmıştı. Villanın bahçesine 
lerini kolayca tanıy.abilmişlerdi , kolayca girebildim. Bahçede bir sı· 
Çociıkluklannı beraber geçiren ra vardı. Orası ay ıplile dolmuştu. 

bu iki samimi arkadaş askerlikleri· Şöyle biraz oturup dinlenmek iste· 
aı yaptıktan sonra hayatlannı ka- dim. Yaklaşınca. meydanın altında 
anmak kaygusile birbirlerinden bir yığın banknot gördüm ve gözle· 
aynbhışlardı. rime inanmak istemedim. Bu bank· 

Julien, !\rjantinden geliyordu. not destesi yirmi bin frangı ihtiva 
Orada mühim bir ticaretle meşgul· ediyordu. 
dO. :Mes'ud oldulu yüzi1nden belli Allah bir cinayet işlememe razı 
idi. Biraz ötede mükemmel bir oto- olmamış olacak ki. karşıma böyle 
mobil kendisini bekliyordu. bir tesadüf çıkarmıştı. Bu para her 
Mare'ın haya.tmdan pek çok mem halde ihtiyar kadın tarafından dü· 

mm olmadılı halinden anlaşılıyor- fiirülmüştil. Banknot demetini cebi
du. Hayatının azabı yüzünden oku- me atarak sevincimden deli gibi e. 
auyordu. Şöyle böyle işlettili bir ve koştum. Birkaç giln sonra da kü
praj yeglne varidatını temin edi· çük servetimle bir vapura atlıyarak 
yordu. Arjantine yollandım. Orada tuttu-

Jullen. pnçliltnde. arkadaşından tum işde büyük bir muvaffakiyet 
daha fakir otdutunu habrladL Pa· g&tererek bugünkü servete nail ol
bt şimdiki hayatlarını mukaye19 dum. 
etmekle te)'tant bir zevk duyuyor- Parise döner dönmez yirmi bin 
du. JuUen. arkadaşını akşam yeme- frangı iade etmek için ihtiyar ka· 
llne davet etmekten kendisini ala· dinla kızını aradım. Fakat villınm 
madı. Bu sutttle çocukluk arkada· yıkılmış oldufunu görmekte gecik· 
tile hem biraz gevezelik yapmak, medim. İhtiyar kadınla kızından da 
ilanı de onun, zenglnltlinin karşısın- eser yoktu. 
da biraz hayrete düftüfQnll görA Adam hikayesini o kadar heve-
mek tattyordu. canla anlatıyordu ki .. söyleclili söz. 

Akp.m, arkadaşının, apartımanın lerden karşısındakinin miithiı su· 
&izelliline, Jilks eşyalara hayran rette muazzep oldufunun farkında 
haynn blkblmı gardükçe çok bile değildl 
memnun oluyordu. Jullen, arkada· HikAye bitince Marc nefes nefese 
fm& fevkallde bir yemek hazırla- 10rdu: 
mıştı. - Bu parayı ne zaman buldun? .. 

Güzel şarabın refakatlle yenen Villa nerede idi? .. 
nefis yemeklerden sonra iki arka- Arkadaşı biraz pşırmakla bera· 
da§ bfru maziden bahsetmek ihti- ber hikayesine taalldk eden mal~ 
yacını hissettiler. Jullen, muazzam matı vererek: 
servetinin hiklyesinl anlatmağa ko- - Niçin soruyorsun! dedi. 
yuldu: Marc; hemen cevap vermedi Çün-

- Hatırlar mısın? .. Mektepte .. as- kü sesi kısılmıştı. Sesini tanzim et· 
kert ilde hep birbirimizle derdleşir- mek için birkaç defa öksürdükten 
dik. Sanı hakikati anlatmakbın nl- aonra !ijıe başladı: 
çln çekineyim?.. - Bfılduğun yirmi bin frank, ih· 

B6yük bir tesadilf eseri olarak tiyar kadının delil-. benimdi!.. 
namuaumla muhteşem bir servete - Senin mi? .. 
bVQlbDa. - Evet, benimdi. Hınızlık yap-
Arkadaşınm büyük bir dikkatle mak için villaya girdiğinden birkaç 

dinlediğini gördükçe memnun mem- saat evvel o sırada ben oturmuştum. 
nun ~e devam etti: O gün bir veraset meselesinden no-

- Otuz yaşlanma dolru hayatım terlikten yirmi bin frank almıştım. 
~ 23rlaşmıştı. Öksüz kaldım. im- Bu para ile işimi büyütecektim. İh
tfhınlanmı veremedim. Senin gibi tiyar kadının kızı benim nişanlım
baldkatli arkadaşlardan elimi çek· dı. O akfam nişanlımı ziyarete gel
miş; serserilerle düşllp kalkıyor· miştim. O sıraya oturarak istikbalin 
dum. &syeteden nefret ediyordum. projelerine o kadar dalmışım ki, pa
Ve fena yoldan bir vurgun wrmak rayı düşürdüğümiin farkında · bile 
emelile yaşıyordum. olmamışım. 

Civ.ardaki viJljlarm birinde yaşt· Gece evime dönünce parayı kay-
Jan ihti)*ar bir kadınla kızı hakkın· bettiğimi anladım. Fakat vakit çok 
ü mühtm maltlmat toplamıştım. geçti. Villlya dönmek için sabahı 
Villl 11111z bir yerde idl İhtiyar ka· beklemek mecburiyetinde kaldım. 
dm 2engin oldutu kadar da hasiatl. Kaybettilim parayı bulamadım. 
Mfthim bir paray.a malik oldutu .rt- İnkisan hayale ulramışbm. Diler 
nyet edllfyordu. taraftan evlenmek üzere bulundu-

Bfr akşam hımzlık için lAzım ltım kızın bu hırsızlığı yaptığına 
olan aletleri bir çantaya koyarak zahip olarak nipnı bomum. İşte o 
Yllllnın yolunu tuttum. Mecburiyet gündenberi hayat bana bir gün bile 
bqurmda ihtiyar kadınla kızım tebessüm etmedi. 
61dtlnnele kat, surette karar ver- Bir hata yüzünden bedbaht olan 

Hepinizi ldtfi11e teb§fr ve 
bhriyle iıızar etmemi emretti. Ben, 
lize Allahın ıisaletini size teblll 
ettim ve nuihatta bulundum. Eler 
llSyWilderimi kabul edenenlz diln· 
yada ve ahrette mea9ucl olursunUL 
~ Cenabl hak, aramız. 
daki ihtlllfa hakem olacaktır. 

Diye cevap verince Ebu Cehl atıl· 
it: 

- Peki.. ne istiyor· ... , 
Dedi. 
Muhammed: 

Muhammed- o gün, Miislilmanla
ra, bu konupnası hakkında bir lyet 
nazil olduiunu eöylec:li. 

Ayet, fU mealde idi: 
clluhammed, b6tün bu iWılan 

iptal edip te bir Allah mı yapmak 
tstiJor! Bu lk. çok tuhaf bir teY· 
dtr! Dediler ve onlardan bir kısmı 
IWılaruma ibadette sabrediniL 
Jluhammetle aramızın açılması za. 

rurl İlllif.~ 
Muhammed .. Ebu Cehlin: dfu· 

- Putlara tapmaktan vazgeçin.
' ADahtan bqkuına ibadet etmeyin! 
1 

• h•mmed, bizim illhlanmıza IÖfel'88 
biz de onun Allahma .aıerm dedl
lfne de fil mealde Ayet geJdilhıl 
.&yltyerek, MüsUimınlann g6nHl· 
nil hoş etti: Diye cevap verdi. 

Du Cehl tekrar llOl'du: 
- Bundan bqka bir 191 r.teml-

7or mUlllll ! 
l'f;ıtsmmed: 
- Bayır! J)edf. Semadan gthıefl 

indirip elime venenfz l&ztlmden 19-
rl d3nmem! 

Mekke 8fl'afl, aldıktan cevaptan 
kudı1.ar: 

- Mekkeyi, babamızın ve bizim 
taptıltmız 380 put idare edemezken 
aıbı bir Allabın ·nasıl idare edebi
llrt 

DIJenk çek'Up lfttiler. 

cCenabı Haktan başkuına ibadet 
edenlere IBtnıeyfnlz. Onlar da l>il
miyerek Cenabı Hakka sölerler.• 

Biltiln bu anlatbklarımııdan an
laplıyor ki .. Muhammed, her mlt
ldll vaziyette Ayetler getiriyor_ ta· 
raftarlanna kuvvet ve teealli veri· 
ym .. muanzlanm da çfleden çıkar
nwnıya ça)ıfıyordu. 

Bir gftn, ltureyften bir kısım ileri 
gelenler: 

- Ya Mı1hammecf! Cenabı billuı 
rMUllytm, dolru 81Jled.lltme dair 
hllccetlerfm, ~lrllll VU' ..... 

Y & • 1 1 A 8 A il'-- .. 

Güzel Hilvan 
Az Zamanda ·Çok Terakki 

Eden Bir Kaza 
Umumi muhabirimiz Toksoy ya· 

zıyor: 

Hilvan'ı bir de bundan sekiz yıl 
evvel görmüştüm. O günle bugün a· 
rasında hasıl olan fark, Cümhuri· 
yet idaresinin yapıcılık ve yarabeı· 
lık kudretine ne güzel bir misal t8I" 
kil etmekte ... Eski sevimsiz, berbat 
ve toprak köyün burası oldujunda· 
tereddüt ediliyor. Bahusus yeni te
fekkül etmiş bir kazanın bu kadar 
kısa bir zamanda değişivermesi zor 
olan bir keyfiyetti. Fak.at, Cümhu
riyet devrinde olduğumuzu dÜfÜD• 
mek tereddüdü ortadan kaldımııya 
kifidir. Dünün harabeleri üzerinde 
yültselen mamureler kaç yılın mah· 
ıulüdür ki! 

Cümhuriyetin nimet ve feyzinden 
Hilvan da nasibedar olmuş, çarpık, 
çurpuk yollar düzelmiş, çarşıeık in· 
tizama girmiş, daha dört yıl öncesi
ne kadar memurlar daireye entari 
ile giderken şimdi medeni kıyafet 
ikame edilmiş, Hilvanm büyük ve 
güzel kazançlarından olmak üzen 
modem bir hük'1met konalı. kay· 
makam evi, ilk okul binası, jandar· 
ma nümune karakolu inşa edilmiş. 
bir Trahom Tedavi evi açılmış, a
ğaçlama işine devam edilmiştir. 

On iki bin nüfuslu, 52 muhtarh ve 
130 köylil kazanın nahiyelerini teş
kil eden Ovacık ve Gölcükte birer 
nahiye konağı. Siverek şosesi üze
rinde betonarme bir köprü inşa e
dilmiş, köy ve maarif işlerine ehem
miyet vmJmiştir. Gösterdilf üstün 
muvaff akiyetler dolayışile birinci 
sınıfa terfi ettirilen ve cidden de. 

adamın anlattıkları Jülien'in hoşu· 
na gitmed.ili muhakkaktı. Belki de 
kendi kendine: cGevezelfğin cezası· 
nı çektim.• diyordu. Arkadaşını bil· 
yük bir ciddiyetle süzdükten sonra 
omuzlannı silkerek: 

- Çok açık gözsün! .. Parayı be..
nimle ortaklaşmak istiyorsun, dedi, 
fakat ben böyle tesadüflere inana
cak kadar budala bir insan değilim! 

Marc baJlnı eğdi. Arkadaşına her 
feyi itiraf etmiş değildi. Paraaını 
kaybettiği gündenberi manevivatı 

bozulmuş, müflis bir vaziyette içti
mai hayattan uuklaşarak serseri· 
IerJe dil"1p kalkmış ve sefil olmuş
tu. 

BelecBye rem Suü Akiz 

lerh idarecilerimizden olan Hilvan 
Kaymakam ve Belediye Reisi Bay 
Sami Akiz, umumt kalkınmayı te. 
min ve imar eserlerini tezyit yolun
da. büyük bir feragat ve fedakirlık· 
la çalışmakta ve kaza halkının içten 
aaygı ve ballılıklannı temin eyli
yen güzide ilçebaym çalışmalann· 
dan güzel neticeler alınmaktadır. 
Hilvanın en mühim ihtiyaçları 

doktor ve asliye mahkemesi teşkill
tıdır. Doktor olmamasından hasta
lıklar tedavi edilememekte ve fakir 
halk Adliyedeki işi için 80 kilomet
relik yolu kateylemek mecburiyeti
ne düşmektedir. 

• • • 
Slv•• çlme11lo fabrlk .. 
Blv•elı lfÇllerl •için 

Çlk•nJW7 
Sıvasta çıkan cKızılırmab refiki

mizde okucluiwrmza P"e Sıvu Çi
mento Fabrikası Müdürlülü; garip 
bir zihniyetle fabrikadaki Sıv.aslı iş
çilere yol vermiştir. 

Refikimiz; bu ifçilerin Sıvaslı ol· 
maktan ba§ka hiç bir müşterek va
sıfları bulunmadılını ve kabahatle· 
ri de olmadığını söyliyerek Sıvasta 
.açılan bir fabrikaya Sıvastan işçi al
manın en tabii bir hak olduğunu 
bildirmekte ve iş kanununun ruhu
na hürmet edilmesini istemektedir. 

Biz de alikadarlarin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Sahibi bulunduğu garaj, bugün 
çalman otomobillerin biçimini de
ğiştirmiye yanyacak bir hale geı:l••••ll!l~~llll!llllll!ll••••• 

~~~...,..,...,..,..,..,.._..~""'.-....'V'w'VV 

mişti. Fakat her şeye rağmen muha- YURD YAVRULARINA: 
tabının hissetmediği bir acılıkla 
mırıldandı: Yeni yılda 'kitap alamıyacak 

arkadaşlarınıza bir yardım ol
- Haklısın: yalan söyledim. 

mak üzere okuduğunuz mektep 
- Ha şöyle ... İşte yalanını yaka· · kiü:.planm Çocuk Esirgeme 

tadım, diyerek AJ1antinH tüccarın Kurumuna vermenizi Kurum 
lüks apartımanındald çalınabilecek saygı ile diler. 

efY.&lan göz hapırine alan arkadaşı. ~~mlliİllİmiliİiliİmmmmmmm 
nın elini sıktı. • ı 

eliyorsun. Görüyonwı ki.. buldndu
tumuz Yetke delili dar bir yerdir. 
Çok zamanlar da IUIUZluk ~yo
ruz, fakr ve ihtlpç içinec:l Jlfl'10-
ruz. Gıdamızı milflrflltltla tedarik 
ediyoruz. Söyled.Uclerin dolru tse 
baktaaJAya niyaz et de, bizi sıbıı 
bu Mekke dalları açılsın; Şam ve 
Irat tarafları gibi ovalarımız, bal· 
lanmız, akar sularımız olsun. Biz de 
topraklarımm ekelim; bol kazana· 
rak rahatla yqıyılım. Bir de, Al· 

lahma dua et! Kany ibni Kil!be ka· 
dar babalarımızı, dedelerimizi dl· 
riltlin. Bunlan yapanan 11nin dini· 
ne iman ederiz. 

Decliler. 
Muhammed. onlara f(iyle cevap 

verdi: 
- İstedilinfz 19yleri yapmakla 

milkellef delfilın. Allah, beni, ayle 
pyler yapmıya memur etmedi. Be
nJm vulfmn, rilaJettml ... teblil 
etmakttr. Kabul edenen.ls ııerek 

_ .. _ 
dünyada, ıerek ahirette mes'ud 
elursunlD. 
Muanzları, Muhammedin bu söz. 

Jerine fÖyle itiraz ettiler: 
- .Mademki söylediklerimizi ya .. 

pamıyol'IUD, aramızda ne fark var! 
Zengin bir adam delflsin. Servetin, 
simanın yok! Sen de, bizim gibi 
doldun. büyüdün; ytyip içiyonun; 
sokaklarda geziyormn. Aramızda 
fark olmak için Allahına dua et de, 
sana albndan, gilmufteö hazineler, 
bağlar, bahçeler venin. O zaman 
maişetini temin etmek için bizim 
gibi sokaklarda, pazar yerlerinde 
dolaşmazsın ! 

Muhammed .. bu itirazlara da şöy
le cevap verdi: 

- Haktaall her feyi yapmıya ka· 
dirdir; fakat böyle ,eyler istemek 
vazifem değildir. Ben, size Allahm 
emirlerinJ bildiriyorum. Size vaaz 
ve nasihat etmiye memur oldum. 

Kurenfler, Muhammedin verdl
ll bu cevapla alay ettiler n kahta-
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- Feridun Bey bugün biraz ke·J 
yifai.z, çahoınıyacağız. Bu sebepten 
sizi rahatsız etmeje geldim. 

- Ne iyi ettiniz oğlum! Gelin de 
düzelttiğim şaheserleri size göste. 
reyim. 

Sellin ,ister istemez ihtiyarın bü
tün arzularını yerine getirdi. Fakat 
Ali Bey mütemadiyen izahat ver -
mek istiyor, misafirini rahat bırak
mıyordu. Halbuki onun fikri başka 
idi. Bundan dolayıdır ki Ali Beye, 
kendisile mühim bir mesele için ko
nuôıcağını söyledi. 

Bunun üzerine her ikisi de kar
şılıklı birer iskemleye oturdular. 
İhtiyar adam, misafirini dikkatle 
dinlemeğe hazırlanmış bir vaziyet 
aldı. 

Selim tereddütsüz: 
- Ali Bey, sizinle Hikmet hakkın- 1 

da ıörüşmek istiyorum.. diye söze · 
başladı. Ve ilive etti: 

- Umit ederim iri sôyliyecekle
rimi klımeye bildirmiyeceksiniz ... 

- Anlıyorum, evladım!.. Bizim 
bazı şeylerle meşgul olduğumuzu 

bilseler, siz de, ben de pek fena bir i 
v.aziyette kalırız. Fakat endişe et
meyiniz. Ki~ bizi dinliyemez. , 
Söyliyeceklerinizi kemali itimatla,· 
açahilirainiz. 

Selim, çiftliğe geldiği gündenberi 
gördüğü ve şahit olduğu hidiseleri 
anlattıktan ve bunlardan çıkardıjı 
neticeleri söyledikten sonra: 

· - Bu çocuğun ne iyi tavsiye ve 
nasihatlere ve ne de tekdirlere ih. 
tiyacı var. Ona, biraz saadet bah
wetmek kilidir .. dedi. 

- Saadet mi? .. Ah, öyle gibi.. ha
yatı biraz hüzünlü geçiyor. Şüphesiz 
birtakım terbiye mefhumlan vardır ı 
ki... 

- Burada terbiye mefhumlan fi
lin mevzubahs değil, bilikis oğlu
na açık surette kin bağlamış bir 
baba mevzubahstir. 

Ali Bey dehşetle: 

- Aıpan yarabbim.. böyle sözler 
söylemeyin evlidım .. diye bağırdı, 

b~ bir daha tekrar etmeyin ... 
Selim söylediklerinde ısrar ede. 

rek: 
- Bundan başka, Feridun Beyin 

kansını sevdiğini, fakat karısının 
kendisine ihanet ettiğini, duyduğu 

fÜpheler üzerine intikam aldığını 
iyi bir yerden öğrendim, diye ilave 
etti. 

Ali Bey hararetle: 

- Yalan, yalan! diye bağırdı. 
Sözlerinize bakılırsa Feridun Beyin 
karısını öldürdüğü neticesi çıkıyor. 
Size söylenen şeyler tamamile ha
tilı. Hakikatta Feridun Beyin karı
sı zehirlendi. Yapılan bütün teda -
viye rağmen, kendisini kurtarmak 
mümkün olamadı. Kendisi ölmeden 
evvel yanında bulunuyordum. Ba
na bazı §eyler anlattı. O kadar! Of, 

halarla güldüler: 
- Bu söylediklerimizi yapama

dıktan aonra een nasıl peygamber· 1 

ıin? İstediklerimizi yaparsan sana 
iman ederiz. Yapmazian leni pey· 
gamber tanımayız. Allebına dua et 
te semadan azap göndel'lin; bizi he
Jü etsin. b,1e yı, sen Allahın bun· 
lan yapmıya muktedir oldutuna 
kanisin. 

Dediler. 
Muhammed.. istihzalara aldırma· 

dan yine fÖyle cevap verdi: 
- Allah, bütün IÖylediJderinir.I 

yapabilir. Fakat onun i§ine ben ka· 
nşamam. 

Kureyşiler, istihzayı daha ileri 
götürerek: 

- O halde senden son ricamız: 
Semaya merdiven kur. Allahını ve 
meleklerini getir ve bize göster, ki 
sana ln!malıın. Sonra, gökten bir 
kitap getir, iri okuyalım, oradan 
peygamberliğini anlıyalım. Ezber· 
den söyledilfn şeyler bizi ikna et-
tnlyor. · 

Dediler. 
Muhammed.. bilclili gibi cevap

lar verdikçe muanzlan alayı daha 
çok ilerlettiler ve ona çok miltees
ıfr ettiler. 

ne müthiş bir sahneydi biJsenııf 
F.akat bunları bana neden hatJJ'lat• 
tınız? Ve bilhassa hangi şahıs ~ 
böyle ... 

- Dahası var Ali Beyciğim.. bil 
feliketli hadiseden sonra FeridUll 
Bey, namus ve §erefinin sarsıldıjl 
yerlerden uzaklapnak için ujrafl"' 
rak memuriyetle uzak memleketle
re gitmeyi tercih etti. ve oralarda. 
çocuklarından birini, kızını kay .. 
betti. Yanılmıyorsam, bu ölüm kef• 
kında da §Üpheler ... 

Ali Bey, Selimin sözlerini: 
- Yeni bir yalan! diye kesti. 8' 

genç kız tifodan öldü ve FericlUlt 
Bey, çocukları üzerine parm ..... 
bile kaldırmadı. 

- Fakat oğlunu sevmemesi içill 
iki Amil var. Bu da yalan dejil P 
Evveli, oğlunun, annesinin ~ 
bir portresi olmasına tahammül r 
demiyor ve belki de. Hikmetin, lir 
'klld çocutu olmadığı hakkında 
§iiphe besliyor. 

- Ah, bu da doinı delil B1111IS~ 
için uzun uman mücadele. etlillRo 
Zira ben bu ailenin çok eald bit lr 
finası ve dostuyun1. Bu çocuk, dl'"' 
sının ilk ve yepne hatisını ~ 
sinden tam dokuz sene evvel .... 
muıtur. Vaziyet bu mer.-. P 
na rağmen, çocukları olmadan 
sene geçtikten sonra dojması ..., 
kında, bir.takım · kimseler duiJIJ 
büktüler. Bu da talihin cilvesia 
ba§b bir şey dejildir. Tekrar edi
yorum, bu yalanlan size kim, M 
leai? 

- Bir keliıne daha söyle...., 
müsaade edin: TlDkiyeden ayrıl 
madan evvel Feridun Bey, kar~ 
ifığını bulduğunu zannetti. şap: 
heleri, samimi dostlarından ~ 
üerinde toplandı ve bir hiddet 
ranı esnasında bu zati öldürdü. Sil 
buki arkadaşı blgünahb? 

Yerinde duramaauya 
AH Bey: 

- Onu da öldürdüğünü mil* 
lediler? diye söylendi. Yine ~ 
baştan bap. bati. Evet ~· 

münakaşa oldu ve hiddet Asan '
teren, bilikis Semih oldu. Ve Jıı8I' 
dini kaybederek silaha sanldı. ~ 
nun üzerine Feridun Bey, ~ 
müdafaa halinde arkadaşını vuru-: 
Vaziyet bu fekilde idi. Meeele,,.. 
bas edildi. 

- Olabilir. Fakat katilin vil'alll~ 
'kendi kendini mahlrnm ediyor 
Feridun Bey, hakikt mücrimi 
maktan bir türlü vazgeçmiyoı ! 
radan altı sene geçmesine r-.lıııi~D 
bu adamı aramaktan iifenmiyOI'· 

- Dur evlAdım, bir dakika .,.
le. Senin bu izahatından, beP fd 
bazı §eyler öğrenmek ilıecQini 111!:: 
lamıya batladım. Seni buraya 
gönderdi ve ajzımı aramıya ffM'1.-ıl 
ti? (llevaau var> 

Muhammed .. Bu iatihaaJara 
o akpm, yeni Ayetler okudO 
müslilmanlann inkisarlanm 
ye çalıştı: 

Muhammedin bu akfam nlnlG'll!' 

Ayetler, cİsrb ~ IO ıDCI 
ondan IOl1raki Ayetıerl idi. 
da f(Syle deniliyordu: 

cMüşrikler, biz nna mcak. 
ke toprıtuıda sular akıbnaJI.. 
malıklar ve ilzilm ballanıı 
fyman ederiz, dediler ve yine 
zutm etttlin gibi eemayı parÇ9 
ça üzerimize dilfilr; aöyledtkl 
dotnılulunu lsbat etmek için il 
tallAyı ve meliikelerint ka 
getir, kendine altından bir kBtk 
rat; semaya çık! Hatta sema)'t 
san btle, bize, semadan, 1enl 
eden bir kitap getirmede '-'•!IJll!""::.ıı 
yız, dediler Sen, onlara de ki: 
bıhakkı tenzih ederim. Ben, l 
dan başka bir feY delflim. Rt-·~ 
gönderildim vesaire •• 

CAbir ibni Abdullahı 

rivayet olunduluna g6re: il 
mede iman edenler artr..kÇlt 
reyş reisleri telAf ettiler ve 011 
mftnakaıa etmek ilzere pir 
tbaı Rebiayı g6nderdfler. 

(DIVUd-



Satie 
"~ binasının yolsuz satış tahki
~ dün de devam olunmuştur. 

l>ördüncii Sorgu Hüimliği, dün 
~~eski Satie ve Tramvay Şirketi 
-ucıurlerinden B. Lazaryanı ikinci 
defa olarak şahit sıfatile dinlemiştir. 

2 

Davası 
tanbulda cereyan etndftir. ~ 
lann ibmetgihlan .. şehrtmbde.. 
dir. Muhakemenin de burada görül
mesi tabiidir.• 

ULw~clJ Kulelide Beşinci Su INKıLAP. 
1 ;! • s ' 1 • ' 1• Sporları Bayramı ~OzEsl 

AÇILDI 

'Oaküdar Sorgu Hiıkimliği tarafın
~- ifadesi alınan ve gayri mevkuf 
-uıunası tensip olunan Refi Ba
hını; Milli Reasürans İkinci Müdü-
11 Malik Kevkeb, avukat Atıf ve 
1-ns Şirketi Müdürü Meteos ile 
~kleri anlafllmaktadır. 
in ınaznmııann bugün Adliyeye 

llllrilrneleri muhtemeldir. 

Muhakeme şehrimizde 
göriilecek 

~ier taraftan Denizbank merke
Je Ankarada bulunması dolayısi-

1tlaiıak~menin Ankara Ağır Ceza
..... Y•pllması muhtemel görüldü
ili diin bir gazete tarafından yazıl
~ da salahiyettar bir zat dün bir 
~ bu ihümalin varit o-

~!aaağını söylemiş ve ezcümle 
-utlştir ki: 

Dördüncü Sorgu HAkimliği bugün 
veya yarın yapacağı son muvacehe
lerden sonra tahkikat fe:ılekeslni 

hazırlamıya baflıyacaktır. 

Bu fezlekeden sonra da müddeiu
mumilik tahkikat evrakını tetkik e
decek ve dosya sür'atle Alır Cea 
mahkemesine verilecektir. 

Maznunlann hepsi avukat tat
moşlardır. Yalnız esasen aYUkat o
lan Denizbank Hukuk Müpvirl B. 
İsmail İsa Caniş ile Atıf Ödül müda
f aalannı kendileri yapacaklardır. 

B. Refi Bayarın ·avukatlığını al
mış olan Ankara Avukatlarından B. 
Hamit Şevket. ,ehrimize gelmif ve 
müekJdJi i1e görüştükten sonra An
karaya dönmUştiir. 

B. Himit Şevketin; maznunlardan 
birkaçtnın daha müdafaalannı der
uhte edeceği söylenmektedir. 

B. Yusuf Ziya Önişin Vekaletini 
de avukat B. Sadi Rıza deruhte et-

~Cürme mevzu olan hadise İs- miş bulunmaktadır. 

P.fatbuat Kongresi 
Toplantısını Yaptı 

~a. 10 (A. A.) - Basın Bir. 
~ kongresi bugün saat 10 da Dahi
~ Vekiletindeki konf~ans salo • 
-....... toplanmıftır. 
~ toplanbda Başvekil Doktor 
~ S.ydam ile Cümhuriyet Halk 
' idare heyeti azalan, Parti 
~ grupu, Reis Vekili Ali Ri
't 'l'arhan ile memleketimizde her 
4iJde çıkan gazetelerin murahhasla. 
!'! hazır bulunmakta idiler. 
.. ~iye Vekili Faik öztrakın, 
~ mesaisini açan ve sürekli al
~ la karplanan nutkundan son
ı.,.:.._ Yapılan teklif kabul olunarak ı 
~ riyasetine Faik Öztrak ve 
~e k!tipliklerine de Anadolu 
~~ lhuharrirlerinden Kerami 
~bay ile Yekta Ragıp seçilmif
•dir 

da teşvikten h~li kalmamıya çalıp
yoruz. Bu kadar mühim ve kuvvetli 
bir unsurun üzerine aldığı büyük 
ve ifası güç bizmeü, memleket ve 

millete en faydalı bir surette ifı, 

mesleğin ve onun müntesiplerinin 

şeref ve vakarını na, meşru men -
faatleri müdafaa, meslekdatlar a • 
rasında muhadenet ve tesanüdü te. 

min ve onların hal ve alisini tan -
zim edebilmesi elbette çok arzu edi
lir bir şeydir. 

Büyük Millet Mec!isince kabul 
edilen 3511 numaralı Basın Birliği 
kanunu bu arzunun tatminini istih. 
daf etmektedir. Bu kongre de o ka-
nunun emri icabıdır.' 

Cümhuriyetimizin müessisi ve 
matbuat hürriyetinin cidden işıjı 

SOLDAlf &ACA: 

1 - Çokluk 
2 - Hayatın IOllU. 

3 - Müslümaniar içfn mübarek 
bir ay 

4 - Mükemmel, ilave, kurmaktan 
emir 

5 - Bir ilaç 
6 - Feryat, #kıl 
7 - Bir ada, yüzün yanıı 
8 - Zaman, bir hayvan, kenar 
9 - Kljın yajar, bir rakam 

10 - Rivayet 
YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - lstanbulun iyi sularından biri 
2 - Halk, fena bir huy 
3 - Gemiler sığınır, bir nota 
4 - Fasıla, hediye para 
5 - Süslenmiş 
6 - Hücum, farsça cdır• 
7 - Faydalı bir 'fıayvan 
8 - Dost ve komşu bir devlet, t>L 

ıına cG> ilave edilirse c~r• 
olur. 

~ongre riyaset divanı böylece 
J.t kkülünü takiben verilen takrir
~ t~sv~p edilerek merkezi idare 
..:etı rıyasetine Ulus Başmuhar -
'1 \re Ankara Meb'usu Falih Rıf. 

olan Ebedi Şel Atatürk'ün yüce ha- .. ------------. 

Atay, merkez idare heyeti yük
~ haysiyet divanı lza ve yedek L 
1-hkları murahhaslıkları seçilmiş -

dir. 

tırasmı huzurunuzda hürmetle yAd 
ederim. 

Bu büyük eserde Ebedi Şef'in en 
yakın arkadaşı ve milletin hakikt 
gözbebeği olan Milli Ş~f'imiz ve 

Reisicümhurumuz İsmet 1nönü'nün 
her vesile ile matbuat 'ile onun hür. 
riyeti hakkında bize ne güzel den-

l>ahitiye Vekilinin nutku ler verdiğini hepiniz bilirsiniz. Mat-

Ankara Borsasının 
10 Temmuz 939 Fiatları 

Açı'ıt 

Y e Kaı>•• 

Loadra 1 S ~erlin 4.93 
New-Yorlr 100 Dol .ır 126.675 

11~•. 10 (A. A.) - Basın Bir- buatın esas prensipleri demek da -
,. koncresi bugün Dahiliye Veki· ha doğru olan bu ipreUere uymak l\,..e91ft~ 
: IUonunda toplanmı§ v~ Dahili- hepimiz için milli ve vatani vazife 
~Vekili Faile Öztrak aşağıdaki olduğunu hatırlatmak benim için 

l OOFrank 3.355 
100 Liret 6.66 
100 lanç. f. 28.56 

-..ICU ile kongreyi açmıştır: bir borçtur. 

1ı.:- _Sayın Başvekilim ve aziz ar- Çalışmalarınızda muvaffakıyet ve 
~ını, isabet temenni ederim. Sizleri bir 
~ci Basın Birliği kongresini kere daha saygı ve se.vgi ile selam
~a bahtiyarım. Bütün mem -

1 
Iıyarak ruzname mucibince işleri -

,. nıatbuabnm kıymetli mü -1 mize devam iç}n kongre reisinin 
ti..b-Ü!erini burada ve bir arada, intihabına davet ederim.> 
~aınakla büyük bir ı.evk ve if. 
~--duyuyorum. 
~~tm ehemmiyetini tebarüz 
-~ için salihiyetli dillerden, 
la..t kuvvetli sözler işitilmiştir ve 
te tl ona dördQncü kuvvet diyenler 

ZİYAFET 

Ankara, 10 (A.A.) - Türk B-5ın 
Birliği Kongresi murahhasları şere· 
fine bugün Ankara Palas'ta Perti 
Genel Sekreter Vekili Zonguldak 
Mebusu Hah1 Türkmen tarafından 0bnuttur. 1ttt': kuvvetlerin taaddüdüne değil bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

...tenlaal OO Fleria 67 :J.62 
Berlia 100 Mat lr 50.BJS 

1 100 Belp ?1.5225 
100 llraluni 1.082 
100 Lt •• 1.5§ 
l OOÇ•. Kr. 4.3525 
l OOPezeta 14.035 

Gfn• 100 Zloti 23.84S 
Bmlapett• 100 Pe•go 24.8425 
Sükret lOOLey 0.905 
delpa4 100 Diaar 2.8925 
Y okoh .. a 100 Yea 34.62 
Stokholm 100 ineç. f. 30.5525 

Mk••• 100 Rabıe 23.902 

r••I AB C 
.. r _ 
ı••• · r..r""zm-w-

« « 

19.22 
m. 19.89 
v. 19.89 

~ ifne ve onun Türkiye Büyük Bu ziyafette Başvekil Doktor Re
'-aet Meclisinde tecelli ettiğine fik Saydam ile Dahiliye Vekili Fa
' .!_~ulumuz isin böyle bir ifade. ilt Örlrak, Riyaseti Cümhur Umumi 
"e -.namayız, fakat onu vazife KAtibi Kemal Gedeleç, Münakalat 
~s'uliyet ortağı olarak taııı -' Vekili Ali Çetinkaya, Nafıa Vekili 
' ehemmiyetini daha güzel ve General Ali Fuat Cebesoy, Gümrük 
't llınimt surette ifade ettiğimi. ve İnhiaarlar Vekili Raif Karadeniz, 
... ~ız. Bunun içindir ki mat - Ziraat Vekili Muhli! Eıimıen, Parti============= .!_ lllüntesiplerile her tamasta bu Müstakil Grup Reiı Vekili Ali Ra
'11 daima ve sarahatle ifade 1 na Tarhan ile Parti idare heyeti a-

ve ediyorum. ulan da hazır bulunmuşlardır. 
Rumanyada 
Bir Suilıa•t 'tttt"' daha tekrar edeyim: Memle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

"l ~let lflerinin mes'uliyeti- Bükreı, ıo (A. A.) - Etki Rumen 
"-. ve müıtereken tapyo - Y AıftDIM, EN B'OY'OK • Çekoalovak ve Jelli Rumen • :Ma-
"t 81ıi de kendimiz kadar vazifeli VİCDAN ZIVKtDtR oar hududunda k1in Halmei .ıwa-
~ -._.Uliyetll billyorm. Hür, fa - Sn,U çocuJcaT: buınm Belediye Reisinin evine bır 
~ ve vabrk, mem.lekıeön elbombaaı atılmıftır. 
'-t nıentaatıerine daima elik • · Olaıcfuiunuz mektep kitapları. Kafa taamdan ajırca yaralanan, 
~ 'tt hürmak eden matbuat, me - nı Çocuk &m-geme Kurumuna Wye Bellinin vaziyeti ümitsi&.I 
~ dilrimt bir ldaıwinin asla verlrlfniz, okumıya hevesli, fa-

'· blamıyaeatı bir yardım- \at kftap almıya kudreti olını- dirYapıluı ilk tahkikattan, bamba-
~ yan kardet1erlnbe yardım et - mıı, Jrfacar ordmımda lwllanıl•n 
~ iıpdlarıııızda, doinı va mit w ~ bu zevki tat- tipte bir boma olduğu anl•f11Dllf -
dt '1lcak te makrwı tanlddJıerlnlz- Jmf olunwıuz. ar. Sutkaddm, memleketteki akalli-
~e'-- fayda ve kuvvet buluruz. İİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİ-· ....,.,..,,.. tanfmdan t,ePHn edlldiii ~tlerimtzle sizi dalma bu yol• ~v- • -r 

qnnadUm~ 

10 Metrelik Atlama Kulesi Hazır
landı, Kaıaclını C. Taner Yapacak _ ......., ...... 

Okullarımız arumda özlü bir spor 
varlığı yaratmıya muvaffak olan 
uked liselerimizin her tene kara 
ısporlan kadar IU lpOl'Jarma da e
hemmiyet versek muvaffakiyetle 
çalıftıklan mı16mdur. Kuleli lise-
ilinde her sene Japılall au spor lan 
bayramı spor Alemtmizde büyük bir 
alika ile takip edilmektedir. Bu se
neki deniz baynmı dijer senelere 
nazaran daha geniş mikyasta yapı
lacak ve Türk ordusunun müstakbel 
sporculan daimt çahpnaları saye
sinde eriftikleri neticeleri göstere
ceklerdir. 

16 temmuzda Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü General Cemil 
Taner ve memleket sporunun haki· 
ki hamilerinden olan Askerl Liseler 

Müfettişi Albay Adilin huzurunda" 
yapılacak müsabaka günü Kuleli 
Aakerl lisenin önünde yapılan 10 
metrelik muhtetem atlama kulesi
nin de küşat reımi yapılacaktır. 

Kuleli askeri lisesinin bet sene
denberi büyük bir intizamla yaptığı 
Su sporlan bayramına bu sene Mal
tepe, Deniz ve Bursa liselerinin de 

takımları iftirak edecektir. Bu kıy
metli liselerimizin deferli gençleri
ni bir ar.ada görmek fırsatını bulan

lar onların şerefli mealeklerinin yük 
!ek .kabiliyetlerini kazanmak için 
na11l çalıttıklannı bir kere daha 
yakından görüp anbyacaklar ve if
tihar duyacaklardır. 

Bu büyük bayrama bütün spor se
ven büyüklerimiz ve gençlik davet 
edilmiştir. Yurdumuzun bu tunç 
renkli gençlerini görüp alkışlamak 

• n s ·a asa · 

için herkes serbestçe bayram ma
halline gelebilecektir. 

16 temmuz pazar günü yapılacak 
bayr.amda icra edilecek müsabaka
ların programını neşrediyoruz: 

1 - Müsabakalara iştirak edecek 
sporculann teftifi, 2 - İstiklil mar
p, 3 - Liseler Müfettişi tanfuıdan 
IÖylev, 4 - Geçit resmi, 5 - Bay
rak yarııları. S x 50, 6X 100 serbest. 
6 X 100, 6 x 200 kurbağalama, 6 X 50, 
6X100 sırtüstü, suda ördek ve yu
murta yarışları, 6 - Kurtarma yüz
mesinden: Su altında mesafe alma 
su altından dalarak tabak toplama, 
su fçfnde boğuşma, boğulanları kur
tarma, badelbot yanşları, 7 - Elbi
se ne atlama, su içinde soyunma, 
cElbiseli> mukavemet yarışı, seferl 
teçhizatla atlama ve yüzmeler, 8 -
Sutopu müsabakaları. 9 - Şarpi ya
rı§ları, 10 - MüUfat tevzii. 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğitıiitı tebliği 

Ankara, 10 (A.A.) - Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğü Federu
yonlar dairesi Başkanlığından: 

Bu hafta İstanbulda yapılan maç
larla Milli Küme müsabakaları sona 
ermiş ve Galatasaray ile Demirspor 
35 er puvanla baş:Jca kalmışlardır. Bu 
takımdan hangisinin Milli Küme 
şampiyonluğuna hak kazandıjı ve
saik ve mtvzuat üzerinden Fedttas
yonca tetkik edilmekte olup bu hu
susta henüz verilmiş hiç bir karar 
yoktur. Her iki tarafın haklan kafil 
olacak kararın tebliğine değin 

söylenilet>ek -sözlerin veya intişar e
decek yazıların indi mütalealardan 
ibarf"t olabilec~ğini tavzih ederiz. 
il 1 & EF'Sfi!i w 

H a yat Sah asın Ve 
Müstemleke Davası 

----·---
(Batt11rafı 1 i'aci ..ayfada) 1 

ka mensup unsurların adeden az 
bulundukları ve bu ırk için yaşa. 
mak imkanıuın tamamile mahdut. 
bulunduğu istihsal müstemlP-keleri 
mahiyetindedir. Diğer iktısadi a -
mil, yani ilk maddeler meselesine 
gelice, bu meselenin ortaya çıkanl
maaı şekli İngilizlerle Amerikalı -f 
ların tenkidini mucip olmaktadır. 
Onlara göre ilk maddelerin taksi -
mi, müstemleke paylaşması ile vü
cude gelemez.. Müstemleke arazile. 
rinin .istihsalAtının cihan illr mad
deleri istihsalatında ancak yüzde 3 
gibi bir porsantaj göstermesi, ilk 
maddeler meselesinin esası müstem 
leke ihtilafının amili olacağını gös- ı 
termemekteciir. İlk maddelerin mem 
leketler aı::asında adilane bir surette 
taksimi, yine adilane kurulmuş ik· 
tısadi sistemle>,: ve akdedilmiş kom.. 
binezonlar sayesinde mümkün ola
bilir. Fakat bu telakki de, fakir Clev 
letlerin ve ezcümle Almanyanın ta
kip ettiği iktısadi otarşi siyasetile 
taban tabana zıd görünen serbest 
mübadele rejimine girmektedir. Hal 
buki Alman iktısadcılarının serdet· 
Hkleri umumt rnütalealara bakıla
cak olursa, otarşinin yeni Almanya.. 
da mübadeleden daha normal bir 
rejim mahiyetinde görüldüğü anla
;ı1lır. 

Bun~n dolayıdır ki müstemleke 
meselesi, sade ekonomi cephesinde 
gayet muğlik bir tekilde kendini 
~. ve müsbet bir bal ça
rnl imkanm olsa da, aulhe da -
yanan bir hal suretinin ortaya çık
masının gayet mü§kül olduju teza
hür etmektedir. 

Yalnız bu mesele ekonomi 1aha. 
sındı kalmıyor, işin içerisine bir 
de peikolojik bir lmi1 glrmektedir. 
Bu da, mevcut devletlerin, ckudret 
tezahürü> şeklinde ihtar ettikleri 
bir doktrinden ilham almaktadır. 
Meseli İtalya, Habefistanın ilbaki
le, mihver siyuetinin teWddslne 
göre, zengin devletler meyaına idhal 
edilebilecek bir vaziyette iken, id
dialarını (!) dayatmak için müte • 
madiyen kuvvetinden bahlelmek
tedir. Keza Almanlar da. mtistem-

lekeye tesahubu, Alman izzelinef. 
sinin ve haysiyetinin l'n esasll bir 
umdesi olarak görmektedirler. Bü
tün bu memleketlerde tebeJiür e -
~n başlıca fikir, hasUa dünyaya ye
niden hayat vermeğe muktedir, bü· 
yük bir millet, yani mistik bir esas
tır ki, böyle bir kanaat dünyaya en 
büyük tehdidi savurmaktadır. 

Bunun içindir ki, müstemleke 
meselesinin doğurduğu siyasi l'IP.. 

ticeler, y398mak istiyen, istiklille· 
rini canlarından fazla seven millet
ler için ıözdcn uzak tutulmaması 
lizımgelen bir mahiyet almaktadır. 

İşte, bütün bu mülahazat, Alman. 
ların hayat sahası hakkınclaki te -
lakkilerinin ve bu irtikametteki sl
yaSP.tlerinin müstemleke meselele. 
rinde derhal bir ta~min hususuna 
nail olamadıklarından ve ilk mad· 
delere olan ihtiyaçlarını gidercme
dikler inden dolayı bu sahadaki e. 
mellerini Avrupa kıt'am Ozerinde 
mevkii fiile koymak istemelerinden 
çıktığını göstermektedir. 

Çocuk Ealrgeme Kur u 
munun Çoc uk Bakıcı 
okuluna tarebe kabul 

f•rtları 
Çocuk Esirgeme Kurumwıun An· 

karadaki Çocuk Bakıcı okuluna tar 
lehe kabulüne 7 temmuz 939 dan iti
baren başlanmıştır, k&yıt mllamele
si ağustos sonund11 nihayet bulacak
tır. Okul yatılı ve meccanidir. Ders
ler nuarl ve ameli olarak fH tene 
devam eder. İ>tploma alanlar lttt• 
runnm ~ yertente iki • 
ne maqlı çahf"'alı taahhüt .S.
Ier. Okul yalnız bayaıı1.n mama. 
tur. 

Kayrt ~ fU nrU prekllcltr: 
1 - 11 yıflDd• ... olmunü, 
2 - İlk mektepten diploma almlf 

olmak, orta okul ve liM talebeli ter· 
cih edilir, .,. 

3 - Sıhhati yerinde, iyi ahllkh 
olmak, 

t - Okula yazılmak iatayenler. 
Ankarada Çocuk Esirgeırw Umum! 
merkezi reiıltfin• bir istida ile mft
racaat ederler. 

D - Kayıt için cerekli evrak tun-

Beyazıtta uzun zamandanben 
hazırlanmakta olan İnkılap Müzesi 
dün saat 17 de Vali ve Belediye Re
isi L\itfi Kırdarın huzurile kalaba
lık bil' davetli kitlesi önünde açıl. 
mıştır. 

Açılma merasiminde Belediye er
kinı, gazeteciler, ve eski Vali ve 
Belediye Reisi ·Muhittin 'Ostündaj 
da hazır bulumnuştın. 

İnkılip kütüpane ve müzesini gü
zd bir nutukla açan Vali ve Beledi. 
ye Refai Ldtfi Kırdar ezcümle de -
mi~tir ki: 

c- Arkacfaılarım, 

Belediye k~11ununda (500) binden 
fazla varidatı bulunan şehir ve ka
sabaların birer kütüpane ile müze 
açacaklan yazılıdır. Bu mecburi va. 
zifeyi gözönünde tutan İstanbul Be
lediyesi 9'19 senesindenberi bu işi 
başarmıya çalışmış ve Halil Etem, 
Fuat Köprülü, Doktor Süheyl Ün
ver ve Osman Erkin gibi değerli ze
vatm yardımı ile bir müze ve kü -
tüpane kurmıya bqlanmışttt. On 
senedenberi Belediye bütçesinin 
Adi ve fevkalade kısımlanna konu
lan tahsisatla İnkılap ve Belediye 
mevzularını yakından alakadar e • 
den birçok efY&, kitap, gazete, mec
mua ve resim ~ınmıt, fakat bunlaı 
tasnif edilememif, etiketleri konu
lamamış olduiu için şimdiye kadaı 
halkın istifadesine arzedilememiş. • 
ti.> 

Vali ve Belediye Reisi bundan 
sonra, müzenin tesist_nde yardımla
rı görülen bazı 7JeV&tı zikrederek 
mü:ıııe hakkında taflilAt vennq ve 
9ÖZlerlnt şöyle bitirmiftir: 

•- Bu müessesenin bütün eksik· 
liklerini tamamhyarak açmak ve 
İstanbul kültür müesseseleri arası. 
na bir yenisini ilave etmiş olmaktan 
büyük bir sevinç duyuyorum. Bil'· 
kaç ay sonra da büyük haliskarı • 
mış ve Ebedi Şefimiz Atatürk'ü, 
inkılaplarını gösteren ikinci bir 
müze açacağımızı tebşir ederim.> 

Bu nutuktan sonra davetliler mü. 
zeyi ve kütüpaneyl ziyaret etmlf • 
Jrdir. Esaslı ve ilmi bir tasnife 
tabi tutulan ve çok güzel bir şekil· 
de tanzim edilen müze, Türk inkıll
bının azametini ve eski devirle za
manımızın mukayesesini çok haki
ki ve güzel bir şekilde ifade etmek. 
tedir. 
· Dün, ayni zamanda Kadıköyct. 
yapılacak modern Halkevinin de 
temelleri merasimle atılmıştır. 

_R_ A_D_Y_O_I 
SALI 11/7/39 

12,3Q - Projram, 12,35 - Tüdl 
müziji. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Bedriye 
HO§gür - hicaz §aI'kı - Mümteziç at
kınla, 3 - Nobar - hicaz şarkı Ağlao 
mış güJmilf, 4 - Ahmet Rasim 
rast şarkı • Bir gönlüme bir hali pe
rişantm a, 5 - Mustafa Nafiz • Jıi. 
caz şarkı • Göğsünde açılmış, 6 -
Hicaz saz semaisl 

13,00 - Memleket saat ayarı, 

ajans n meteoroloji haberl6l, 13,15 
14 - Müzilc <Beethoven - 5 inci sen· 
fonf • Pi.) 19.00 - Program, 19,05 -
Müzik (Vltali • Şaton, çalan Jaqu
es 'nıl&aud • Pl.), 19,11- Türk mlıı 
zili (Fasıl heyeti), 20,00 - 14eml9!& 
ket saat ayarı, ajana ve mel4'0r<>lojl 
haberleri, 20,15 - ltomışma, 20,30 -
Türk müzilf (Klaaik program), An
kara radyosu küme 9l!I ve saz hey• 
ti, 21,10 - Kan11f111t, 21,25 - ıt.,. 
U pWılar - R. 21,30 - Orkestra 
programının takdimi • Gluck, Beet
hoven, Wagner R. HalD Becit Yl
netk•. 11,41 - Mtbftr (Radyo • 
keltna - '9f: Bama r.td Alur). 
L- Gluek: lftjmya A1lltl'de unr• 

tnrft, 2 - Beetbonn: ı tnel ı @1 Al 

Do maj&r, ·-w.,..r: • • ·---· tartl. 
22,30 - 'Milzlk (Sinema IMi - Pl.)ı 

18,00 - Son ajanl haberlm. ztra.a\ 
esham, tahvtllt, kambiyo - nukai 
(fiyat), IS,20 - Mftdk (Cuband • 
Pi.), 21,M • M - Yarmld proarun. 

lardır: 
Nnfus ctızdam, okul diploma-. 

llhbat " &fi raporu. i1t laal kilMla 
ilç fotograt 

1 
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Sayfa: 8 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KltibJer, Mektebliler, Mühen
disler velhasıl bütün mürekkcbli kalemle yazı yazan-
ı r, mürekkebin cehlcrine akmasından, kuruma-
sı ıda.,, ve ucun bozulmasından kurtaranyegane 

TIKU DOLMA KALEMi 

1939 ·Modeli 11 
. .. 

P 1 L C 
Radyo aanayiinin şaheseridir 

Avrupada hsclik olunduğu gi
ti b Jtfös Tür dyede de m ire~kebli 
kalemle yazı yaımı '~ aıec
bur.yctin::le olan haikı 

Tenzilatlı yeni fiat .T. L. 22.0 
hl kikaten bu eıiyet (Peşin için ayrıca tenzilat yapılır) 
ten kurtarmı,tır. 
"rlKU ucu a:wı
m2z, bol mi

kurumız. en 
s.ıiiam ve en kullanıfl& 

kalemdir. · 

TUrklye 
· umum 
mUmeaalll . HELIO.S. . MOESSESATI 

re'ckep alır, 

kuvveti\ 
Siy~b - Yeşil - M a.vi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her büynk kırtasiye
cide bulabilirsiniz. Israrla T 1 K U 

lstanbul, Galata. Telefon: 44616 
3-4 kop- markuını isteyiniz. 

1 
basılırsa 

ya çıka· Markaya dikkat : Kırmı:ıı halka üzerine 
ralabilir. T 1 K U yuılmıı olmalıdır. 
91kkal: Acentamı:i bu ;unm•dığı memleketlerden bir adet 
s"pariş •denierin, evvelden 3 lira göndermderi meıcudur. 

1 

1 Deposu : Havuzlu han No. 1, İstanbul 
Saat .. Mücevherat ve RADYO Ticare tlıanui 

P.ikardo Levi halefi FİLIPPO LEVI 

Devlet DemiryoHarı İlanları 
-· 2 3 """' 

1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup. 

n alzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ıha le edilmek üzere 25.7.1939 salı gü. 

hu saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binn.sı dahilindeki komis· 
fon tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin her grup hizasında yazılı muvakkat temi· 

i!at ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte cırttırma günü saatine kadar 

'komisyona müracaatları lazımdır. 

Oz E· 
' 

O. AK 
1ç1 

Her şeyden e ~vel sıh
hatli ve pulak bir t-=
ne, lekt-siz ve düzgün 
bir cilde malik olmak: 
lizımdır. 

· i 
ıızın de cildinizı güzel
leştirir, guddel~rini beı-Bu işe ait şartnameler kon;ıisy<>!ıdan l>ara:.ız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 89 ton manivela, askı yayı, tampon yayı, :llfıt ve edevat ve sai

ceden mürekkep hurda çelikle hurda eğe muhammen bedeli 934 lira 50 
l:uruş ve muvakkat teminatı 70 lira 9 kuruştur. 

~ leyerek canlandır.r. 

r . ' 

1

40 seaelik bir tecrübe mahıulü olan KREM PER-ı 
2 - 10.000 kilo hurda pirinç (parça halinde), 15000 kilo hurda pirinç 

.alaş (temiz) 18.000 kilo karışık talaş halinde hurda pirinç muhammen 

:ıedeli 4940 lira, muvakkat teminatı 3i0 lira 50 kuruştur. (4969) 

TEV tertip ve ylpılış tarzındaki incelik doll\yısil~. tenin 
fazla yağ"amn:ısıoa mani olur. Yağsız olarak hususi tü;> ve 
vazol rda s ·tılır. 

, ____________________ ;=-_______________________ ____ 

JI.. ....... ~------:lllllDI ................. _ ... 
Muhammen bedeli 7675 lira olan 500 litre parex, Detmolin W. veya 

m evsaf ve kuvvette haşerat öldüriicü mayi 21/7/939 cuma günü saat 11 

ın birde Haydarpnşada gsr binası iahilindeki komisyon tarafından kapa. 

ı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 

.:anunun tayin ettiği vesikalarla tekliflcnni muhtevi zarflarını ayni gün 

EGE T 1ATR1SU 
Temsilleri 

Nuri Gençdur Ye 

c461G· arkad14luı 11 tem
:::::=============================================== muz Salı alcşa-

~----- D A v 1 T ' mı Üsküdar Bey
y' az mev1imi mü-ıas ,b .. t·lc salor. larp ızd ı te hir ~ ttiğim ı leroğ:u bahçesinde 

saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. 

S .... N MODA ve ZENGİN störm'!k icin G 11.ıtada 

R 
Büyuk elbi'e ncarethanes nı zıyaret etmenız 

menf atia z· icabıdır. 
KADINLARA son moda Man~oı ır, P.udeıüler ve ipekli 

Muşambalar. Er'KEK v~ ÇOCU!<L \RA iier 

Yalnız bir kelime 
Murad Şamil V arye tcsi .. 

lstanbul HalkTiyatrosu 
nevi Kostüm ve Pardcıülcr. Kenan Güler ve ar:<adaşlan 

Huıust d&ir<mizd~ 1-er cinsten en. iyi yerJi v: İng;lıı kumarlardan Bu akşam Yedi· 
lsmar:ama Kostüm. Va Pardesüler kule Pı ·n 

Teşhir ettiğimiz mallar rck""bet k:ıl:u. etmez. TAKSİT- ıinemas1.nda 
1.E muamelem z her yerde• clveri~lidir. p R A N G A 

Galatada . E K S E L S Y O R büvü1<: elbis~ Tic.l- 2 Perde Mitel 
rethane"li Dire'rtörlü~ü 1 

------------------------• Oto Keti varyetesi 

Nafıa Vekaletinden : 
15/8/939 salı günü .saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bina· 

sı ıiÇfnde Malzeme .Müdürlüğü oda sınd.e toplanan Malzeme Eksiltme 

Komisyonunda 5450 lira muhammen bedelli 1 ade~ torna, bir adet kolon

lo makap, bir 'adet daire destere ve iki adet planya tezgahlarının Çum· 

ra istasyonunda vagonda teslim şartile montaj masrafı Vekalete ve 

montajı müteahhide ait olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmesi ya. 

pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme 

Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat \'e şartnamesin· 
de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkür komisyona 

makbu:ı mukabntndıe vermeleri lazımdır. c2667> c476S. 

~~~~:a;t:a:a;t;;I~~ 

An karada 

Kitapevi - KaatcıJık - Türkçe 
ve yaba11cı dil ıazete, mec· 

mua, kitap ıiparişlerini ea 

doğru yapa• bir yerdir. 

l! rrika ve ideal yazı makineleri . 

II satıo yeridir Telt-fon: 3377 
~mmmmmm 

Daima 
r l>aıma 

Gene • 
Güzel 

fagiliz Kanıu'.c Eczanesi 
Milıtahnrllbndaa 

Krem Balsamin 
KANZUI< 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK. 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları. 
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki-. 

binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar bü .. 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 
cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 

Üsküdar Asliye Hukuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

Hakimli- . eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 

Bostancıda Çatalçe~me karşıaında deniz kenarında önü kumluk arsı 

satılıktır. Bostancı'ıun en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du. 

rağı yakının~&, duvarlan n nhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephe8l ve takriben bir dönüm murabbaı m• 

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

cYeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan. 

ğinden: 

Asaniğa vekili avukat K ·mi Na
zım Dilman tarafından Yani Arigu· 
ridis aleyhine açılan boşanma dava-

sının tahkikat günü tebligata rağ· 

men müddeialeyh Yani gelmediğin· 
den hakkında gıyap kararı ittihaz 

ve müddeinin davasının ispat etme· 
sine karar verilerek tahkikat için 

27/9/939 çarşamba saat 10 tayin e
dilerek bu baptaki gıyap karan da 
mahkeme divanhanesine talik edil-

Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir ~erinlik 

verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

miş olduğundan işbu muameleye 
karşı müddeialeyhin 20 gün zarfın
da itiraz etmediği ve yevmi mezkur
da IT!ahkemeye gelmediği surette 

tahkikata gıyabında devam ve icab 
eden karar ittihaz olunacağı ilan o-
lunur. (19136) 

P. K. ıcoo 

lstanbul .Belediyesi ilanları 

lık Muhammen 
T ~minat Bedeli 

124,16 1655,40 Belecııye daire ve ~ubeleri için lüzumu olıı1' 
• 

137,950 kilo kesilmi~ gürgen odunu. 

1()7,74 1436,50 Belediy de-,·air ve müessesatı içın !uzumu oınıı 

33,800 kilo mangal kömürü. 

27,00 360,00 Dariiliıceze ıçin lü.l.umu olan 3000 kılo bulgur. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarian yukarıda yazılı m'evad il" 

çık eksiltmeye konulmuştur. İhale 19/7/939 çarsamba günü saat 14 de p.ı· 
imi Encümenıle yapılacaktır. Şart mı nwsi Zabıt ve Muamelat MudürlilğıJ 
.Kaleminde görülebilir. İsteklilerin hiznlarında yazılı ılk teminat nuılc· 
buz veya mektup! rile ihale günü muayyen sa:ıtte D uni Enciimend(' bll' 

lunmaları. (4857) 

' 
~Orta - Lis ~~ bütün ikmal dersleri 

• 4 
Orta • Lise bütün ikmal ve bitirme imtıhanlarıııa tek \'eya azanll 

·kişilik gruplarla gündüz ve gece de 4 lisanla hazırlıyoruz: 1914 sencst11
' 

denberi usulü tedris ve muvaffakiyetle tanınmış (ÇEMBERLİTA'Ş kB~ı· 
sında Yabancı Diller \'e Riyaziye Kt"'·Erkek okulu) birkıı.ç dersle ınüşklil· 
terinizi giderir. Sınıfta kalmc:1k korkusu da bırakılmaz Tediyatta kolaylıl' 
ta gösterilir. 

Dir<>ktorü Zıya ÇETINKAYA 

==================::-=-:--=--:::=======================:;:::::::::--

1 1 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden : 
· Yeni ders·yılınc. hazırlanılmakladır. Okul geceh ve par~sızdır. 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek 

hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde ça· 

lışmalarıha mahsustur. Tahsil müddeti üs; yıldır. T-eorik ve pratik· 

tir. Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından ve· 

rilir. İsteklilerin iyi ahlıiklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirıniŞ 

olmaları şarttır. Diğer şartları mız!a fazla izahat için yazı ile veyB 

bizzat İstanbulda Aksarayda H nsekı caddesınde Okul direktörlüğü· 

ne müracaat edilmesi. 

15 eylUl 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

• ra •• u k n 
Cağaloğıu yokuşunda 27 aumaralı yen.i dükkan kfrahlı· 

Talip olanların gazetemiz idaresine müracaatları. 

==============================================~~ 
Üsküdar Sulh Hukuk HakimL-iğin

den: 
Üsküdarda Kefcedede mahallesin

de Parmakkapı sokağında 5 No. lu 
hanede ve Mersinde damadı yanın· 
da olduğu bildirilen 

Fazilet 
Davacı Hazine vekili tarafından 

aleyhinize ikame edilen yolsuz ola
rak almış olduğunuz 293 lira 76 ku
ruşun tahsili davasının cari muha· 
kemesinde gönderilen tebligatta i· 
kametgahınızın meçhul olduğu ge· 
rek mübaşir tarafından ve gerek ya. 
pılan tahkikattan anlaşılmış oldu· 
ğundan 20 gün müddetle ilanen teb· 
ligat yapılmasına ve muhakemenin 
19/7 /939 çarşamba günü saat 10 a 
talikına karar verilmiş olmakla 
yevm ve vakti mezkurda Üsküdar 
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeniz 
lüzumu davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(939-142) 

Cins bir köpek aatllıkflf• 

Dobruman Pioçer cio.i bir polil 

köpeği satılıktır. Kadıköy Şif• 
sokak 22 numaraya müraca•t 

Ye· i Radyo mevaımının y•lı; 
laşmaaı ha•cbiJe Beyoğlu•d 

BAK ER 
Mağazaları müdüriyeti, bii~ 

1939 Seaeai 
Zenlth Radyoları , 

Stoku üzerinde tenzilat ict'., 
ıına karar vermiıtir. Sto"de 
tükenmeıinden evvel istif• 

ediniz 

E!2 ·ııt 
Sahibi: A. Cemııle<ldin Sa~g J1I 
Neşriyat müdürü: lUacid çfJJ' 
Basıldığı yer: ~latbaai ~b~ 


