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KURUŞ 

:ihver. İtalyanların 12· fMemleketi.;Kahvel 
. vletlerıneKarşı Ad ad akı· Tahkimatı İşi Şimdiye Kadar 
BırŞey Yapılamaz • • • 
r.ı··= Höa.,. .. CaJald YALÇIN Al G . . Nasıl idare Edllmış 

,.8•.§Umahutl!Popolod'ita!Wıga. man emılerı Rodosa Durmadan 
lesinin bir makalesinin serlevha-

1 ~ Bu makaleyi görünce, tabii ve l..J JI A l • ~ J_ E' _J • 
s~nt~ olarak ne düşünülebilir? rıarp ır1a zemesı nraç aıyormuş 
d kı bir takım devletler mihver 

be\'letıerine karşı düşmanlık hisleri 
esu Yorlarmış ve onlara zarar ver-

mek te ·· k · t' · t l · ecı· • cavuz etme sıyase mı a np 
d 1Yorlarrnış ta mihver devletleri 

1 e kendi kuvvetlerinden ve satvet
lerinden bahsederek hiç bir korku
&~r~ olınadığını ilan ediyorlar der-
tnız, değil mi? 

Umumi Valinin Aldığı Şiddetli Tedbirler 
Halk Motörlerle 
Türkiyeye iltica 
Ediyormuş 

Londa, 11 (A. A.) - cDaily He • 
rald» gazetesinin 12 adalardaki hu. 
susi muhabiri, bu adalarda yapıl • 
makta olan haızrlıklara gerrni ve .. 
rildiğini gazetesine bildirmektedir. 

Daily Herald'ın hususi muhabiri, 
bu telgrafında diyor ki: 

lti~albuki bugünkü vaziyeti bu şe
ın de tasvir etmek hakik.sti t::ma
l en altüst etmektir. Çünkü millet
~rarası dostluk münasebP.tlerini bo
tni~lar, dünyayı karıştıranlar, baş'.<.R 
d letleri tehdit edenler, müdafaa
~ ai aciz buldukları memleketleri, 
ın~ rna ve istilaya kalkanlar hep 
d Ver devletleridir. Günün birin· 
la~ SOkaklan dolduran İtalyan ka
U alıkları; Korsikayı, Nisi, Tunusu, 

t'-riz, diyç avaz avaz bağır· «Alman gemileri, Rodos adasına 

Şirket DirektörQ 
Geniş İzahatta 

Bu Hususta 
Bulunuyor 

Memleketteki kahve işlerinin tek 
elden idare edilmesine başlandıktan 
sonra ne surette ted\•ir edildiğini 
tetkike başlamış ve mütalealarımı. 
za de\•am edeceğimizi söylemiştik. 

Dün vaziyeti Brezilya Kahve Şirke
tinden de sorduk. Şirketin tessüsün
den itibaren müdürü bulunan Azmi 
bize aşağıdaki malumatı verdi: 

c- Bugüne kadar memleketimize 
hariçten 8,824,000 liralık kahve ge
tirilmiş, buna mukabil de mukavele 

hükümlerine tevfikan 5,646,0000 li
ralık ihvacat yapılmıstır. Noksan o
lan ihracat musarrah müddet zarfın. 

da ikmal edilecektir. Çünkü muka
velede üç sene zarfında getirilecek 
kahveler için y.apılac.ak ihr.acatm 

beş senede ikmali kabul ve tasrih e
dilmiştir. 

Getirilen kahvelerin mukavele 
hükümlerine göre bedelleri ihracat 
ile ödenmesi IB.zımgeldiğine göre pe
§in döviz mevzubahs olamaz. Sani
yen, işin bidayetinden bugüne b
dar memlekete daim'l, h·tta ihtiv"Ç· 
tan fazla kahve getirilmiş ve altı se
n~ zarfında hiç kahve dilrlığı husule 
gelmemiştir. Bu hususta şimdiye 

kadar hic bir §ikayet olma,ımsı da 
bunun delilidir. 

Cenup Amerikası memleketlerine, 
şirketimizin tccs~üsle ise basladığı 
tarihe kad~r bir guna ihrac"t vapı
lamadığı resmi ist:ıtisliklerle <le s&-

(Sonn 3 tindi sayfamızda) 

~ve F say~ dii~manlık ilan et- mütemadi surette harp malzemesi 
b · ~ Ar~sı ~ Duc;.e nutuklara ihrac etmektedir. Mandraki limanın 
l':şl~aı:'f>a~ · ~tt\ Alman- da 16 İtalyan harp gemisi demirli • 
l\ılh 1Ptıda tini temin, 
l'f rnuahe si in haksızlıkla-
~ nı tarnir sile, kendisine 
h rnpati celbe /~ek bir dava ile 
e~~ake~e geçti. " vaffak olduk<:<ı 

dir. Bu gemilerin araiında en son 

sistem yedi tane denizaltı gemisi 
de vardır. 

, 12 adalar Umumi Valisi General 

· Bir Fabrika Sakatladığı 
İşçisini Atabilir Mi ? 

"" ret Graziani'nin emrile, Patmos adala-10\>.a ı ve istillayı arttırdı. Çekos-
tı a kyayı yuttu. Lehistana el uzat- rındaki sivil halk tahliye edilmiş Ve' 
)'~ U~any.ayı tehdit etti, Yugoslav- Kalimos .adasına götürülmüştür. Fa muvaffak 'olmuşlardır. 

,, Rodoı aduıada:ı bir manzara 
halk ile her türlü münasebette bu. 

la.~ı sındirdi ve acıktan açığa hayat kat sivil halktan birçoğu motörlerle Nihayet General Graziani, son lunmayı meneden 
~ ası davasile bütün Orta ve Şarki Anadolu Türk sahillerine ilticaya gnlerde~ İtalyan mem~larına sivil neıreylemiştir.• 

bir karaname 

~rupay~ tehdide kalktı. xxx:x::ccoo~:xxxxxx:ccco:xx:xxxx::cccccc::xxxxxx:ccoo~x:x:xxxxxx::cioco:xxxxx:x:ccooco::xxxx:xx:ccco~ 
ıcu u5solıni'11in sözlerine göre, ey
ttı·i;'Yına kader her iş bitecekti ve 
laı ver -devletleri arzularına nail o
t) eakıardı. Hitler'in iddiasına göre, 
d anzig şehri Almanyaya iltihak e-
ecekti 
~n~~ ·.dünyadaki emnivetsizliğin, 
~lhışenın ve buhranın ilk amilleri 
?tl Ver devletleri olduğu gibi harbi 
haethedenler. istedikleri verilmezse 
l'a tbedeceklerini söyliyerek dünya
•· rneydarr okuyanlal\ da yine mih-
yer d · evletleridir. . •, 
etakat gariptir kı, bu~ün mihver 

Z('te} . . . " .h k'k lin en vazıvetı fı:1'ıltlm~1 a ı a-
S aksi bir sekilde t N.i; cniyorlar. 
i~~~i tehdit edenler kendileri de
tib· ış de tehdide maruz kalmışlar 
~· ı, n<'!;rivattan korkuları olmadı· 
.,ıni .. 
d'tta ~vlü:vorlnr. Meselfı İl Popolo 

1 
lın -qazetesi divor ki: 

be r Temps qazcte.c:r Alm.anyada 
»ı 

1 
tnlyada gt1ya beslenen bazı ı>

" e l<>re itim~ cd.('rrk f11qiltrrc ile 
>'an lo Banın 1..chutana karşı uukubu-
~~~ bir tecavüze lakayt kalmıya
~ ;ını temin ediyor. Fakat ne 
)i ~ıge, ne Lchistaııa hiicum etme
te ~nıse aklından !Jeç:rmediği için 
lea .:rnps'in neden dolam böyle ne-
lttu.kettiğine akıl ermiyor ... 

tad alyan matbuatının hafıznsı bu 
er· a~ gülüne surette zayıf ise kendi 
ra~nın sözlerini okumuş olanlar o
b€!n~dan taşan tehdit avazelerini 
ıan z unutmm: değildirler. Lehis
li~ ~Urup dururken bir Danzig teh
dıı~ı icad etmedi. İngiltere durup 
ran/ken Lehistana Danzig için ga
'çıJt 1 Vermiye kalkmadı. Almanya 
kı b~n açığa D9nzigi istevincedir 
c;ıı•tır gün sulh cephesi bu tecavüze 

Asarıatika · KUrumu1 Marefaı 
L A v d·ı· . Çakmak 

feozi 

agVe 1 IYOf Muğl~da 

Eski Eserlerin Ha.rita Ve 
T esbit Edilecek 

Sicilleri 
. Muğla, 11 (A ·.A.) - Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, refakatinde General İzzettin 

Çalışlar, Mustafa Muğlalı ve Hüse
yin Avni olduğu halde bugün saat 
12 de şehrimize gelmiştir. Şehir 

Ankara, (Hususi) - İstanbulun 
altı ve üstü sayısız sanat ve tarih ya
digarlarile dolu olup bu tarih hatı
raları adamakıllı tesbit edilmedikçe 
şehrin imar programının tatbikine 

imkan o1amıyacağı düşünülmekte

dir. Bir İbrahim Paşa sarayı beş se-

nedenberi İstanbulu Adliye binasın
dan mahrum bırakmıştır. Maarif 
Vekaleti bu mahzurları nazarı iti-
bar.a alarak İstanbul asan atikasının 
birer sicillini ve bir haıitasını yap
tırmıya karar vermiştir. Bunun için 

(Sonu 8 üncii sayfamızda) 

i "jonu ;~ ,\,. ij "'"vhdtı) 

Galatasaray Oemirspor 
Şampiyonluk icin iki 
Maç Yapacakl3r 

Halk Partisi istanbul 
Bölge Müfettişi- Geldi 

Ankara, 11 (A.A.) - Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğünün Fe
derasyonlar Dairesi Başkanlığından 
aşağıdaki not verilmiştir: 

35 er puanla milli küme macları 
başında kalan Galatasaray ve~ De
mirspor takımlarından hangisinin 
şampiyonluğa hak kazandığını vesa-

Tevfik Fikret Sılayın Beyanatı (Sonu 3 Ün<'Ü sayfamızda) 

,,___ ,....::_ ____ l Dilsizler Cemiyeti 
•· R A liiiliiii=r:~~=-:(t eis ve Azaları 
' Adliyeye Verildi 

İstanbul Dilsizler Cemiyeti re
t isi B. Süleyman Sırrı ile cemiyet i
. dare heyeti azaları Halit ve Medeni 

cHırsızlık. suçile Adliyeye verilmiş
lerdir. 

(Sonu S üncü sayfamızda.) 

Y enicami Kasrı 
Müze Oluyor 

;r evfik Fikret Sılay kendııini karıılıyaıalar araaında 

Şı cevabını verdi: Olmaz! dedi. 
ban llldt bu cevap karşısındadır ki, 
elt\ 7.ig Uzerinde hiç bir emel bes· 
~td~klerini ilAn ediyorlar. Geçen
ıa n l'ransa Hariciye Nazın Mös· 
tlıı 0nrıet'nin P.aristeki Alman sefi
\ ; rıa7.lkA.ne fakat mettn bir lisan· 
~hı;:tıtı ihtarın dünyayı yakın bir 
ra~d eden kurtarmak hususundaki 
~lh ası işte fillt surette sabit oluyOt'. 
~~tt~er ga7.etelerl sa~d~n geri hare- l 
~lr ~ Danzfg ve Lehlstana karsı hiç ı 
tı!\1 t &\T{lz niyetinde bulunmadıkla- Halk Partisi tarafından İstanbul 
• eının ediyorlar: Sulh cephesi 

ret Sıl.ay Haydarpaşada Vali ve Be· 
lediye Reisi Lutfi Kırdar ve Parti 
erkanı tarafından kar§ılanmıştır. 

Evkaf İdaresi Yenicami kasrını 
bir Evkaf Müzesi haline koymıya 
karar vermiştir. Burası eski halin
de döşenecek ve camiin altın ka
paklı yüksek kıymeti olan vakfiyesi 
ve Evkafa ait tarihi eserler de 
teşhir edilecekktikrk. Evkaf şimdi· 
den hazırlıklara başlamıştır. . ...,.. <Wllcl YALÇIN 

LSonu 3 Unctı sayfamıırda} 

Bölgesi müfettişliğine tayin olunan 
Konya Mebusu Fikret Sılay dün sa
bah trenile şehrimize gel1!1iştir. Fik-1 {Sonu 3 tine~. sayfamızda) f 'ionu 3 W.cü sayfada) 

Sağ Kolunu Makineye Kaptıran 
• 

Zavallı Bir işçinin Şikayeti 
Rami, Küçükköy Cebeci· sokağı 

2 numarada oturan Mehmet Celi-
!ettin Yılmaz yazıyor: 

«938 senesi mayıs ayında Eyüp • 
teki Gizlavet lastik fabrikasına a. 
mele olarak girmiştim. Kısa bir 
müddet sonra mezkur fabrikada a-
mele olmaklığıma rağmen 180 ku. 
ruş ye,·miye alan ve z:ıütehassıs 
bir makinist tarafından idare edi
len tehlikeli bir silindir makinesi-
nin gece servisine verildim. O gece 

bu cihazda çalışırken sağ elimin 
parmaklarını silindir kaptı, h.'ıddi. 

zatinde tehlikeli olduğu için imdat 
tertibatı btı lunan bu makineyi stop 

etmek istedimse de elektrik te!'isatı 
nın bozukluğundan silindir durma
dı, feryadım üzerine etraftan yeti
şen diğer işçilerin, ana depodan ce-

r<'yanı kesmeleri sayt>sinde makine 
durdu ve mutlak bir ölümden kur-
tuldum. Bu esnada sağ elim ve ko
lumun bir kısmı elektrikle müte • 
hnrrik çelik üstüvanelcrin içinde 
sıkıştı ve yan.dı. 

Mezklır şirket, bu hadic:eden son· 
ra kanun yollarına müracaat etme-

me mani olmak kasdil€ ve beni o. 

yalamak arzusile bana her ay cüz'i 
bir para verdi. Halen onu da kesti. 

Cclalcttinın bugüakü bati 

Hayatım mahvoldu. Hiç bir işle 

meşgul olamıyorum. 

(Sonu 3 üncU sayfamızda) ...... ; . ., .. .,, .. _ ....... ,,, ......................................... .,. ..... , ..... . 
HER SABAH _____ .._ ............... _ 

Hükumet Ve Millet ---=»- .. ___ _ 
Gazetelerin her gün mutena köşe

lerini doldur.an eFalan vekille müla-
knb, eFilan Yckil yurt gezisine çık
frt, cFilanca vekilin tetkikleri,., gibi 
yazıları okuyan her vatandaşın, 

memleketimizin istikbıılini ellerine 

ye hiç bir zaman bugünkü kadar fa
al ve faaliyeti müsmir bir hükume
te malik olmamıştır. 

Memleket bir vücutsa, hükumet 
cihazı onun beynidir. Vücut ne ka· 

dar kuvvetli ve iyi yetişmiş, neşvü
nema bulmuş olsa da sakat bir beyin tevdi ettirrimi7. mes'ul hükOmet a

damlarımızın bu gayretli ve kalpten 
onu her zaman ve kohıylıkla bir fe 

çalışmaları karşısında sonsuz bir 
minnet ve ~ükran hissi duymaması- lakete, bir uçuruma silrükliyebilir 
na imkAn yoktur. Bilhassa İstanbul· Bunun için milletlerin uğradıklar 
dan dışarı ayak atmıyan ve Anado- felAketlerden hakikatte o milletlerı 
luya gitmeyi cehenneme gitmekten idare eden hükumetler mes'uldür 
farklı bulmıyan eski Osmanlı nazır· Bugünkil Cilmhuriyet hükömetinin 
!arını bilen neslin, bugünkü Cüm- mükemmel, tam bir Ahenk ve .azami 
huriyet vekillerinin biriblrlerile ya- randımanile i§leyişi, bu itibarla mil
rışırcasına gösterdiği gayret kar~ı- letimizin mes'ut istikbalini müjdeli. 
sında duydukları minnet büsbütün ' yen en büyük delildir. 
daha büvüktfir. Denebilir ki: Türk!- A. CEMA.LEDDJN SA.RA.ÇOG/,CJ 
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Gözlerimi Açtığım Zaman Kendimi 

Serezde Hast~hanede Buldum 
' 

• Tahir Çavuş, eline geçirdiği 1 
bir kazma ile kapıyı yıkmıya çalı
ııyor, Hakkı Çavuş ta, mekanın ü
:teı-ine çıkmış, kiremitleri kaldırıp 
atıyor, silahının kundağile d .. mı del-

. miye uğrqıyordu. Tahir Çavuşun 
kazma ile vurduğu kuvvetli darbe
ler nihayet kapıyı kırmış ve içeriye 

/ doğru yıktı. Ben de o esnada Hakkı 
..; Çavuşa yere atlamasını bağırdım ve 
• elimdeki bomayı devrilen kapının 

üzerinden mekanın içine :fırlattun 

ve hemen yere yattım. Bomba pıt
\ ladıktan sonra, içeriye atıldım. Altı 
1 kişi kanlar içinde kıvranıyor, inli
. yorlardı. Pencereler açıktı. Yaratı-

lan birer birer yokladım, Sandanes
ki yoktu bunlann içinde. İşte o va
kit deli gibi oldum. Pençereden dı-

1 pn uğradım, fakat, ilerlemek kabil 
ı değildi ki. Mekanın bu cihetini ateş 
altına almış olan efradımın kurşun
lan beni tekrar mekAna girmek 

.. mecburiyetinde bıraktı. 
Tekrar içeri atladım ve çavuşla

nma bağırdım: 
' - Çocuklar Sandaneski kaçmış." 

Çavuşlanmla beraber kapıdan fır
ladım. Biraz ilerleyince üçümüz de 
pddetli bir kurşun satnalı altında 
kaldık. Fakat, hiç de şaprmadı'k. 
Hırs ve luşunla ileri atıldık. Artık, 
kurşun ve bomba ile değil, kasatu· 
ra ve tüfek dipçikleri ile vuruşu
yor, altalta, üstüste boğuşuyorduk. 
Böylece ne kadar zaman uğraştığı
mı!ı pek tayin edemiyorum şimdi. 
Bir aralık vücudümün bir kaç ye
rinden delindiğini hisseder gibi ol
dum. Ve olduğum yere yıkılıp kal
dım. 

Bilmem kaç saat sonra, gözlerimi 
açtığım zaman kendimi Serezde ya
takta ve doktorla binbaşımı başı
mın ucunda buldum. Beş yerimden 
yaralı olduğumu işte o vakit anla- ı 
«ım ve gene bayıldım. Açıldığım 

asman bir sedye üzerinde ve tren
de bulunuyordum. Kunıldıyamadı
fım için tavana bakıyordum. Arası
ra, sata ve aola kayan gözlerime bir 
bç ledye daha ilişmişti. Bir ya
•ımda Hakkı, diğer yanımda Tahir 

1 ~ sargılar içinde yattıJını 
) liSrmilt. Muharrem ve Şükrü onba
~ •tann da acı iniltilerini duymUJ-

. ' 'nm. 

* 7 Sellnik: hastanesinden verilen bir 
1ene tepdilhava müddetimi Bursa
lla ve köyümde geçirdikten sonra, 
lereze gitmek ve kıtama iltihak et. 
ınek üztte. İstanbula geldim. Bur-

;' uda bulundulum sırada, meşruti-
' I yet inkıllbı olmuş, millet hürriyete 
r bvupnuftU. Memleket dirliğini, 
r diizenlilini bulmuştu. Bu defa, has
f bneden memleketime gelirken ol-

: ( ifolu gihl sevkiyat dairelerinde hic 
; de süründürülmedim, gerçekten hir 
1 yurd yauııısu muamelesi gördüm. 
' Sevki•• t günü güniine yapılıyor, 
' ask~, de çok iyi bakılıyordu. fstib
• clad t!e hürriyetinf, saltanat idaresne 
' mU!et idaresinin arasındaki farkı, 
: ıirdüğüm bu değişikliklerle ben 
' '.ile anladım. Sarayburnundaki sev-
1 fttyat dairesi milcfürfl künyemdeki 

t' ffteşruhatı okumuş. benimle bir ba
' ı ba sevgi ve şefkati ile konuşm~ ve 

halimle allkadar olmuştu. Tabit, 
ne de olsa çok zayıf ve mecalsizdim. 

' İnanır mısınız bilmem? .. Bana kö-
7 ythnc!eld HU!z hayat ve pürüZliiz 
' htfrahat hiç de yaramamıftı. Asker 
' •ınelfne alışan mfd@m, ldSyde ana
' mm yofardufu somunu bir tnrlil 
I ha......._tlftl. 1C8r bhftllftde 

1 ....... lllrmet, fellÇlerin ---
tentfll muhabbet bana dftzme llbt 

r telmiftt. B61Qilmdeld lllslfi k6pm, 
i oavutlanm ve neferlerlm, hele IR't 

ve meni bfnbqun bayatı g6z(lmde 
• tBtmtıftO. BJltön lflnlerim, bftyilk 

bir üzüntü ile geçmif ve bu Nbept. 
iOn geçtik91 .uyıflmılJ, bayağı eri
mfttlm. 

SevWyat mi1di1ri1, beni, kendi 
blrmma mal etmJf, Hadımkey 

scvkiyatma göndenni§ti. E§Tef 'Ef. 
adında bir mülazımıevvelin maiye
tinde çalışıyor ve çok da rahat edi
yordum. Asker ekmeği ve karava
nası yaramış, bir kaç ay içinde eski 
halimi bulmuştum. Gene tosun gibi 
bir babayiğit olmuştum. Çok rahat 
olan vazifem bana ağır gelmeğe baş
lamıştı. Bu halimi, zabitim de anla
dı ve bir gün bana sordu: 

- Başçavuş, senin halinde bir 
bezginlik var. Bilmem, benden mi 
yoksa vazifenden mi memnun de
ğilsin. Sende geldiğin zamanki şevk 
ve gayreti göremiyorum. Nedir der
din söyle bakayım? .. 

Zabitimin gösterdiği bu alaka be
ni çok duygulandırdı. İçimi kemi
ren ve bana eritici bir derd gibi te
sir eden arzumu açıkça anlattım za. 
bitime. Sözlerimi dikkatle dinledi 
ve hiç de hayret ve hiddet göster
medi. Güler bir yüz ve tatlı bir dil
le: 

- Haklısın başçavuş, dedi. Ben 
de yeni geldim buraya. Zabitlik ha
yatımı, Aluonya, Nasliç, Komna 
tarafiannda ve eşkiya takibinde ge
çirdiğim için, burada ve mase bqın
da çok sıkılıyorum. Fakat, hürriye
tin ilanı artık, memleketteki eski 
hayata nihayet vermiştir. Temin 
edilen müsavat, gösterilen uhuvvet 
ortada ve anasır arasında kan döke· 
cek bir sebep bırakmamıstır. O se
nin bildiğin komitacılık, çetecilik 
fikir ve faaliyetleri, müsademeler 
istibdad idaresile beraber tarihe ka
nşmıştır. Bundan sonra, askerlik 
fşte böyle, sulh ve sükun ile geçe
cektir. 

Zabitimin bu haklı ve yerinde 
sözleri, inanınız bana ki, adeta kev
fimi kaçırmıştı. Bundan sonra, ses
siz ve hareketsiz geçeceğini anl dı
ğım askerlik hayabmn, bana, tattı
ğım ve aradığım eski zevki veremi
yeceğine 0 anda hükmettim ve za
bitime şöyle dedim: 

_ Beyim bari delalet etseniz de, 
ben ya bir nizamiye bölüğüne ve 
yahud jandarmaya geçsem. Gerçi, 
şimdi yaptığım da askerliktir, mu
kaddes bir vazifedir. Fakat, ruhum 
hoslanmıyor bundan. Koşmak ve 
sı~amak. vurmak ve vuruşmak is
tiyor gönlüm . 

Zabitim, bu dileğime karşı güldü 
ve jandarmaya nakil için bir arzu
hal yazmamı münasip gördü. Yaz
dun, verdim. O da mafevk makama 
gönderdi. Her gün istasyona koşar, 
posta neferimizden haber sorardım. 
Bir gün gene istasyonda idim. 

Hasretini çektiği YflVUklusundan 
haber bekliyen bir gönül derdlisi 
gibi boynumu bükmüş, İstanbul 
trenini bekliyordum. Neden bil
mem, o gün cok ta sıkıhvordum . 

Yeis cökmüştü ;vüreğime. Trenin 
keskin eığlıklan acı ve kara bir ha
ber, boğuk homurtuları matem ve 
keder getiriyor gibi gelmişti bana. 
Garip değil mi. trendeki yolcularda 
da bir neşesizlik vardı. Hepsinin 
yüzleri, bir korku geçirmif gibi kı
rışmış, sararmıştı. O esnada posta 
neferlmiz. 'Orgüplil Mehmed de, 
tıpkı bir kara haberci yüzile kar~ı
ma dikildi. Hüzünlü bir eda ile: 

- Başçavuş, dedi. İltanbuldakl 
asker ayaklanmış, şeriat isterük di
ye barbar bağmyor, dört yana kur
fUn savuruyorlar, Her taraf güm
bilr gftmMir Mtıyor. 

O anda yilrelim aizıma l@ldi san
dım ve tellıla sordum: 

- Olen Mehmet. Şeriata ne ol
muş ki? .. 

- Bilir miyim ben, bqçavuş. 
8ultanahmed meydanı aakerle, ho
calarla dolmuı. Sancaklar dflrilmlJ. 
~ilttın mtllet meydanda- dinelip du· 
ruyorlar. Arada btr de, ımat iste
rftk!.. dfye bafınyorlar. 

- Ku!'fUnları kime sıkıyorlar 
7a? .. 

- Mektepli zabitlere. 
~. · .<Devamı var); 

. ·. . . . .l•. 

SEHİR HABERLERi 
y • 

Süt Meselesi 
--·--

Fıllrika knak üzırı Bılldiylye 
bir çok teklifler yapılıyor 

1stanbu1da süt meselesini esaslı 
şekilde halledecek olan fabrikaların 
tesisine ve süt istihsal ve satış işi
ne ait mütehassıs komisyon tarafın. 
dan hamlanan rapor, henüz Vali 
ve Belediye Reisi Lfüfi Kırdar tara
fından tetkik olunmamıştır. 

Bu işi deruhte etmek üzere Bele
diyeye biı\•ok ecnebi firmalar mü
racaat etmektedir. Ezcümle müra
caat eden firmalar arasında İngiliz 
firmaları ekseriyeti teşkil etmek -
tedir. 

Dün de bir İngiliz firmasının mü. 
me~sili Valiyi ziyaret ederek süt 
işini, Belediyenin şartları dahilin. 
de deruhte etJ'l)ek istediğini bildir
miştir. Bundan başka Londradan, 
tanınmış bir firma da Vali ve Bele. 
diye Reisine bir telgraf çekerek sa
lahiyettar bir mümessilini tayyare 
ile İstanbula gönderdiğini ve onun
la Belediye arasında anlaşma oldu.. 
ğu takdirde süt işini organize ede
ceğini bildirmiJtir. 
~ 

Okuyucularımız 

!!far ki ı 
Bir işçinin şikiyeti 
cGazetenizin, halkın ihtiyaçları

na gösterdiği alakadan cesaret ala. 
rak binlerce vatandaşın derdi olan 
bir meseleyi yardımınızla gözönü
ne koymak istiyorum: 

Biz, mensucat işçileri, çoğumuz 

götürü ~ırız. Yani yaptığımız~ 
mikdan üzermden para alırız. İl 
yerimiz, İş kanunu neşredildikten 
sonra, fiatlarda azaltmalar yapa -
rak mühim mikdarda indirdi. Fa.. 
kat on saat çalışırken yine elimize 
geçen para ile alakülli hal geçini
yorduk. 

Vakti ki İş kanunu mer'iyete 
girdi, sekiz saat çalışmıya başladık, 
fiatların kırtlmasile azalan ücretler 
derhal kendini gösterdi. Geçine. 
mez hale geldik. Kanunun bir (53 
üncü) maddesi, iş saatlerinin azal
ması, ifçi ücretlerinin azaltılması
na sebep tutulamaz, diyor. 

Bu maddeye dayanarak İ§ Daire 
sine iki arkadaş, arkadaşlarımız na 
mına bir dilekçe ile bqvurduk. 

Şehir Meclisi 1 a"'-••toata Derdimizi anlattık. Ve cPeki biz 
•-- sizin hakkınızı ararız• dediler. 

toplanıyor Birkaç gün sonra ıu cevabı aldık: 
Şehir Meclimıin bet milyon Jfra- •Şifahen de söyledijimiz gibi, ge. 

lık istikrazı tudik etmek ve Tram- nel merkezimbe yazdık. Aldığımız 
vay İdaresinin e aylık bütçesini tet. cevapta kanuni sarahat karşmnda 
kik etmek üz.ere fevkalide bir top. yapılacak muamele olmadığı bildi
lantıya davet olunacağını yamıq _ riliyou Günlük ücreti muayyen o
tık. lan bir lfÇi, on saat ça.hftığı zaman 

Öğrendiğimize göre, bu toplant~ ne alıyona sekiz saat çalışırken de 
1 ağustosta yapılacaktır. Davetiye • ayni parayı alır da günlük kazancı 
ıer lulzırlanarak Azalara gönderil • muayyen olmıyan bir ifçi on saat 
mektedir. çalışırken aldığının iki saat nok. 

sanını alırsa bunun sarahat nere. 
Altnecelr otobUelerln sinde? Bir memlekette bir kanun 
mazoUe mUteharrlk of- yapılır, bundan bir ztimre istifade 
m••• gayri sıhhi lmlf eder de ayni hakkın sahibi diğer 
Belediye tarafından işletilecek o- bır zümre zarar ederse, kanunun 

tobüslere ait şartname ha~ırlanmış- yapılışındaki maksat yerini bulma
tı. Bu şartnameye nazaran şehirde mış sayılnraz mı? Halbuki bazı ku
iştiyecek otobüslerin mazotla mü. rumlar, kanunun neı;:rinden mer'L 
teharrik olması kabul olunmuştu. yet tarihine kadar ücretlerde ek -
Bazı firmalar, Belediyeye müra- ıiltmeler yaptılar. Ve yevmiye ile 

caat ederek mazotla mi.ıtehirrik o- çalışan bazı şubeleri götürüye çe
tobüslerin daha ucuza sefer etme. virdiler. Fiatların kırılmalile n. 
sine mukabil, mazotun, makineleri ten muztarip olan bizler, kanunun 
cabuk bozduğunu, şehirde umumi mer'iyete girmesile daha çok zarar 
sıhhate muzır olduğunu bildirmiş- gördük. Bu yanlışlığın giderilme
lerdir. Vali ve Belediye Reisi bu sile hakkımızın meydana çıkarıl
müracaati tetkik etmek üzere bir ması için dileğimizin, büyükleri -
komisyon tefkil edecektir. mize arzına gazetenizin tavaS1utu· 

Be .... dlJI D·ram catueJ•··ı nu saygılarımla dilerim. 
;v .uG n Jll , YENİ SABAH - Adresi bizde 

hızırlanıylf' mahfuz olan bu işçi kariimizin şi-
Meclis tarafından kabul edilen kiyetini alakadar makamlara arze-

yeni Barem kanunu mucibince bil- ,_de_riz..,.. -----------it 
tün resmi müessese ve devairin Ba· 

Eroinden Olüm rem cetvellerinin en geç 1 teşrini-

evvele kadar alakadar Vekaletlere 
gönderilmesi llzundır. İstanbul Be. 
lediyesi, kanun ahkAmı mucibince, 
fimdiden Barem cetvellerini hazır· 

lamıya başlamıştır. Belediyeye dev
rolunan Tramvay, Elektrik ve Tü. 
nel idarelerinin Barem cetvelini de 
Belediye hazırlıyacaktır. 

Et nalrllyatı hakkında 
BeletllJ• tetklkel J•P•C" k 

H-tanMen .._az çakan 
bir erolnm•n be,.z ze

hlre kavUfUnCa öltlU 
Kulaksızda, Fırın sokağında otu

ran Kenan ismin.de bir adam, fazla 
mikdarda afyon ve eroine müptela 
olduğundan, tedavi edilmek Ü7.ere 

Bakırköy hastanesine yatmıştır. 

Satie işi 

Tahklut eUralle blllrtllyor 
cSatie• binasımn yolsuz satlf tah. 

kikatının bugün veya yarın ikmal 
edilmesi çok muhtemel görülmek
tedir. 

Dördüncü Sorgu Hakimliği dos
yayı Müddeiumumiliğe verdikten 
sonra iş, sür'atle Ağırceza mahke -
mesine devrolunacaktır. 
Maznunların muhakemelerine ö

nümüzdeki hafta içinde başlanması 
.beklenmektedir. 

iki Analı Çocuk 
DUn Fatma ilhan, e • ne
lik bir hası etten sonra 

çocuı~na kavu~Eı..a 
Senelerdenberi devam eden «İki 

analı çocuk• meselesi dün İstanbul 
beşinCi İcra dairesinde kapanmış • 
tır: 

Mahallebici Mehmet Ali ile ka
rısı Fatma Nezahetin yanında bu • 
lunan Fatma İlhan isminde di . -
ğer bir kadın tarafından asıl anası 

olduğu iddia edilen küçük Nermi
nin, filhakika Fatma İlhanın çocu
ğu olduğu altıncı Hukuk mahkeme
si tarafından kabul edilmiş ve ço. 
cuğun, davacı Fatma İlhana teslimi 1 

kararlqtırılmıştır. 

Bunun üı.erine davacı kadın, be
şinci İcra dairesine müracaat ede -
rek, evvelki gün küçük Nermini, 
babası Mehmet Ali ile beraber İcra 1 

dairesine getirtmiftir. 
Fatma İlhan, burada çocuğu tes

lim aldığına et.lir İcraya imza ver -
miş, fakat buna rağmen küçiijc Ner
min ağlayıp: 

- cBen babamın yanında kalaca
ğım .. seni istemem!• diyerP.k ken
disile beraber gitmek istememiştir. 

Fatma hhan bir otomobil tutup ı 
çocuğu zorla götürmek için Adliye· ı 
den aynlrnış!;a da, bu esnada Ner
min, babası Mehmet Ali ile beraber ! 
ortadan kaybolmuştur. 

Bunun üzerine Fatma İlhan. tek
rar İcraya müracaat ederek çocuğun 
kaçırıldığını bildirmiş ve kendisine 
zorla teslimini istemijtir. B11 vazi
yt karşısında dün sabah Mehmt 
Ali. küçük Nermini tekrar İcra da. 
!resine getirmeğe mecbur kalmış -
tır. 

Çocuk, dün tekrar ağlıyarak asıl 
annesine gitmek istememişse de 
Fatma İlhan, sekiz senelik bir has
retten sonra •ıkı slkı çocuğu•;a sa. 
rılmış ve kalabalık bir halk kitlesi
nin önünde çocuğunu İcra dairesin
den alarak Adliyeden ayrılmıştır. 

Aoliye Vekili Anb
raya ~öndü 

Londradan gelerek evvelki gün 
İstanbul Adliyesini teftiş eden Ad
liye Vekilimiz B. J'ethi Okyar dün 
Büyükadadaki evinde istirahat et. 
miştir. Vekil, dün akpmki ekspres
le ,ehrimizden Ankaraya dönmüş
tür. 

Fethi Okyar istasyonda Müddei
umumi B. Hikmet Onat ve Adliye 
mensupları tarafından teşyi olun • 
muştur. -·-İstanbulda et nakliyatının Bele

diyeye verilmesini temin eden ka. 

Dün hastaneden çıkmış ve çıkar 
çıkmaz da hemen eroin tedarikine İki kardet bir olup bir 
koşmuştur. bahçıvanı yaralamışlar ! nun ahkamını tatbik etmek üzere 

İstanbul Belediyesi etüdlere başla-
mıştır. Yapılan tetkiıkat neticesin
de et nakliyatını ya Belediye doğ _ 

rudan doğruya deruhte edecek ve 
yahut bir mütehassısa havale ede
cektir. 

fltll catlllMl ltulvar ha
Une lfnll olunu~or 
Pangaltı - Şifli refüjleri hakkın 

da hazırlanan proje, n.ımt Encü -
mene verilmittir. Projeye nazaran, 
Şifll tramvay hattı caddenin iki ta. 
rafına almmakta ve caddenin orta-
sı genif bir bulvar ve refüj haline 
ifrağ olunmaktadır. 

Dijer taraftan caddenin tretavar
ı.rı da Belediye tarafından yapıla. 

cak, fakat bedelleri billhara halk

tan tahsil olunacaktır. Evvelce Be-
lediye ait bulunan ve Belediyenin 

müsaadeli.le evlerin kapları &ıün.. 
de bahçeler vücude aetfrileıı ana-
lar ela ev aahiplert tarabndan Bele-

Zavallı eroinman, bulduğu büyük Hürriyeü Ebediye tepesinde İz • 
bir ~~et eroi~!~ iki aylık bir. ta - 7.etpap çiftlijinde bahçıvan Mitat 
hassurun verdiğı heyecanla birden · ile kardep Salih, dün bir kavga ne.. 
bumuna çekmiş, fakat biraz sonra ticesinde ayni 1e111tte bahçıvan Ni
ağzından karı bofanarak ölmiiftilr. yet ~ında dün sabah Mehmet 

Tabibi Adli B. Envr Karan. ölü- ,., 
1 

_ 

mün teemımümden ileri geldljlni Bel•ll"8 lllrll••P 11111-
tesbit etmif ve cesedi morp bl - a.11••••• ... rll)'Or 
dırtmlfhr. İltanbul Belecliyesi, mevcut bah-

TAKVİM -
12 -ı·-·· ım Çarp..a.a 

llaı imar: 68 

.......... 4.39 
Orle • U.lf - ..... 
.A.Jr.e·=ı lt,'1 - Yabi ı 

1..aJı r2,2S 

16,19 
llM 

çelerin temJmi ft yeni açalacak 
.lwhçelerin plln1anmn hazn"lanman 
'cin bir w. mitıebama ancaJe 
etıı je karar ftl'llllttir. Belediye, 
fe)dftiUk m&teh-• Prmtun tav. 
..,_. Pan. t*t bü;eleT bq -
mlibmdttı1tjlnf , ...... o1an M. Zl
egler't anpje edecektir. 

ICaJIP tahsildar 
bulunamıyor 

20 gündenberJ, yanındaki kıy -

diyeye terkolunacaktır - ~-----------

metli evrak ve paralarla brtadan 
bybolmut olan Şnşbı Belediye tah 
ıdJdan RiifUi, hlll baJunamım'fbJ'. 
Belediye, Blftiiniin teblr ettiji re
almJerinl poliıla ftl'mifUr. YelnMe 
bulunacalı tahmin olunuyor. 

lnailterenia Realiat 
Siyaseti 

İngiltere, girJ4tiii sulh mile~ 
lesinde mütemadiyen yeni faali1"'· 
lerde bulunmaktadır. SaJahiyetdl' 
siyaset adamları ve ezcümle B.,.-. 
kil ve Hariciye Nazırı, Londra;; 
kat'.i hattı hareketini cihana ve 
hassa Berlin ile Bomaya bild~ 
te tereddüt etmiyorlar. B~ 
M. Neville Chamberlain'in son#! 
ledıği nutuk, yeniden totaliter .,,_ 
letler cephesine İngiliz siya~~ 
kat'i veçhesini bildiriyor, bu J.De-" 

soğukkanlılığına, ve çizilen yold' 
daima yürümek hususundaki ,-. 
bir bürhan teşkil etmektedir. 

İngiltere, herhangi bir ihü~ 
müzakere ve hakiki yollar "._ası~IA 
sile halledilmesine tara!dar oJ..mPI!!' 
beraber böyle bir arzunun da aD ~ 
cak her türlü kuvvet tezahürleri.ıt' 
mukabele edecek bir vaziyette ..... 
lunmakla tahakkuk edeceği ~ 
kabulile tahaklquk edebileceii lrır. 
naatini izhar etmekten geri k.W 
yor. iJI 

Bunun içindir ki Fr~ _.a 
birlikte sulh cephesini ~ 
eden memleketlere askeri vası~ 
vermek için muazzam bir kredi 
pdına karar vermiş ve bu husu' 
ki kanunu, yani müttefiki ~ 
devletlere silah ve mühimmat -: _:.1 

alınmasına müsaade edecek tp"" 

kredilerin tevellriiüne mütealbk-;_ 
nunu Avam Kamarasına tevdi ,ı 
mittir. ~-"""" 

Yüz milyon İngiliz liruml_ ~ 
vü.z edecek olan bu muaznın ....... 

nin, İngilterede belki ticari~ 
dan fazla tatmin verici olmı:r-~ 
ve fakat siyaset noktasından ~ 
bir tedbir olduğu kanaati ~ 
tadır. Totaliter matbuatında ~ 
len hayret ve İngiltereyi cÖ~ _...., 
ciri• olmakla ve cKan ticareti• ~ · 
makla itham etmeler, bu yeni _. 
ve dolayısile siyasi tedbirin baıl 
vessü fikirlerine yeni bir darbe 
dirildiği kanaatini vermektedir· 
Unutmamalıdır ki şimdiye k 

İngiliz kanununa göre ihracata ti# 
saade edilen kredtnın haddi 75 lf 
İngiliz lirasına baliğ olmakta 
İngiltere bu krediyi tedafüi bir 
yaset mülahazasile vücude getfl 
miştır. -A~ 
Şüphesiz ki bu yeni tedbir ~: 

ve İtalyan matbuatında da, ~ 
da biraz temas edilen münak 
ve hücumlara yol açmış ve daJıa 1lf'. 
açacaktır. Bilhassa Almanyada ~ 
kredi küşclının, «Çemberleme• 
yasetinin yeni bir tezahürü ol 
ilan edilmektedir. Halbuki bu 
hada fazla düşünceye mahal 
tur. Vaziyet açıktır. Gayeleri bil 
lan ve tecavüze kaqı koyuuya __. 
de bir cepheyi tepi! eden ~j 
nn yedlerinde mevcut vasıta 
.imkinlar tahtında Aaliyette b 
maları en tabii bir hakları ol 
gibi bu, mantık denilen teYiO 
ipüdai bir hakikatidir. NitekiJllt 
taliter devletler de boş dur 
ta, yekdiğerine mühim 
harp malzeme ve vwtası no 
da ve hatta diğer birçok h··""''-
yardımlarda bulundukları gibi. 
nayi bakımından diğer dev 
de temaslarında devam etmek 
Jer. 

Bu sebepten, beynelmilel e 
teşkil eden devletlerin ~·. •...ıl~.w 

gibi hareket etmelerine, y 
ne karşılıklı yardımda b•111wııldl~ 

nna kimlenin kanpnıya hakkı 
tur. Yeter ld bu yardımlar, 
muvazene ve istikran bmıkallfl"".; 
zaranna bozmasın. Bu takdirci' 
t1klll ve millt tereflerl thlll ~ 
veya lhlll edilmek tıeklfke...,. 
ruz kalan milletlerin c1emal 
kete geçmeleri ele zarud btt 
yettir. T6r1dye bu baldbtf, 
rin ve an'anelerinfn wnllll 
Te tecrilbe Ue çok iyi blJlr. 1(e 

hangi bir faaliyet ve teclblret 
~z fikrine tlayammyan bir 
ve müdafaa dilıtlncesile 

eder. Ve bunu açıkça yapll"· 

Dr. R....ı SA 

Vali Pariae gibnir 
Dün lırir abah pıetıe.f, 'Vı 

Beledtye Reislntn Pei9e 
tetkikler yap.capm ~ 
haberin --. oJduiu -
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Ecnebiler Danziği 
Terkediyorlar 

Pa · t k rıs, 11 (A. A.) - talyan ma -
al?llarının Yukarı Adige'de oturan 

:nebıler hakkında ittihaz ettiği 
ta dbırlerden 15 kadar Fransız mu _ 
larrır olacaktır. 

Bu rnıntakadaki ecnebı"ler kısa bir 
ın·· 

Uddet zarfında burayı terketmek 
eınrtni alrııışlardır s . 

:ıluhiyctdar Roma mahfcllcrin -
den · 
1• Şırndiyc kndar bu hususta ma-
Utnat almak mümkün olamamıc: _ 
tlt'. ll' 

Alman vapu-ıarı harp 
mıılzemt:sl ta~ıyor 

Danzig, 11 (A. A.) - Geçen gece 
denizden Danzige yeni siüıh ve mü 
hinımat gelmiş_tir. Bu malzeme Sv
hichau tezgahlarının depolarile e -
lcktrik fabrikasına ve Belediye sal
hancsine yerleştirilmiştir. 

Danzig, 11 (,.J\.. A.) - Buraya si -
liıh ve ccyane yüklü yeni Alman 
vapurlarının geldiği bildirilmekte -
dir. 

23 Temmuz Hatay IGalalasaray D~mirşpor 
Jorfuluş Bayramının Sampiyonluk icin iki 
ta ~~!.~~~A. A.) -Temmuzunj MaC ~~~~~,1~ .. n.aaı 
oıa:;ncu pazar günü tes'it edilecek ik, mevzuat üzerinden tetkik .etmek 
.. Hatay kurtuluş bayramına a-"lVat üzere bugün Genel Direktörlük bi-
M:ı a_ nın iştiraki programı tesbit ·-.uınıştir· nasında toplanan Yüksek Hakem 

Bu · Komitesi ve Futbol Teknik Heyeti 
ı Pl'<>grama göre: azalarile Federasyonlar Dairesi baş-

fçeı -· Gaziantep, Maraş, Seyhan, kanından mürekkep heyet vaziyeti 
rhıct ve Urfa vilayetlerinin behe -1 inceliyerek gol averaj usulünün 

l1 en,. biri Parti ve biri de Meclisi I rn memleketimizde sureti tatbikine ait 
~ Urtü azası olmak üzere ikıwroen vıı :='- 1 olan mevzuatta kafi derecede vüzuh 
"•~ arkadaş, cBu arkadaı::ların har-""ahl "' bulamadığından bu bapta verilen 
oıu arı Parti merkezinden tesviye kararda mündemiç esbabı mucib-e 

nacaktır.• 2 dairesinde müsavi olan bu iki takı-
tind - C. H. P. umumi idare heye_ mm birisi 23/7/939 tarihinde İstan? 

en iki arkadac:, 3 ".t bul' da .Fenerbalıçe stadında ve diğe-
lis· - Tür~iye Büyük Millet Mec- ri 30/7 /939 tarihinde Ankara'da 19 
)'aınde? üç kişilik bir heyet, Antak-j Mayıs stadında olmak üzere birer 
ra{a giderek oradaki merasime iştL ı defa maç yapmalarına müttefikJ?n 

4 edecektir. karar vermiştir. Karar suretleri ay-
ı - Yukarıdaki üç madck>de adı rıC'a alakadar bölgelere bildir~k
~n kteşekküllerden seçilecek on tir. 
~d ar adaş temmuzun yirmisinde --o,---
~ arıada birleştikten sonra tek bir AA k 
li:e.t halinde ve Büyük Millet Mec 8 Q T l Q f; Q 
lı.ırı nı ternsn eden heyetin başında bu 
Ola acak olan zatın başkanlığında 

rak Ak ltir. n ara~a hareket edecekler-

ti~a - 23 ternrnuz günü, Partinin 
p Yet başkanları tarafından Hatay 
ıa:ti B_aşkanlığına tebrik telgraf -

6 
\ekilecektir. l 

lfatk- A~avatan dahilindeki bütün 
beı evlerınde mevzua uygun hita
ca ·er irad ve şenlikler tertip oluna
})~. gibi 23/24 gecesi Halkevlerile 1 
tııAA 1 v~ Belediye binaları aydınla-
-aktır. 

liatk Partisi 
~lge Müfettişi 
'1e)di 
~ (Baştarafı 1 inci sayfada) 
~ ?tal İstanbula gelen Parti mü
~· ~stanbul Halk partisi mer
t'\ı_ z:ıyaret etmiş ve öğleye doğ
dar~l~diyeye giderek Lutfi kır-

bu hır müddet konuşmuştur. 
•lııe :en itibaren Partide vazife
~ a~lıyan Fikret Sılay dün ken
~ ııyaret eden bir muharririmi· 
t(,. ~~Herine cevap vererek demiş-
,_ p 
~ arti Genbaşkur k.ararile 20 
'Parti müfettişi tayin olundu. 
~~irı r arasında ben de İstanbub 
"'fı olundum. Yanımızda Parti ta
'ltı ~n verilmiş vazifemizi göste
~ talimatname var. Buradaki 
"~ • bu talimatnamenin verdiği 
liivı· eleri yapmaktır. Şimdilik size 
\'._~eceğim yeni bir şey yoktur. 
il~ fU~u tebarüz ettireyim ki, 
01~1 leşkılatında hiç bir değişiklik 
Öğ~acaktır.> 

ra,rı::.llaiğimize göre İstanbul Halk 
llıtıa 1 idare heyetinde münhal bu
~~ 82:alıklara yedek azalar çağırı
~eu \'e bu suretle yapılacak idare 
tihap toplantısında bir başkan in
ll(i he 0~unacaktır. Bu toplantı gü-

tıuz belli değildir. 

~ny.;.· ; ,r lnlllAk 
~a c· tnanka, 11 (A. A.) - Salaman 
ha.._. ıvarı d . • ""'l ber n akı Penarando barutha-
614tıiü hava olmuştur. 100 kişinin 
~~ \'e 450 kişınin de yaralandığı 
~ ?nektedır. 

hıı,~ tıedlldiglne göre infilak, bir 
tll\ ha ıcı tna.ddeler stokunun güne -
tııag, raretfne maruz bir yere kon-

~7.Ünd-n vukubulmuıtur. 

Kurumu 
Lağvediliyor 

(Ba§tarafı 1 İllei sayfada) 
latince, rumca ve farsça bilen tarih 
mütehassıslarından müteşekkil bir 
heyet kurmayı esas itibarile kabul 
etmiştir. Şimdiye kadar Asarı Atika 
Kurumu adile dört kişiden müteşek
kil çalışan heyet de lağvedilerek va· 
zifesi geniş salahiyetli olan yeni he
yete devredilecektir. Maarif Veka
leti eskiden de İstanbuldaki eski e-
serlerin birer sicillini yaptırnııya 

karar vermişti. Tarihi ve mimari 
kıymeti olan eserlerin cepheden ve 
muhtelif yerlerinden fotoğrafları 

alınacak, kitabeleri okunacak, tarihi 
kısaca yazı!acaktı. Muallimler de 
tatil z3manında bu işe y.ardım ede
ceklerdi. 

Tarihi eserleri anlamak, kitnbele
rini okumak ihtisas işi oldu~u için 
muallimlerin riıesaisinden istifade ~
dilememiş. yalnız İstanbul Müzaler 
Umum Müdürlü~ü, şehirdeki 360 
kadar tarihi abidenin sicillerini tut-
muş ve sonra çalıştıracak mütehas
sıs elemanlar bulamadığı için bu fa
aliyeti durdurmıya mecbur kalmış
tır. 

Yeni heyette şimdiye kadar tarihi 
eserleri tetkik eden mütehassıslara 
da yer verilecektir. İlı:ni ve yüksek 
salahiyeti haiz olan bu heyetin ka· 
rarları kat'i olacaktır. İmar progra
mı tatbik edilirken hangi esere do
kunulmaması rnzımgeleceği bu he
yetin haz.ırla<l ğı haritaya bakarak 
anlaşılacaktır. 

Bu işe Maarif, Belediye ve Evkaf 

İdarell i kendi bütçelerinden birer 
miktar tahsisat ayıracaklardır. He-

yetin bir iki aya kadar fa.aliyete ge
~eceği söylenmekteı..ir. 

l ııglllz l•yyarelerlnln 
Fransız topr•kl•nnll• 

manevraıa.-ı 
Londra, 11 (A. A.) - Fransız top

rakları üzerinde manevra yapmak 
üzere 12 bombardıman filosu, Fran· 

saya hareket etmiştir. Manevralan 
150 İngiliz tayyaresi iştirak edecek. 
t.ir. 

İlle defa olarak SulhJ zamanında 
bir ecnebi kuvvetinin Fransada ma

nevra yapmasına müsaade edildiif 
k<1ydw:m~ 

Mihver Memleketin Kahve 
DevletlerlneKarŞı İşi _Şimdiye Kadar 
Bir Şey Yapılamaz Nasıl idare Edilmiş 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

teşekkül etmemiş olsaydı acaba ay
ni sözleri işitecek miydik?. 

Maamafih, İtalyan gazeteleri ser
bestçe fikrini beyan elmek ve tenkit 
hürriyetini kullanmak hakkından 

mahrum bir memlekette intişar et
tikleri için, bir taraftan böyle ken
di kendileıini tekzip eden yazılar 
yazdıkları halde diğer taraftan yine 
atıp tutmakta ve dünyanın en kuv
fvctli devletleri olduklarını perva-

sızca ileri sürmektedirler. İl Popolo 
d'İtalia'nın bahsettiğimiz makale
sindeki iddiay.a göre, cAvrupada sul· 
hun birinci ve esaslı unsuru mürteci 
devletlerin Alman ve İtalyan ordu
ları tnrafından temsil edilen müthiş 
bloka karşı koyabilecek halde bu-ı 
lunmamalar1> dır. 

Birkaç satır içine bu kadar gülünç 1 
ve manasız sözler sıkıştırabilmek j 
gerçekten bir hünerdir. Bugün bir 
İtalyan gazetesi İngiltere ile Fran· 
saya cMürtech diyor! Bu kadar yüz
süzlük bir İtalyan gazetecisi için bi
le ayıp olmak icabeder. İtalyan fa
şizmi mürteci değil de İngiltere de
mokrasisi mürteci! 

Sonra, Alman ve İtalyan orduları 
hakikaten karşı durulamıyacak k:a· 
dar müthiş bir kuvvet teşkil etse
lerdi, bugün süt dökmüş kedi gibi 
uslu uslu otururlar mıydı? İşte ken
dilerinin istediklerini kimse vermi· 
yor. neye zorla almıya kalkmıyor· 
le.r? Hani atıp tutmalar ne oldu? Bir 

Rlman gazetesi de Danzigi mutlakıı 
Almanyanın olacaktır, çünkü Füh
rer böyle -demiştir, fakat Führer 
\•aktini bekliyor, diyor. İş vakit bek
lemiye kaldıysa, ala. Çünkü vakit 
beklerken belki mantık şulesi de 
mihver devletlerinin zihnine ini.kas 
eder ve bugünkü çılgın çırpınmaya 
nihayet gelir. 

Rlee,... <WIW YALÇIN 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Milasta 

(Uqtar-.&fı 1 mci sayfada) 

(Ba.stanfı 1 inci sayfada) 

bitür. 
Bu memleketlere ancak şirketimi

zin teessüsünden sonra şirketimiz 
tarafından ihrncata başlanmıştır. 

Bu memleketlere ihracat zannedil
dildiği kadar kolay olmamıştır. Zira 
bu memleketler kliring esasını ka· 
bul etmemiş ve hükumetimizle el'an 
şimdiye kadar her hangi şekilde bir 
ticaret anlaşması yapmamış mem
leketlerdir. Buna mukabil bu 
piyasalarda rakibimiz olan mem· 
leketlerin her birinin bu memleket
lerle kendi iktısadi bünyelerine ve 
ticaret şartlarına uygun ticaret an
laşmaları mevcuttur. O piy.asalarda 
bu rakip memleketlerin her biri c:En 
ziyade mazharı müsaade mi1let mu
amelesi) gördükleri halde Türkiye 
malları bu imtiyazdan istifade ede
memekte ve azami tarifelere göre 
ihracat yapmak mevkiinde kalmı~ 

olmaktan mütevellid müşkülatın de
recesini takdire yalnız bu noktanın 
me\·cudiyeti kafidir. Bundan başka 
bu memleketler Türkiye gibi zirai 
bir memleket olduğundan bu ben
zeyiş mübadeleyi mahdut mallara 
ve emtiaya inhisar ettirmektedir. 
Şirketimiz bu mem1cketlere ihraca
ta dünya iktısadi şartlarının en çe
tin ve buhranlı bir anında başlamı<: 
ve devam etmiştir. 

Mesafe uzak ve doj?rudan do~ru,·3 
nakil vasıtalarımız olmadtğı icin ih
racatımız rakip memleketlerinin vc
saitile ve iki aktarma ile vaptlmak
tadrr ki. navlon ve masarif rakinlere 
nazar.an iki misli olmaktadır. Rakip' 
memleketler cenubi Amerika piva
salarını uzun sene1erdenberi h;~al 

etmiş, kuvvetli sennne ve t~kiliıt
larile ve uzun senelerin mtihsulii o
lan teerübelerile karşımıza ç.lkmış 

olmaları da nazarı dikkate alınma
lıdır. Bütün bu çetin amillere rağ
men Şirket Türk mallannı bu piya
salarda satmıya mu\·affak olmuştur. 
Göstereceğim rakam da bunu ~ta 
kafidir. Şirket Cenubi Amerı"ka 

memleketlerine 933 senesinde 60.680 
lira, ~M le 37356 lira. 935 te 5i3.892. 

kahraman Türk ordusunun başkanı 936 da 1.060.584. 937 de 602.564, 938 
şerefine baştanbaşa donanmıs.tır. de l.149.600. 939 haziran nihs.vetine 
Mareşal Fevzi Çakmak şehir met- kadar da l.09L490 liralık ihr.acat 

halinde toplanan kadın, erkek bin- yapmıştır. Başlangıct:ı ma1larımm 
lerce halk ve Parti, Belediye heyet- ihraç ettiğim.iz memleketler Brezil
leri tarafından kar.yılanmış sayın ya ve Arjantin iken ztmanla bu mü.1 
Mareşalimize mekteplilerimiz ta- nasebeti tev'Si ederek Uruguay ve 
rafından buketler takdim edilmiştir. Venezüellsya da mal satrnıva bash-

mey3n kökü, pırına yağı, palamut 
hulasası vesairedir. Bu rakamlar ve 
malumat kahve işinin ne suretle ted 
vir edildiğini göster~bilir. Memle
ketimize muazzam ve yep) eni mah
reçler tedariki şirketimizin naçiz ve 
sıkı mesaisi neticesinde mümkün o
labilmiştir. Bunun da ne ağır şartlar 
ve ne kadar gayri mü it ş rt ve im
kanlar dairesinde oldu~unu yukarı
daki izahat isnat eder. Bundan b"lş
ka mevzub hs edilen vergi kaçEkçı
lığmın neye taa11uk ettiğini söyli
yeyim. 

934 senesinde kclıvenin kilosuna 
25 kuruş istihlak resmi konulaca • 
ğını ve bu resmin senei maliye iptı
dası olan haziranın birinden itiba
ren alınacağını gazeteler bir bir bu
cuk av evvel istihooratlarına atfen 
yazdılar. Bunu gazetecilerden öğre
nen kahveciler de resmin tatbikin
den evvel fazla miktarda mal almak 
için şirkete müracaat ederek tazyike 
başladılar. Normalin çok fevkine çı
kan bu taleppler karşısında şirket, 
mukavelesini tetkik ederek alacağı 
tedbiri kararlattırma-k istedi. Mu
kavelenin 6 ncı maddesi 62 çuvaldan 
aşağı olrpamak üzere bilumum alı
cılara kahve satmıya şirket mecbur 
tutulmuştur. Bu muka\·ele hüküm
lerine göre ş;iiket stoku mevcut ol
duğu ha>lde müracaat edenlere (kah
ve yok!) dediği takdirde piyasada 
bir buhrana sebebiyet vermez miy· 
di? Kili ve verilmediği takdirde fi
atlar müstehlikin aleyhine olarak 
yükselebilirdi. Halbuki şirket buh
ranın önüne geçmek ıçin stok yap
mıya mecbur tutulmuştu. Bunları 
naz.arı dikkate alarak Mıntaka Tica
ret Müdürlüğüne miiracaat ettik. 
Ml!ltaka Ticaret Müdürlii~ü bun • 
ti mahallinde tetkik ederek stok kah 
velerin satılmasına müsaade verdi. 
Mıntaka Tiacret Müdürlüğü bun· 
dan sonra Vekalete vaiiycti bildir
miş ,.e akabinde Vekaletten gelen 
bil' emirle kahvelerin · s;ıtılm:ması 1 
bildiriimişti. Fakat kah\·e1cr bu 
yüksek talep karşısında s .. tılmıştı, 
bu \·aziyet bilfıh~r.e Vek5let tarafın
dan da tetkik edilmiş ve şirketin bu 
işde bir sun'u taksiri olmadığı anla
şılmıştır. Halbuki ist.ihHik kanunu
nun meriyct mevkiinc girdiii 1 ha-
7.inın t;rihinde her t3ciı f'linde bu
lunan m"lın mcı•cudu için maliye 
şubC'le.rine bevann·mc vererek is-ı 
tilı1~h resmini d<> ödt'mic;tir. Binaen
alevh bu noktad:ın da istihU'ık res-Halk, kahrnman ordunun şerefine rlık. Bu mallar, zcvtinvai!ı. kömür. 

te1..ahürat yapmakta ve şehir bir fındık, keci kılı. badem. ceviz, halı , mini de ödemiştir. Bin:ren~kvh bu 
bayram manzarası arzetmektedir. inciz. üzüm. çam fıstığı, halık kon- noktadan da istihlfık resminin ziya-

Bu g~e~ M~la~ g~kec~~n=se=r=v=e=si='=t=ü=ili=·n='=~=h=~=k=e=n=d=i=~=c=o=·v=~=·=1=n=a=m=a=h=a=l='=~=il=m=P=m=k=ti=r=.==== 
Büyük Erkanıharbiye Reisimiz şe- 1 
refine Parti tarafından bir öğle zi- Dilsizler Çemiyeti l y CDİCami 
~8·a:eu verbn~kiştir. k , d w Reis V c Azaları Kasrı 

ır fa rı a sa ata ıgı Adl• V ·ıd· M•• Ol 
işçisini atabilir mi? ıyeye erı ı uze uyor 

(B&§brafı ı illci .yfada\ •1 Hıraızhk maznunu 3 d fl-
. . . alz •u~ıu· dUnkD muha-

Benım bu ~cıklı. akıbetımle meş~' kemel;rl~de m.:aretlerle 
gul olacak hır daıre yok mudur .

1 
ifade erdllar 

Yüksek ~e sa~i~iyetti ala~adarlann 1 (Bq tarafı ~ inci sayfada) 
nazarı ~ıkkatını eelbederim.• Her iiçü de dilsiz olan maznunla-

YENI. SABAH - Bu genç işçinin rın muhakemelerine dün Asliye ti
acıklı vaziyetile alüadar makam • çüncü Cezada bakılmıştır. 

<Raatarafı l inci sayfamızda) 

Yenicami meydanı tamamlanırken 
müze de açılm:ş bulun-caktır. Mü
zeye ufak bir duhuliye ile Hünka1· 
mahfelinden girilecek ve mabedin 

üst tabaık~sınd~ki bütiin çiniler 
ve kıymetli ta~lar yakmdan görü
lecektir. 

binaya gittik. Mühürler sökülerek 
bir odaya girdiğimiz zaman B. Sü
leyman Sırrı: 

ların meşgul olmasını bekleriz. Gen- İddiaya göre manmnlar, cemiye
cin iddia ettiği gibi, hadi~ kendi tin Ankara Caddesinde bir binadaki 
tedbirsizliğile olmayıp makine ens-ı mühürlenmiş odalarından bazı eş· 
talasyonunun bozulduğu neticesin- yayı gizlice alarak yedi tasarnıflan-
de olmuşsa, bundan tabiatile mes- na geçirmişlerdir. c- Burada bazı eşyalar ve bir de 
ul olan o fabrikadır. Biz. böyle bir Dün maznunlar; mahkemede an- muhasebe defteri eksik!..:. dedi. 
fabrikanın, kendi kabahati ile sa_ cak bir tercüman v.asıtasile isticvap 

katladığı bir işçisini sokağa atabi- edilebilmişlerdir. Dilsizlerle konuş
leceğine ,.e kendisine tazminat ver- mak usulüne vakıf olan tercümanın j 
meğe yanaşm~acağına ihtimal ver- delaletile üç maznun da cürmü ka
miyoruz. İstan bbul iş Dairesinden bul etmemişlerdir. 
vaziyeti aydınlatmasını haklı ola • Dinlenen şahitlerden memur Os· 
rak talep ediyoruz. man demiştir ki: -·-EmlnönU Hahlewl lnJ • • ll 

Eminönü Hal~evi için H·'1kevi 
binası yanında yapılan konferans 

ve jimnastik salonu inşaatı, mevcut 
tahsisatın bitmesi yüzünden dur -

muştu. Haber aldığımıza göre inşa· 
atın devamı için İstanbul Belediye
si 15 bin lira tahsis elmiş, ayrıca, 
Emniyet Sandığından da 74 
bin lira istikraz yapılmıştır. İnşaat 
derhal bsşlıya'!ak~ 

c- Dilsizler Cemiyeti namına 

ruhsatsız takvim ve not defteri. sa-

tıldığı için Ankara'dan verilen emir 
üzerine cemiyetin merkezine gide-

rek odalarını mühürledik. Bilahare 
bir gün reis B. Süfoyman Sırrı =ge-

lerek Cemiyetin bulunduğu binada
ki odaların kiralarının yüksek oldu

ğunu, bu sebeple üç odadaki eşyala
rı bir odaya koyarak diğer iki odayı 
tahliye edeceğini söyleyip mühür
lerin sökülmesini istedi. Beraberce 

Bilahare bu t'~~ların bir kısmını 
diğer odalarda bulduk~ Fikrimce 2-

zalar B. Halit ve Mcdenünin bir ka

bahati yoktu. Çünkü bunlar B. Sü
leymanın emrile hareket <>derlerdi-:& 
Diğer şahitlerden Esr('f ile Bayım 

Nergis de bir akşam B. Sille.ımanın 
yanındn bazı çocu1darla cemiyetin 

bulunduğu binadau bazı eşya çıka
rıp götürdüğünii gördüklerini söy
lemişlcı·dir. 

Şııh!tlerin şözleri tercüman \'ası

tasilc işaretlerle dilsizlere anlatıl

mıştır. 

Onlar d& yine işaretlerle bu ~a
detleri ~ bul etmc&klerini söyle· 
mişlerdir. z 

Neticede muhakeme phit celbi i
çin bsşk3 bir güne kalrr.ı~tır. 

~ayh: 3 · 

Kolunu 
Makin ey~ 
Kaptıran Işçi 

Her yıl, bu nevi \' ~eni. ı - .. ~ oır 

kaçına tcsaduf cc!criL 1 çı y~ .. ı:t rnL
liği yüzünden ya kaı.a ileo, y.t- Jt ciJ 
makinenin bir kururu ne• ı~~ndtf 
kolunu makineye kap!ırır. Çe~i!< G~
tuv neler ve korkunç d 1 ler, b il.ın 
feryndına rağmen bu kolu 1.ı"r k:..ı, 

:saniye Z<ırfınd<ı yam D:l'r YP 
p<;'rÇllnr, ya koµ3rır, \' .. nut ta en 
aşağı sakatlar, p rmaklcı.nnı alır. ı<'
türür. 

Neticede işçi ö ınezse bir kolu -ıa. 
kat kalır. 

Bu sakat işçiler ne olur? 
Eğer fabrika' veya T!'IÜessese ~a

hipleri merhametli ins:mhr ise. k ,,_ 
dilerine hizmet uğrunda en kıy$•t· 
li uzı-unu harcıyan bu ad:>ır.t ~tt
çilik, odacılık gibi vaziC~ler vf'riL · 
ler, kendisine bir maaş b3ğlarhr. 
Bizde kazaya karşı ~ıııçi sigortası Ol

madığından. zavallı baskaca bir >ıi
maye ve muavenete nail olam•Z. 

Eğer fabrika veya müessese s:ı

hipleri merhametsiz insanlar ise, hu 
sakat adamı kapıdışarı ederler. Bu 
zavallı esasen kolunu tedavi i~in 
yattığı hastnhanede bütün varım. 
y~nu s tıp savmıştır. H.sstahane
den çıktığı zaman çok dda beş pa
rasız ve bazan gırtlağına kacla:- borç 
içindedir ve böyle omuzuna y•ntş.
mış bir değnekten farksız atıl bi: 
kılla hiç bir yerde iş buiamaz. ~fa· 
lete gömülür, gider. 

Gazetemizin birinci sa~ fasında 
gördüğünüz zavallı genç de, işte bu 
ikinci zümrenin bedbôht fcrtleri'l· 
den biridir. Sırf çalıstırıldığı maki
nenin bozukluğu yüzünden bu fel~ · 
kete uğr.amış ve kolu sakatlandıktan 
sonra k;pı dışarı edilmiştir. 

Bizde İş dairelerinin bir iş yapa· 
madıklan, geçenlerde yine bu sı..1· 
tunumda vaziyetini teşrih ettiğim 
bir tütün fabrikası işcisinin akibeti
le sabittir. Bu işçi yüzde yüz b:lklı 
olduru halde 14 senelik f~dakarare 
ç!lı~asına mukabil sırf izzeti nef
sine yapılan ağır bir hakaı-ete bo-

yun eğmediği icin fabrik d&n ~0\1111· 
muş ve ekmen'inden edilmişti. 1Ş. o .... 
iresi bu büyük haksızlık karşısı~da 
hiç birşey v.apamadı. Ben de on bin 
lercc isci namına İnhis"rlsr Vekale
tine veni tavin edilen Raif Karade
nizin n~z n dikkatini cC'lbeUi-n. 
Kendisinin hu ic:le alakadar olup ol
madıl!ını bilmh·orum. 

Avni iş Dai.re'ii dü11 m:ıtb;ı~~·1a 

~elen et'ncten ôğrendiU'mF- r.or• 
kendi f eliı.k.eti karsı .. ı:ıda da s:ıJC'('e 
teessür be\•nn etmekten b~ka bir
sev ~·"o"mnmıs. 

Yeni inkisaf eden sanwi l~· v .. tı
:nızd.a 1z dairclerinir: h:ı ataı,.u htr 
halde> s::ılithivctin ıruıhdı..~1 u,i!unti • n 
\'e ic; kanunundr. mevc·1t r.ok~ımlık
lardan ileri ,Relse grrek. Bu ta\di-c1c 
sanavi ha..:atınnzJ.;J bkisafı k'n hu 
k2nunu sür'atle tc\-Si etmemiz ic'a· 
beder. 

MU'1AO SERT~lU 

Sovyet Japon tayyare
leri arasında çarptfınalaı 

Hailaf, 11 (A. A.) - Ha\·as ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

"Dün saat 14,30 da 8 Sovyet bom
bardıman tayyaresi Japon asker! 
üssüne beş kilometre yaklaşarak a
teş açmıştır. Japon avcı tayyareleri 
Sovyet tayyarelerini takibe kalkış
mışsa da bombardıman tayyareleri
nin ricatini himaye eden Sovyet av
cı tayyarelerile f'orşılaşmışlardır. 
Bir Sovyet tayyaresinin düştüğü 

görülmüştür. Japonlar ise 59 tay -
yare düşürdüklerini iddia etmekte
dirler. - ·-

Köselvanet Prenı 
Poll• görOt tU 

Belgrat, 11 (A. A.) - Bulgaristan 
Basvekili Köseiv.anof, dün Brcfo i8-
tos~da Naib Prens Paul tara.hı> . 
dan kabul edilmiş ve öğle yl'l!?.ttjS
ne alıkonulmuştur. 

Köseivanof Ue ~fark•vj41 a,.aan.. 
da yapılan görüşr.nelerden :tl'l"lra lıdr 
reSM! tebliğ Defledil'lli~ttıp. 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

''Kaynar Su Dolu Kovaları 
Kocamın Baıına Botalttım,, 

-7-

Katil Heleae 

- Öyle ile, gel beraber eve g\de
lim. Ben, artık onunla yaşıyamıya
cağımı zaten söylemelim. E§yamı ala 
hm ve çıkalım gidelim. Ve istersen 
beraber otqrahm. 

John'm gözleri parladı, sevindi. 
- Haydi, dedim .• ve biz doğru e.. 

ve gittik. Kocam kalkmıı. giyin -
miş ve iitmişti. Planımızı tatbik 
mevkiine koyamadık. Yalnız ben, 
eşyalarımı topladım. J ohn akşam 
üzeri bana uğramak ü.ıere yanım • 
dan ayrıldı. Giderken, elimi sıkı sı. 
kı kalbine götürürken, alnımı da 
öptü. Ben de mümanaat etmedim. 

John'a karşı minnetdarlıktan 

başka türlü hisler de beslediğimi 

görüyordum. 
Smith o gece eve gelmedi. Akşam 

üstü J ohn bana uğradığı zaman fe
na bir haber de getirdi. Bir iş için 

«aliforniyaya gitmek mecburiye -
tinde idi. İstersem beni de götüre. 
cekti. Evvelleri John'la gitmek is
terken, o akşam nedense Smith'in 
nikahında iken beraberce kaçmak is 
temedim. 

- John, dedim, sen git.. ben de 
burada işimi bitireyim, arkandan 
gelirim. 

Ayrıldık. .• 
Smith üç gün daha eve gelmedi. 

Sevgilisi daktilo da, Smith'in hasta ' 
olduğunu öğrenince, yahut kendisi 
de bizzat hastalanınca, Smith'i ter: 
ketmişti. 

Kocam artık iyiden iyiye sapıt. 

mıştı. Kötü kötü kadınların yanın
dan ayrılmıyordu. Hep onlarla dü. 
§ÜP kalkıyordu. 

John gideli üç dört gün olmU§
tu. Kendimden şüphelendim. Vü • 
eudümün mahrem yerlerinde yara
hr peyda oldu. Hemen doktora kog 
tum. Evet.. ben de bilmeden fren • 
lfye yakalanllll§tım. 

Azizim Mister Fred, ben §imdi 
frencW bir kachnım ... 

Helene Duklayne acı acı gülü • 
7ordu. 

Smith hill ortada yoktu. Ben 
J ohn'a derhal bir mektup yazdım, 
nziyeti bildirdim. Ondan bir tel • 
l1'8f aldım. Diyordu ki: 

cMerak etme, aramır,da veri1miJ 
möz bakidir. Seni tedavi ettiririz ve 
inpUah evleniriz.• 

Oh yarabbi, ne kadar bedbahttım, 
kocam bana ne kadar fenalık yap
mıfb. Hayabmı Rhirlemif, beni 
manen de, maddeten de öldürmüt
tü. Ben hiaaiz, donuk ve intikam al
mak için dolqan bir ~ OlmUf
tum. 

Bir ilin eve döndüm. Haatalıklı 
kötü kadınlardan birile klll'fllaltım. 
Yarı çıplaktı. . 

. - Smith nerede? dedim. 
- Banyoda yıkanacak, .Ü Jaazır-

ladmı. 

- Sen kllıisin? 

O cevap wremedi. 1 
On lilndür evine ujramıyan a • 

dam, yanında kaldlğı hastalıklı • 

rospu ile beraber eve •liyor ve yı. 
kanıyor. 

Dünya, bqunuı üaerinde döndil. 
İntikam almak hını fU~U dol
durdu. Ne yapanı, o lnsanlıjmı 
kaybetmif adama az ıelecekti. Ka
dını derhal evden kovdum. Neden
se o, kocamciaiı daha mahçup im1t 
ki, hiç ses çıkarmadan evi terketti, 
gitti. Ben, ayakkaplarımı çıkardım, 
yavq yavaş banyo odasına girdim. 
Smith, içeride suyu bekliyordu. ! 
Mutfakta iki teneke su fıkır fıkır 1 
kaynıyordu. Beni, hikim olamadı. 
ğım bir kuvvet, irademden yaka -1 
lamıı, sürüklüyordu. Yavaşçacık te. f 
nekenin birini, sonra ötekini aldım. 

Kocam, dışarıda gezineni, son sev 
gilisi Hitzi zannediyor: 

- Hitzi .. haydi sen de gel, berı.. 
ber yıkanalım .. diye bağırıyordu. 

Ah, Mister Fred, kanlarımın. da
mularımdan çekildiğini hissedi • 
yordum. Derhal kovaların bir tane
sile banyo odasına girdim. Kovayı 

kaldırıp, banyoda çırılçıplak duran 
kocamın başından aşağı döküver -
dim. 

Dumanlar, buharlar, vücudünden 
yukarı doğru tüttükçe, ben vahşi 
bir ~vk duyuyordum. O, biraz fer· 
yat edecek gibi oldu, biraz debe • 
lendi ..• 

Ben derhal ikinci kovayı da bo
plttım. Buharların arasında onun 
ne yaptığını ıörmüyordum. 

Biraz sonra kabarmış, kızarmış, 

büzülmüş derilerile kıpkırmızı bir 
adam meydana çıktı. Kafasını ban
yonun kenarına dayaml§ ve sırıt . 

kan bir hal almıştı. 
Kendinden geçmiş, ince ince in

ledi, sonra o inlemeler de kesildi. 
Artık ölmüştü. 

Elen Di\klayn, macerasını anla -
tırken yorulmuştu: 

- Madam, dedim, istenenlk ar • 
tık istirahat ediniz ..• 

Kısık, titrek sesile: 
· - Evet, detii, istirahat edeceğim. 

Çok yoruldum. Zaten biltün söyli
yeceklerimi de işte size bir solukta 
anlatıverdim. Affedersiniz, sizi muz 
tarip ettim. Belki nezaketinizi sui· 
istimal ettim, fakat ne yapabilir -
dim? İçimdeki zehiri dökmek mec
buriyetindeydim. 

Ben, macerayı sonuna kadar din
lemiştim. Elenin anlattıklarına na· 
zaran genç kadın idam edilmemeli 
idi. Bu ölümü adeta kocası, istemiş
ti. Karısını her çareye bqvurarak 
katil olınıya tahrik etmjşti. 

- Bütün bu bana anlattıklarınızı 
mahkemede niye söylemediniz? 

Elen, haklı sualimin karşısında 

irkilmedi: 
- Mahkemede de . ölmek istemi

yorum.. diye yalvarmıştım. İnsanın 
iradesine hÜim olamadığı zayıf an. 
ları oluyor. İşte o anlarda -John 
Bergmenster gözümün önüne geli
yor ve sanki bana: 

cÖlme! Benden ayrılma• der gibi 
bir şeyler fısıldıyordu. İşte ben o za 
man ölmekten değil, Johnsuz ya -
pmaktan ve ona tztırap vermekten 
çekiniyordum. Halbuki o zamanlar, 
dü§Ünüyordum ki ben zaten John 
için de ölmüş bir mahltlkuın. Dü -
fiinüyorum ki, onu sevdiğim için, 
onun muhitinden ve havasından 

taçmahyım .• 

İyi olmaz ve sefil bir hastalığın 
pençesindeyim Sebep ve saikleri ne 
olursa olsun bir koca katiliyim. 

Hem öyle bir katil ki, zavallı bir 
adamı, kaynar suda bir iltakoz hq.. 
Jar gibi haşlamJf bir dip sırtlan. 

Elen, ruhunun ıztırabını derin 
bir iç çekişile feveran ettirdi: 

- llöyle bir kadın nasıl yapya
bilir, Mister Fred?. İşte bu mantı• 
iun galebe çaldıtı için mahkemede 
fazla bir şey söylemedim. Öldürdü.. 
jüm adamı teşhir etmek istemedim 
ve kendi üzerimdeki katillik dam
ıuını bir de cfrengilb damgasile 
perçinlemedim. 

Mesele bu kadar Mister Fred ... 
.!len, birdenbire oturduğu yerden 

ayaja kalktı: 

Atletizm Müsaba
kası v·aklaştı 

Sultan Aziz Dev 
Başpehlivanlar 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 

O Gln için 
Beklenebilir 

-··- YAZAN: SAMI KARAVEi-

Atletlerim.izden 
Yeni Relıorlar 
~ 

Kavasoğlu - Kazıkç 
Güreşi Nasıl Oldu? 

Kavasoğlu Belıirin Paçaları 

Eline Geçirmif Bırakmıyorda ........... ....,____ 

Oallmbcltki hafta latubalcla yanpc•k ola• 
Mı11rb atletlerden bir grup 

Her işin zevki, onu anladıktan j 
sonra alınır. On beş senelik bir in
kılip tarihi olan bizlerin de anla. 
mak fırsatını elde edemediğimiz 

birçok zevkler, bunların da ayn sa.. 
halan vardır. 

Bunlardan biri spor saha&ıdır. E
vet, birçok gürültülü futbol maçta
n cereyan etmesine, Allahın sıca -
ğında çok ciddi (!) ve ehemmiyetli 
pehlivan güreşleri yapılmasına rağ 
men, sporu halcltile anlamış olduğu
muzu iddia edemeyiz. 
Şimdiye kadar anlamadıksa bun

dan sonra da bu işe bigane·kalacak 
değiliz. Bu itibarla memleketimiz. 
de yapılacak her ciddi spor hareke
tini liyık olduğu ehemmiyetle ta
kip. etmeliyiz. Babadan kalma bir 
görgil ile a18kadar olduğumuz mah
dut bazı sporlar, gençliğin istenilen 
randımanı vermesine kifi değildir. 

işte bu hafta, bütün dünyada a -
matör gençliğin en çok ehemmiyet 
verdiği ve yaptığı spor olan atletiz
me, bizi biraz daha ısındırmak, bi. 
ze onu sık sık arzulamak imkanla
rını verecek bir spor mitingi yapı
lacaktır. _Değerli bir atlefüı;m ma. 
çının ne kadar zevkli ve ne derece 
heyecanlı olacağını görmek fırsatı

nı bulacağız. 

Birçok sporlarda olduğu gibi yal
nız iki rakibin karşılaşması değil, 

fakat bir sporcunun yanında müte. 
addit rakipler bulması, bu heyeca
nı ve bu zevki yaratan amillerin ba 
§lllda gelir. Filhakika bir atlet, mü. 
sabakada birkaç kişiye karşı birden 
mücadele etmek mecburiyetinde, 

Vamanu kadar bizim Melih atabi-
lecek midir! İdmansız olduğu va
kitler bir günü diğerine uymıyan 

Melihin o günkü muvaffakıyeti bir 
iyi gün meselesidir. Konkurlarda 
Lambrakis'in, genç ümidimiz Mu -
zaffere karşı Balkan şampiyonuna 
yaraşır bir derece çıkarması bekle
nebilırse de iyi bir basış, Muzafferi 
hiç de ondan daha aşağıda bırak • 
mıyabilir. Yine Lambrakis'in üç a
dımda, Yavru, Fethi ve Abdurrah
mana karşı elde edeceği derece me
rak edilebilir. O gün 800 metrede 
çok sıkı bir imtihan geçirecek olan 
Rızanın 5000 de Balkan atletlerini 
adeta ürküten Rumen Dinu Kris
tea'ya ve çok kuvvetli olan Yunanlı 
Ragazoa'e karşı m~cadeİesi tatlı ve 
o nisbette çetin olacaktır. Yüksek 
atlamada üç kıymetli adamımız Pu
lat, Süreyye ve Jerfi'nin aralarında 
bir de Balkan şampiyonluğu kazan. 
mış Pantazis gibi genç bir Yunanlı. 
yı görmek, neticeyi tahminde zor
luk çıakrmaktadır. 

En büyük müsabakalarını Balkan 
oyunlarında yapan ve yakında ha
zırlık devresine girecek olan atlet. 
lerid'ıizirt formları üzerinde çok iyi 
tesir icra edecek bu gibi müsabaka
ların bilhassa, değil yalnız Balkan
larda, A vr~pa atletizm muhitinde 
bile kendilerinden bahsettirmiş 

böyle kıymetli atletlerin çağırıl • 
ması bir vazife olduğu için ihmal 
edilmiyecek bir iştir. 

16 Temmuzda sınk 11 cirit ma
sabakalın yapllıcak 

onların hepsini yenmek tasavvur 16 teınmuzda yapılacak beynel -
ve azmindedir. milel atletizm müsabakalarına sı -

Bu itibarladır ki, 100 metrede nk atlama ve cirit atma müsaba -
bütün bir mevşim kazanmış .olan kalarının da idhaline ve sınk için 
frfanı ve futbolü yeni bırakmasına Muhittin Sudi, Şerif, Vicaropulos, 
rağmen EJ1 iyi dereceyi yapmış olan cirit için Melih, Şerif, Ali, Varo.k, 
Melih'e karşı Yunanlı Lambrakisin Kemal, Ihsan, Ras~min çağınlma • 
çekişmesi alaka ile takip edilecek- larına karar verilmiıtir. 

tir. Gülle atmada Rumenlerin yeni CUllrf&SI 1110 yapılacak Bld• 
yıldızları Echuleri'yi tanımamakla T•W•tl ..... I llÇI 
beraber Yunanlı Floroı'un diskte 11, .. l !'P 
olduğu kadar bu brangta da muvaf- Milli güme müsabakalarile bir -
fak olduğunu biliyoruz. Bununla likte başlıyan beden terbiyesi kupa 
beraber biraz da kilo ifi olan gülle- maçlarına bu hafta cumartesi günü 
de bizimkilerin galibiyet ihtimali Taksim stadında devam edilecek, 
daha çoktur. Günün en heyecanlı 14,30 da hakem Adnan Akın idaresln 
yll'l§larından biri olacak 800 met - de Hilll-Kurtulug kll'lfliı ile Kamn 
rede mukavemetçiliğile maruf Rıza pap - Galataıpor karıptı, evvelce 
Maksudun, Mısırlı yarım mukave- tehir edilen maçlarını oynıyacak _ 
metçi meşhur Miskuris, iki senedir lardır. 

muntazamen bu mesafeyi kotan es- eoo ....... tllnp rekoru 
ki atlet Rumen Neneı ve Yunanlı- ktnldl 

Bu pazar 50.000 seyirci önünde 
yapılan Almanya pmpiyonuında 
Rudolf Harbig 800 metreyi 1.45,, 

İki taraf birbirini yokluyordu. 
Aylarca evvel Kırkpınarda birbir
lerini yoklıyan ve boğuşan bu iki 
pehlivan sanki; birbirlerjni yeni 
görmüş gibi yeniden yeniye yokla
malar yapıyorlardı. 
Kavasoğlu Koca& İbrahim; Bekirin 

ensesine yapıştığı zaman onu Kırk· 
pınarda tuttuğundan çok fazla bul
muştu. Adeta bir meşe direğine ya
pışır gibi asılakalmıştı. 

Bekir, Kavasoğlunu Kırkpınar

dan farklı bulmamıştı. Denemeler 
bitti. 

İki hasım pehlivan birbirlerinin 
ensesini bıraktılar ... Ve açıldılar .. 
tekrar çırpınarak biribirlerine gel
meğe başladılar. 
Kavasoğlu Koca İbrahim; daha 

ilk elde çırpınıp gelirken -narasını 
attı: 

- Haydi Bekirim! .. 
Bekir; mutadı veçhile sakindi. Bi

ribirlerine yaklaşan pehlivanlar çok 
tetik ve temkinli olarak geliyorlar
dı. H~tta Kavasoğlu utanmasa elle
rini yere sürterek hasmının üzerine 
do~ru gelecekti. 

Bekir de Kavasoğlu gibi kendini 
koruyordu. Çünkü; karşı karşıya 
gelen pehlivana çift paça dalmak 
kolay olurdu. 

Kazıftçının çaprazı beli idi. O, o 
kadar paçaya dalmazdı. Kavasoğlu 
Koca İbrahimin de çaprazı meşhur
du. Bilhassa, sarması ve kündesi 
meşhuru alemdi. 

İki hasım; beş dakik-ayı biri
birlerine hafif salmalar ve taarru'Z
larla geçirdiler ... 
Artık denemeler, kolaçanlar, he

yecanlar mündefi olmuştu. İlk hü
cumu Bekir yaptı. 

Altıncı dakikaya doğru ne olduğu 
belli olmıyan bir şimşek süratile 
Bekirin, Kavasoğlu Koca İbrahime 
çapraz girdiği görüldü. 
Kavaso~lunun yüz otuz okkalık 

koca gövdesi, Karabekirin uzun ve 
adali kollan arasına bir mengene 
gibi girmişti. . 

Koca İbrahim zorlandı, fakat; pa
ra etmedi. Camlıköskün çayırlı bah
çesini harmanlamıya başladı. 

Sultan Aziz; olduğu yerden gayri 
ihtiyari fırlamıştı. Şaka değil, baj 
pehlivanı çapraza girmis. ucuvordu. 

Bekirin niy.eti bagka idi. Daha ilk 
elde Kavasoğlunun işini bitirmekti. 
Xoca İbrahim; ne yapıp yaptı, bü
tün kuvvetini ve maharetini sarfe
derek Bekirin zorlu çaprazından 
kendini kurtardı. 

HaJdkatıen; ~vasoğlunun Beki
ıin çaprazından kurtulman pheser 
idi. Gilıel bir sıyırma hareketile 
çaprazdan tereyağından kıl çeker 
gibi çıkmıştı. 

Kavasoflu çaprazdan çıkar çık
maz bir sevinç nlrası attı: 

- Haydi Akkp~u be! •• 
Bu nlraya Sul~ Aziz de iştirak 

eder gibi olmuftu. Doğrusu Kavu
oğlunun çaprazdan ııynbfı phane 
idl 

Koca İbrahimin Bekirin çaprazın
dan böyle kolaylıkla sıyrılman ta
raftarlannın yüreğine su serpmifti. 

Demek; Bekir, Kavasolluna kolay 
kolay biqey yapamıyacaktı. 

ların bir senelik yıJdızı olan Stra. 
takOl'a karp çıkaracatı kOfU, kul
lanac'i1, taktik nisbetinde kendisi
nin lehinde olacaktır. 400 metrede 
belki günün en heyecanlı yar~ 
8eYJ'edecejiz. Zira askerliji dolayı. 
aile formunu• vak kaybetmi§ bulu. 
nan Gören'e kartı geçen sene çok 
yüksek bir kotu çıkU'Jlllf ~lan ve bir 
haftadır 19hrimizde çok sıkı idman 
yapan Mısırlı Ebeyd ile Yunanlı 

ltratakos'un mücadelesi muhakkak 
ki pek u farkla neticzelencektir. 

de koşarak yeni bir dünya rekoru, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
Höling 400 metre mlniabyı 51,6 da sene tiqlanan maraton milsabakUI· 
koşarak yeni bir Avrupa rekoru, na lftirak eden koşuculll'lD fftirakile 
Elerlin de 5.000 metreyi H.2?.2 de finümüzdekt cumartesi gilnil P'ener. 
k<>J&rak yeni bir Almanya rekoru bahçe stadında başlanacak, Pendti, 

Atış okuluna gidip gelme 42 kilomet 
yapmıştır. 

Rumenlerin en iyi ciritcıili olan 

Tlrldre nu1r•lon reüzerinde Tllrkiye maraton birin· 
elliği yapıJacaktır. 

lllrlnclllll Bu birincilikte Ankarayı temsil 
Ankara (Hususi) - İatanbul edecek olan Şevki, Selim, Ali yarın 

mıntakuı harlg olmak ü.ıere ıeçen htanbula hareket edeceklerdir. 

İki pehlivan tekrar karşı k 
elense bağladılar... Bir iki 
den sonra tırpanlar başladı. 

Bekir. iri ayaklarile hasmının 
dırlıırını dö\•miye başladı. 
lerle beraber sağlı sollu, içli 
tırpanlar atarak hasmına mu 
ediyordu. 

Bu suretle giireş ayakta yarır
at kadar sürdü. Her Uti ~hli 
da baldır!an mosmor olmuş ve 
mişti. 

Seyirciler ve güreşten anh 
güreşin denkleştiğini söylüyor 
T;ım bu sırada KavasoğlunUJI 

paça daldığı görüldü. 
Bekirin paçaları Koca tb 

eline geçmişti. İbrahim 
parmaklarını paçalara taktiJdllO 
ra hasmını çekerek sırtüsti1 
vuracaktı. 

Fakat; Bekirin azılı boyun 
çok geçmeden boynuna 
Şaka değil, Bekir tehlikede iA. 
Kavasoğlu yediği zorlu bo 

ruğa rağmen paçaları bır 

Boyunduruk o derece kuvveti 
boğucu oldu ki, KavasoğlunUO 
nunda takılı muskası koptu. 
dışan fırladı ve ağzından kaJl 
Kavasoğlu, bu acılara rağ 

pları bırakmıyordu. Nihayet, 
rln birdenbire açradılı ve b · 
re kazık söker gibi deprendlit 
rüldü. 

Darnssafakaya 
Karıdkabul Sırtlı 

1 - Darüşşdakaya 
muamelesi temmuzun 15 iD 
ğustosun 15 ine kadar deVaJll 
ve 15 ağustosta kayıtlar k 

2 - Kabul şartlan şuniardJl'; 
a. - Anadan, babadan )'~ 

nız babadan mahrum ve Dl 

mak. Babasının ölüm kaydı 
cüzdanında yazılı olacaktır. 

b. - Bu yıl ilk okulun d 
sınıfına terfi etmiş olmak 
daha fazla olanlar veya 
dörde geçmiş bulunanlar 
gelmemelidirler.) 

c. - Yaşı ondan aşağı ve O!l 
yukan olmamak. 

d. - Bu ı•rtlan haiz o 
sında türkçe, kıraet, imll ve 
tan yapılacak müsabaka lJD 
kazanmak. 

e. - Müsabakayı kaza~ 
sında çekilecek kur'ayı bot 
mek. 

3 - hk müracaatta nilflll 
yet cilzdanı, Mektep karn_., 
aşı klfıdt, Sıhhat raporu ,,. 
lika fotolrafl getirilecektir· 

iHTAR 
1 - Kaydolanlar: Kıraat, 

hesaptan bir yoklama 1mdll 
rlr. 

2 - Yoklama lmtihanuıcl~ 
fak olarılar 25 atustosta 1 
sabaka imtihanına girerler· 

1 - Milsabaka imt 
vaffak olanlar sıhhi mua 
kolunur. Sıhhi muayen~ 
için g&terllmesl icabedeır' 
fUJllardır: 

A - Cfçek ap phadetn 
B - Göz, kulak, bofaZ. 

ponı, 

C - İcabında Rontgeıı rt 
4 - Sıhhati iyt oian1al' 

kur'a çekerler ve tur'ıda 
çekenler llmn olan evrak! 
tdaNl'lne verir . 

B - Yukanda imtihan 9'8 
9in ıaeterilen l(lnler pı_. 
edene plAl't8llye ~ 
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Çakırcalının Üç Kızanının Ele 
Geçmesi Büyük Bir Muvaffakiyet 

Olarak Telakki Ediliyordu 
Cevizalanı müsademesinde uğra

nılan hezimet üzerine hükumet ha. 
teketini daha ziyade şiddetlendirdi. 
lier tarafta Çakırcalının izi araştı· 
rılıyordu. İşte bu esnada ele geçen 
bir iz, takip kuvvetlerinin yüzünü 
güldürdü. Cevizalanı müsademe ye. 
tinde bir daha yapılan araştırma. 
larda şakilerin gizlendikleri siper· 
lerden birinde mebzul kan izleri bu. 
lundu. Zeybekler her ne kadar blJ 
İzi kaybettirmek istemişlerse de g& 
cenin karanlığından olacak muvaf. 
:fak olamamışlardı. Bu kan izinin de
lalet ettiği mana, içlerinden birinin 
"urulmuş olmasıydı. 

:Fakat bu kimdi? Ve ne olmuştul 
Yaralanmış olan her kimse, arka

daşları her halde kendisini çok uza• 
b götürememiş olacaklar, yakın 
köylerden birine bırakacaklardı. 
~ Şimdi bütün fnaliyetlerini bu i~ 
Uzerinde teksif etmişlerdi. Kuvvetli 
llıüfrezeler derhal köylere yayıldı. 
~irçok köyler baştanbaşa arandı, ta
l'~ndı. Köylüye söylemeleri için taz- r 
J'ık ve işkence yapmaktan bile çe
kinilmedi ve nihayet bu sıkı arama
lar müsbet bir netice verdi. Yaralı 
Şaki köyün birinde bulundu. Bu 3-

darn, Çakırcalı Mehmcdin en yaman 
kızanlarından Appoş Recepti. Mü
sademe esnasında ayağından vurul
llıuştu. Arkadaşları yarasını sarmı§
lar, kendisini kaçırmışlar ve tedavi 
'dilmek üzere bir köye bırakmışlar
dı. 

Bunun keşfedilişi ve Recebin tev
ltif i Çakırcalı için ikinci bir sanssız
lıktı. Hatta bu kadarla da kalmamış, 
llecepten sonra yine Çakırcalının en 
Yaınan kızanlarından Kara Ali ve 
tiehmet Efeler de jandarmanın eli
tte geçmişti. 
h Bu ~adise derhal etrafa ve bil-

assa Izmire bildirildi. Kuscubası
Og}u Esref ise bu muvaff akiy;ti 
d~ğrudan doğruya kendisine mal et
~ış ve İstanbula bu şekilde telgraf
ar çekmişti. Şimdiye kadar miite-
~a.diyen.muvaffakiyetsizlik habcr
erı alan efkarı umumiye, böyle üç 
a~ılı şakinin birdenbire yakalanma
~ haberi üzerine galeyana gelmişti. 

eyfiyet takip miifrezelerinin de 
l)ıanevi kuvvetlerini cok artırmı tı. 

1 
İtecep, Kara Ali ve Mehmet Efe

~er ?oğruca İzmir hapishanesine sev 
~ıldiler. Böyle üç meşhur şaki

~ın İzmire gelisi, şehirde büyük bir 
<!dikodu uvandırmıştı. Gazeteler, 

)aza yaza bltiremiyorlardı. Avni 7,a. 

ll'ıanaa muhtelif yerlerde mitingler 
)apıJıyor, halk yakalanan şakilerin 
l)ıUllak surette idamlarını istiyordu. 
~ Çakırcalıya bu darbeler adam P

) lllı tesir etmiş olduğundan, Efe bir 
l)ı~re. sığınmış, sesini, sadasını kes
h~Ş~ı. Şevke gelen jandarmaların 
) tun araştırmaları beyhude olu
) or, Çakırcalının gizlenmiş olduğu 
er, bir türlü meydana çıkmıyordu. 
~ihayet İzmirde bir divanıharp 
ttı kkül etti ve yakalanan şakilerin 
i Uhakemesine başlandı. Fecep, aya
~ 1tıdan aldığı yaranın tesirile topal 
alın t i ış ı. Mehmet Efe durmadan sa-

d 11
• Sola küfür savuruyordu. içlerin

~'\ Yegane uslu akıllı bir Kara Ali 
~ llııştı. O, hiç soğukkanlılığmı 
c~rnuyor, istintaklarda efendice 
ti 8Plar veriyordu. Recep kendisi
lı~ <leli süsü veriyor, abuk sabuk ko-

§uyordu. 

lq ltara Ali, divanıharp tarafından 
o} allıa rnahkfım edilseler bile nasıl 
h~ kurtulacaklarına emindi. Ya 
<tirdftrnet affedecek, affetmediği tak
cliı ~ Çakırcalı ne y.apıp yapıp ken
~11 erıni kurtaracaktı. Kara Alinin 
~ll:arında Çakırcalının iktidarı hu
\a.d SlJ.zd~.' Ne isterse yapabilirdi. Ne 
ları ~ rnuşkül vaziyette kalsalar, on-

1-iı Urtarabilirdi. 
'aı0 hayet muhakeme başladı. Halk 
(,8 ~ ağız ağıza doldurmuştu. Her

• u 09 milthit adamın \'erecefi 

Çakırcalı•ı• 6ldür;ildGğQ sırada 
İzmirde Vali bulunan Nazım 
Pa: a (Eıki Zaptiye Nazın) 

cevapları merak ve alaka ile bekli
yordu. Divanıharp, suç işlediği ya
ralanmış olmasile en ziyade sabit 
olan Recebi ilkönce sorguya çekmiş
ti. Recep te deli rolü oynamakta ve 
abuk sabuk söylenmekte devam e
diyordu. 

Bu muhakemenin zabıtlarından 

bir kısmını aynen alıyorum. 
Reis: 
- Sen Muğla postası soygununda 

bulundum. Bak arkadaşların öyle 
~ylüyor. Bunu inkar ediyor mu
sun? 

- Madem arkadaşlarım öyle de
mişler, ben nasıl inkar edebilirim. 
Evet bulundum. 

- Mademki bu soygunda bulun
duğunu ink5r etmiyorsun, o halde 
söyle bakalım, nasıl soydunuz? 

- Ne bileyim ben nasıl soyduğu
muzu? 

- Bilmez olur musun? Sen de o
rada bulunmadın mı? 

- Ben hasta idim o zaman. Sıt-

madan yatıyordum. 
- Nerede yatıyordun? 
- Ta ötede ... 
- Müsrıdeme yerinde yatmıyor 

muvdun? 
- Hayır, omdan uzak yerde yatı

yordum. 
- Müsademeye sen de karışma

dın mı? 

- Karı!'m<ırlım. 

- O halde gördUklerini, duyduk-
larını anlat bakalım. Soygun ve mü
sademe nasıl oldu? 

- Ben böyle birşey ne gördüm, 
ne de duydum. 

- Böyle şey olur mü? Hem orada 
bulunasın, hem de bir şeycik görüp 
duymıyasın? 

- Ben uzaktaydım dedim ya. 
- Ne kadar u"zakta? 

- Beş, on dakika uzakta ... 
- Tüfek sesleri beş, on dakikalık 

yerden değil. bir saatlik yerden bile 

işitilir. Bu kadar şiddetli müsade
meyi sen nasıl duymazsın? 

- Beni sıtma tuttuydu dedim 
ya ... Dişlerim biribirine çarpıyordu. 

Onların tıkırtısından tüfek sesi mi 
duyulur? 

Onun bu cevabı, salonu dolduran 

halkı güldürüyor, reis tekrar süku
neti temin edebilmek için bağırıp 
çağırmıya mecbur oluyordu. 

Mehmet Efe ise, bilakis çok aksi 
hareket ediyor, reisin suallerine ce
vap vermiyor ve bazan kızıp heyeti 
tahkir etmiye kadar ileri varıyordu. 
Hatta bir aralık bunaldı. Sesini yük
seltti ve reise karşı: 

- Ülen, işte elinde kitap, sonun
da cİdam!> deyip kestirip atacak
sın! Ne diyeceksen deyiver. Sana ce
vap mı yetl§tlreyim ! diye bağırdı. 

(Devamı var) 

1Sayfa: :J 

ASKERLiK BAHiSLERi : 

Totaliterlere 
Teslihat 

Göre tnglliz 
ının Hede.fi 

Totaliterlere göre, İngilizler, an-
cak hayeıti menfaatleri bahis mev- .. --------- YAZANl---~ -

ması, müteşebbis menfaatinin yüz
de beşle tehdidi lüzumunu tavsiye 
ediyordu. zuu olunca harbe karar verecek • 

lerdir. İngilizler ıçın anayurdun 
havadan maruz kalacağı tehlike, 
Akdenizde hakimiyetlerinin takyi
di ve Uzakşark vaziyeti en büyük 
ehemmiyeti haizdir ve Uzakşark 
meselesi daha uzun müddet pamuk 
ipliğine bağlanabilir. 

İngiliz iŞçi partisinin nüfuzlu Ü· 

yelerinden Wedgwood'un, tesliha
tın istenilmiyerek bir harbi doğura. 
cağına dair ithamlarını İngiliz müs
takbel siyasetinin de naZımı olan 
bugünkü Başvekil Çemberlayn te
essüfle reddederek demişti ki: cDe 
vam eden hazırlıklar, ancak batışı 
istihdaf eden. Dünyanın huzurunu 
kaçıran emrivakiler, her küre par
çasında yeri ve menfaati bulunan 
büyük imparatorluğu ilgilendirme
mek mümkün değildir. 

İngiliz bütçesine teslihat masrafı 
koyulacağı sırada bazı muhalifle -
rin serdettiği itirazlara, mukabil 
cephede tatlı ümitler bağlanmıştı. 
Hükumet, 1337 de, Fransızların 

fevkalfıde bütçelerinin 179, Japon
ların 82, Amerkahların 203 milyona 
yı.ikseldiğini, Alrrianya ve italyada 

• {O ua.&.ı\enw .I'Bpl{!W Uô{!pa SfSt.[Bl 

mamakla beraber, teslihata büyük 
önem verildiğini beyan etmişti. Bu 
suı:etle ilk 278 milyonluk tahsisat, 
parlamentonun ekseriyeti tarafın -
dan kabul edilmişti ve 100 milyon
luk istikraz, birkaç saat içinde ya
pılmıştı. 

İngiltere ötedenberi bir deniz 
devletidir ve en mühim tahsisatını 
donanmaya vermiştir. Britanyanın 

hava kuvvetleri tarafından tehdidi 
ve donanmanın da emniyeti, hava 
kuvvetlerine de ayni ehemmiyeti 
vermeyi mecburi kıldı. Denizde ha
kimiyet temin ettiği müddetçe, İn
glterenin bir harp çıkarmadan kor
kusu yoktu. Vaktile Moltke, İngilte
reye kuvvet çıkarmak için 14 yol 
keşfedildiğini, fakat dönmek için 
bir yol dahi mevcut bulunmadığını 
söylemişti. 

Parlamentonun verdiği tahsisatla 
donanma ve hava kuvvetlerinin ar
tırılması düşünülüyordu. İngiliz 
donanması, herhangi bir denizde 
muharebe için hazırlanmıştı. Do -
nanma semasının emniyeti, mühim 
bir tayyare filosunun refaketine lü
zum gösterir. Bu sebeple, tayyare 
geqıilerinin tedariki de plana ko -
nulmuştu. Ordunun, kadrosu büyük 
mikyasta kabarmamak şartile, va -
sıtasının asrileştirilmcsi ve motörlü 
vasıtaların tekemmülü ilk safta ge
liyordu. Büyük harpten alınan 

dersler, topçunun çok büyük milc
darda cepane sarfını öğretmişti. Bu 
meyanda cepanenin de ikmali za
ruri idi. Büyük harpte açılan fabri
kalardan bazılarının artık ışle.nez 

bir vaziyette olduğunu seyahatleri- ı 

miz sırasında görmüştük. İlk önce 
buraları faaliyete geçirilmek ve ye
ni fabrikalar açılmak isteniyordu. 
Ne de yapılsa, bu hazırlıklar harp 
ihtiyacını karşılamıyacaftını gözde 

bulunduran mes'ul makamlar müs
takbel harpteki sarfiyatı kapatmak 
üzere birçok fabrikalar tesisine lü· 
zum görüyorlardı. Bir Alman mu -
harririn teminatına göre bu fabri
kaların adedi 8000 i geçiyordu. 
Teritoryl ordu ilk önce memleket 
semasını korumayı dikkat gözünde 
bulunduruyordu. Hattaa ordunun 
techizi daha sonra geliyordu. Uzun 
yıllar memleketi idare eden işçi 

hükumetinin bu ihtiyaçları kavra
madığını vaziyet gösteriyordu. As
kerin iaşe vaziyetinin ıslahı da pro
grama dahildi. Hava kuvvetlerinde 
mürettebat ve malzemenin artırıl

ması ve yer tesislerinin de vücude 
getirilmesi elzemdi. Yeraltı tesisleri 
lüzumlu olduğu kadar masraflı idi. 
Harp için orduya lfizım olan mevad 
gibi halkın iaşesi için yedek teda
rik edilmeli idi. Garp ve cenup kı
yıları hatta Londra havadan taar
ruzlara maruLdur, bundan dolayı, 
idhs.lAt fskelel"rinin Rarba kavdı • 

Emekli General 
Kemal Koçer 

lafilİI haYacıJık taJebeJeri deri fÖrllrlerkeD , 
rılması düşünülüyordu Buna göre 
de yol vaziyetleri ıslah edilmeli idi. 

Bütün bunlar, riıilyarlara mal o
labilirdi. Hükumet, 1,5 milyarlık 
bir tahsisat talep ve gerginlik ber
taraf edilirse, bu tahsisattan tasar
rufu da vadediyordu. Bununla be -
r aber, vaziyetin fevkaladeliği, yeni 
tahsisata da lüzum gösterebilirdi. 
Bütçe tasarrufile yılda belki 220 
milyon temin edebilrdi. 30 yılda 
ödenmek üzere 2,5 faizli bir istik -
raza mali kudret müsaitti. Ödeme, 
1942 de başlıyacaktı. 

İşçi partisinden itirazlar yükseli
yordu. Fakat bu muhalefetlerin he
defi hükumetti. Buna rağmen, işçi 

partisinin en ileri gelen bir üyesi, 
partisi adına: «Vatan ve hürriyet 
diktatörler tarafından tehdit edil -
mektedir!• diyordu. İngilterede, 
1914 de olduğu gibi, mukaddes bir 

ittihat göze çarpıyordu. İngiltere u
fak Boer muharebeleri için 228 mil
yon harcamıştı. Bilyük harp impa
ratorluğa 6,2 milyar ... mal oldu. Bu, 
İngilterenin istik ha!1 !t: a15kadar bir 
harpte sarfedeceğı isterliı in nıikda
rını tavin edebilirdi. iı\ciltcredeki 

muhale! etin de öteki memleketler
deki muhalefetlerden başka oldu -
ğunu yeni bir milyar tahsisatın ka
bulü ispata kafi gelebilirdi. 

37 yılının teslihat tahsisatı şu fa
sıllara ayrılıyordu: Donanmaya 105, 
orduya 82, hava kuvvetlerine 82,5 
ve ilah.. hava kuvvetleri büyük e
hemmiyet kazanmıştı. 

Önce 39 da bitirilmek üzere bir 
plan hazırlanmıştı. Sonradan mik
yas büyütüldü ve 42 ye kııdar uza
nan geniş bir plan yapıldı. Bu işin 

1 
hususiyet ve azameti, bir mühim • j 
mat ve techizat nezareti ihdası fik
rine yol açıyordu. Loid Corc da bü
yük harpte iş bölümüne, ihtısasa 

ve mcs'uliyete ehemmiyet vermek
le büyük bir deha eseri göstermişti; 
orduya yetişen zatler de bu inceliği 
kavramış değillerdi! 

İngilterede bile buhranlı vaziyet
lerde hasis menfaatlere revaç ve -
rcnler bulunabilirdi. Müteahhitlerin 
rekabeti malın fiatını yükseltecek-

' ti. Bütçe encümeni, ham maddele-
rin temini. mithendis ve işçiye iş 

tevziinde adalet gözetılme:si ve fi
atların itidal haddınde bulundurul-

Bununla beraber, artım, yüzde 
90 a baliğ olmuştu. Gümrük muafi
yetine rağmen, demir ve çelik fiat
ları yükseliyordu. Bunun neticesi 
olarak hayat ve maişet de tatsız bir 
vaziyete girebilirdi. Ve bu, daha 
başlamadan harbin aleyhdarlarını 

artırabilirdi. İktısadi ahe~gi boz -
mamak, milli ve vatani bir vazife
dir. İngiliz karakterinden ve yurd
severliğinden feragat bekliyenler 
aldanmamışlardı. Hudutsuz hazır -
!ıklar arasında tam bir huzur için
de yaşıyan İngilizlerin maişet prog
ramını değiştirebilirdi. Fakat, o İn
giliz ki, fertlerin cemiyeti yarattı

ğını ve Britanyanın kudretini impa
ratorluğa borçlu olduğunu müdrik
tir, Britanya da totaliterlere ümit 
ve kuvvet veren çirkin tezahürleri 
kökünde siliyordu. Dava, alem -
şümuldü. Ufak milletlerin tamami
yeti ve A vrupanın emniyeti bahis 
mevzuu i~i. İngiltere, ehemmiyet 
verdiği donanmasile ve hava kuv -
vetlerile Avrupa yarımadasındaki 

bir harbi zafere götüremezdi. Tota
literlerin ümit bağladığı gönüllü 
ordu sistemi kaldırılmalı idi. Cenu
ba ve şarka doğru atılan istila adım 
ları, artık mükellefiyet usulünün 
kabulünü mecburi kılmıştı ve bu 
muvafiakıyetini Çemberlayn, totn
liter lere de medyundu! Bugün İn
gilterede donanma, ordu ve hava 
orduları, biri diğerinin lazımıdır. 

Şimdi, İngilterede de yalnız deniz 
ha~imiyetinin İngiliz siyasetinin 
zaferini okşıyamıyacağı kanaati ha 
kimdir. 1937 martının on birinde 
Samuel Hor, kuvvetli bir donanma 
ve kuvvetli bir hava ordusunu mü
dafaa ediyordu ve yine o eski ko -
losların, dev cüsseli dritnotl::ırın 

zafere götüreceği ümidini besliyor
du. O gündenberi cihanda dönen 
maceralar, bu fikrin çürüklüğünü 
ispat etti. Artık Britanyada da, ke
limenin bütün kuvvet ve şümulile1 
bir cMilleti müselleha:t vardır. 

Sulh siyasetinin hiç bir taarruu 
hedefi yoktur. Fnkat, büyük harple 
müdafaa, yerini «Defi ve tard• a 
bırakmıştır ve müdafaada da: «Za
fer, taarruzdadır> denmektedir. 

Hava filolarının takviyesine itiru 
eden işçi saylavlara, hükumet ce ~ 
vap verirken: «İcra sahasına atılan 
bir düşman filonun vereceği zaran 
göze almaktansa, bu filoyu uçma -
dan önce baskına uğratmak hayırlı, 
dır> demiş ve tefavvuktan takip e
dilen gayeyi izah etmişti. 

Kendini korumak istiyenlerin de 
kat'i lüzum karşısında taarruza 
geçmeleri her kanunda meşrudur. 
Totaliter matbuattaki bölemill 
mecruh tur. 
Dominyonların teslihata iştirak c 

!erine karşı muhaliflerin münaka· 
şaları da reddedilmişti. İmparator
luk meclisi, dominyonların hayati 
menfaatine yaraşan kararlar almış; 
tı. Mesela Kanada müdaf a bütçesi .. 
ni 37 de 35 milyondan 76 ya çıkar
makla totaliterlere bir cevap ver • 
mişti. 

Zırhlı ve mal<Jtneli !birliklerin 
her muharebe vaziyetinde istihdam 
edilemiyeceğine dair itirazlar, ilmi 
cevaplarla susturulmuıtu: Büyük 
harp, muharibi zırhlamıştır. Motör1 

bir ordunun sür'atini hayvan adı • 
mile ölçmekten kurtarmıştır. En a
ğır toplara da hareket kabiliyeti ve
ren motörün, pahalıya da mal olea1 

orduda inkişafına önem vcrtlrnelidi~. 
Bu sebeple, İngiliz ordusu ıırblan
makta ve makineleştirilm•kte boı-p 

de\'amdır. Dış memleketlere bu bir
liklerin emniyetle ve .ııilhu1«tle 

nakli için de esaslı tedbirler ahn • 
maktadır. 

İngiltere; sulhü korumak iç.in bü 
tün iradesile çalışıyor, teslihat bu 
mikyasta devam ettikçe harp fell .. 
ketinden arbk kaçınılamaz, ~iyen .. 
ler çoktur; fakat, ne yazık J.:ti, yir • 
minci asırda sulhün de zamini ai • 
laht.ır. 



Sa.rf.a: 8 

Kadın, elindeki mendili dişJerile 1 
didikledi. Kocası, hiç bir mana ifa_ 
de etmiyen bir yüzle ona baktı ve 
sonra ağzındaki sigarasının külleı"i
ni elile silkeledi: 

yordu. Muhtelif sebeplerle biriktir
diği parasını da yanına almıştı. Bu 
para ile yapacağı eğlencenin şcıkli, 

hadisatın doğuşuna bağlıydı. Mu -
hakkak ki içkili ve bol eğlenceli bir 
gece geçirmek programının esasını 
teşkil edecekti. 
Bindiği nakil vasıtasında üzüntü 

çekmek ve iç ıtibarile tatmin ediL 
- Hangi kocaya? diye cevap ver- mek gibi iki his.5in çarpışmasile iki 

d.i •. hangi kocaya? Senin gibi bir saate yakın bir vaktin geçtiğinin far 
kocaya mı? kına varmadı. Vakit epey ilerlemiş. 

- Kocaya itimat, bir ev kadını
nın mes'ut yaşama şartlarından 

başlıcasıdır.. dedi. 
Kadın, hiddetli hiddetli: 

Kocası, tuhaf tuhaf yüzüne bakı- 1 ti. Hatta hava oldukça kararmıştı 
yordu. O devam etti: bile ... İskeleye yaklnşan vapurdan. 

- Karısını düşünen, onun izzeti gidcocği yerin ışıkları, bir kuyum
nefsini vikaye eden bir koca olsa cu dükkanının camekanında parlı-
neyse... • yan :mücevhere benziyordu. 

Bu sefer kocası yutkundu. Sözüne Fakat programını düşündüğü gi-
cereden başlıyacağını ke.stiremi - bi tatbik edemedi. Yemekten evvelİ 
yordu. aperatif diye alınan birkaç bardak 

Kadın, hıçkırır gibi: şarap, onun dü~ünce ufuklarının 
- Beni aldatmasan, benim şere. genişlemesini icap ettirdi, yavaş ya-

fimi \'lkaye etmiş olsan... vaş damarlannda şehvani bir kanın 
Kocasının sabrı tükenmişti: dolaştığını ve beyninde çok müfrit 
- Pekili. dedi.. fikirlerinde mu- fikirlerin yer ettiğini hissetti. 

sır mısın? 8\'Vela mütereddit bir düşünce 
- Tabii.. sen aldatmıyor musun halinde beliren bu fikir birdenbire 

beni? Bunu temin eder misin ba - kat'il~verm:!şti: Onunla alakadar 
na? 

- İnan ki .. 
- Kaçıncı söz? Kaçıncı yemin? 

Bu sefer)tini irikir etmen yalancılı. 
ğıru büsbütün ortaya koyacak .. 
Kocasının ce\'3.p vermeyişini fır

sat bildi: 
- Haklı değil miyim? Söylesene .. 

inkar mı ediyorsun?? ~Edemezsin 
kL. Nazarımda şahsiyetin büsbü -
tün kaybolur. 
Kocası: 

- Sen bilirsin... diye mırıldandı. 
Mademki inanmıyorsun. Ne yapar~ 
an yap ... 

Kadın: 

olacak ilk erkekle bu gecesini geçL 
recekti. 

Kadınların, fazla hissi ve intikam
cı oldukları zamanların psikolojisi 
ile düşünüyor ve garip bir mantık 
yürütüyordu: Kimsenin haberdar 
olamıyacağı bu bir gecelik kaça -
mak aşktan sonra evine dönecek 
ve kocasının yanında şerefi ayaklar 
altından kurtarılmış bir insan vazi
yetine girecekti. Evden çıktığı vakit 
muayyen bir histen doğan ve için
de ürata varan bu düşünce, pek ça
buk tatbikat sahasına çıktı. 

Bir aralık, yan masalardan 
birinde sarışın bir genç be _ 
lirmişti. O, sarışın erkeklere 
ve bilhassa böyle erkekler -

Yarın Kütahyayı ·basacak diğer bir sel 
bu sualin cevabını çok güçleştirir . 

- .. 

Kiltabyad ın bir ı&rUniiı 

Kütahya (Hususi) - Dün saat 16 
raddelerinde yarım saat kadar de· 
vam eden çok §iddetli bir yağmur 
yağmış ve bunu müteakıp cenup is
tikameti yamaçlarından şehre sel 

yürümüştür. Bir müddet mahalle 
aralanndaki dere yataklarını takip 
eden kabarmış sular, sonralan git

tikçe yükselerek yol üzerindeki du· 
varları yıkmak suretile bahçelere 
ve evlere hücum etmiştir. Selin Ön· 
lenmez istilası altında kalan evler
deki insanlar güç kurtanlmış ve bu 
meyanda bir ev tamamen yıkılmış, 
bir kaç e\•in de temelleri oyularak 
oturulmıyacak bir hale gelmiştir. 

Can zayiatı olmayışı daha ziyade 

bir tesadüf eseridir. Afet mıntaka· 
sında sayın vali Hamit Oskay'tn 
bizzat al.akadar olma"sı karşısında, 
belediye reisi Etem Yüccl'in bir ke· 
re bile görünmemesi umumt bir 
hayret ve teessür uyandırmıştır. Sel 

hücumu altında kalan mahalleler
de hala korku ve heyecan hakimdir. 
Bir çok kişiler dün gece evlerini 

terketmişlerdir. Gökyüzünde görü
nen her kara bulut yeni bir tehlike 
işareti gibi halkı ürkütmektedir. 
Maddi ziyan oldukça yüksektir. 

Halk müttefikan, belediyenin ma
hallelerden g~n ısel yataklarını iki 
senedir temizlememiş olduğunu 

söylemektedir_ Bugünkü vaziyetiy
le tamamen tıkanmış olan sel ya. 

taklarının diğer muhtemel bir seli 
hiç önliyemiyeceği \Te tehlikenin da
ha sakınılmaz bir hal alacağı mu
hakkaktır. Bu \Taziyet karşısında, 

Kütahya belediyesinden adeta ya~ 
bancısı olduğu hareket ve himmeti 
beklemek, her Kütahyalının en ha-
yatı bir hakkıdır. Bir şehrin bayatı
nı ellerinde tutanlann herşeyden 

evvel mes'uliyetlerini müdrik ol
maları lazımdır. 

z-

-28-

- Ben mi? Rica ederim, bakın, r 
sizi böyle rahatsız ettiğim için affı-
nızı rica edeceğim. Benden şüpheı 
etqıeyin. Bu şüpheyi dnğltnuk için 
beni dinl_:yiniz. Size bazı fürafatta 
bulunacagım. Bunları öğreninoe, 
buradaki ıka~tim ve hatta istik -
halim elinizde bulunacak. 

Bunun iızerine genç adnm, kori -
dorda şahit olduğu hadiseyi tafsild
tile anlattı ve: 

- Görü) orsunuz ya, bunlar '\'e 
:işittiğim lfıkırdılar, üzedmde müt
hiş surette tesir icra etti. Birkaç 
güııdenberi mütemadiyen bu V"Zİ
yeti düşünüyorum. Bu !eci hayat 
sahnesinin teferruatını :zihnimde 
canlandırmakla meşguldüm; f kat 
ben de yanılacağımı anlıyarak ye
gane doğru malumat alabileceğim 
bir yere. yani size müracaat ettim. 
Tekrar affınızı rica ederim, bu te-

1 

cessüsümü mazur görünüz .. 
Ali Bey, başını kaldırdı. Yüzü gü

lüyordu: 
- Genç adam.. sözlerinde sami

miyet ve ciddiyet var. Bunlara ina-1 
nıyorum. Bu söylediklerimiz ara -
mızda kal. ın .. 

- Teşekkür ederim. Ben de ya
nınızdan içim ferahlamış ve ayni 
zamanda bir dost kazanmış olmakla J 
ayrı\ıyorum. Bakınız, az kalsın u-i 
nutuyordum .. Hikmet annesine ben
ziyor mu? 

- Hikmet, onnesine şeklen ben. 
zer. Ahlak cihetinden· aralarında 

müthiş bir fark vardır. Hikmet, iı
deta k~ynıyan bir yanardağ gibi -
dir. Ufak tefek ve ince olmasına 
rağmen belki yirmi dört saat at ü
zerinde kırda ve bayırda dolaşabi
lir. Halbuki rı~esi sakin tabiatli, 
evinden başka bir şey d~inmiyel'\ 
bir kadındı. 

ti raoroz ıt39 -

Nakleden : ORHAN S. 

ve derenin kenarında ge7.meğe çık 
tı. Bir müddet sonra şoseye çıkar 
keçi yoluna geldiği zaman otuz 8· 

dım ilerisinde Hikmetle Mehın<;<i1 

gördü. 
Hikmet, Sehmi görür görmez, 

hiddetli bir haıcketlc atını mah · 
muzl dı ve katibin üzerine sürdii· 
~lım, kenardaki hendeğe ancak at· 
lıyabılecek bir vaziyet bulabildi. 

Önünden geçerken Mehmet, mah· 
ızun bir bakışla birlikte parmağını 
alnına götürdü. Bununla zavallı e· 
~ekdar uşak ,genç efendisinin di -
mağan hasta olduğunu işaret edi) or 
gibiydi. 

Selim çiftliğe dönduğü ve tarasB 
geldiği zaman parmaklığa dayanruıŞ 
bir \ n1de bekliyen Mehmetle kar· 
şılaştı. Uşağın yanına yaklaşarak: 

- Birisini bekliyorsun galiba? 
diye sordu. 

- Ayak seslerinizi işittim. SiZ~ 
doktor Malik Bey zan.~ttim. senı 
yanıltan bu ayak ses~ri oldu. ııer 
vakit siz çok daha ağır yürüyorsı.ı· 
nuz da._ 

- Aferin, çok ince ve dikkatli bir 
müşahede kabiliyetin var. Fakat ftl 
doktor Malik de kim? .. 

- O, meşhur bir doktor. Burad11 

iki av bizimle birlikte kalacak. oıı 
~ gün evvel beyefendi kendisine 
mektup yazdı. Sinir buhranının F 
lec~ğini hissetmişti de ondan. oo~· 
tor bey Istanbulda oturuyor. Tel • 
graf göndermiş, bugün gelmesi lİ· 
nm .. 

- Bana bak, Mehmet, Hikırıet 
Bey hal abahçede mi? 

- E\·et.. ilerideki söğüdiin aıtııı· 
da ... 

- Orasını ben bilirim, dedi ve 
yan odaya geçerek bir koltuğa yı -
ğılır gibi oturdu. deki çağla yeşili gözlere bayılırdı. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!ll!!!!lll!~~!!!!!!~~~!!!!!!~~ 

Kapının önünde ayrıldılar. Selim 
odasına giderken: 

- Öyleyse, kendisle biraz gö · 
rüşmeğe müsaade et. Hatta, bUJ1ı.ı 
Feridun Beye de söylemiyeceksitl· 
Bizi görmesine imkan yok. çuntcU 
yatakta. Hem ayağa kalksa bılt 
penceresi öte tarafa bakıyo'l'. 

[)üşünü~ordu. 

Evleneli daha iki sene olmamıştı. 
Mütemadi~·en kocası tarafından al
datılıyordu. Bütün büsnüniyetleri. 
nin tükendiğine, kudretinin sona er 
diği~ kanaat getirmişti; cArtık bu 
kadarı yeter> diye hıçkırmıya baş
ladı. İzzeti ncf:.foin iki paralık ol _ 
duğunu, 'kocasına karşı bundan son
ra kuvvetli bulunmak icap ettiğini 
kafasından geçirdi. Ve uzun uzun 
düşündü. 

Kararını bir kenar mahalle kızı 
mantığile vermişti; giyindi, kuşan
dı ve "lcocasmın «Nereye gidiyor _ 
sun?• sualine kulak asmadan ka -
pıyı çekti, uzaklaştı. 

• Gidecekti.. uzaklara değil, şöyle 
en fazla eğlenilecek bir yere gide
cek, yalnız başına da olsa bir gece 
geçirerek, kocasının bütün ihanet
lerine top yekfuı bir cevap verecek
ti. Bu suretle en zararsız bir şekil
de kendini tatmin edeceğini umu -

Otbe, Muhammedi Kabe haremin
de buldu: 

- Ya Muhammed! Sen mi büyük
sün, yoksa büyük baban Abdülmut
talip mi! 

Dedi. 

- Cevap vermediğine göre sen 
daha büyiik ol'acaksm! Öyle ise bi
raz söyle de dinliyeyim! 

Deyince Muhammed, besmele ile 
Secde sılresini okumağa başladı. Bir 
rivayete göre bu silreyi nihayetine 
kadar okudu. Bu surenin meali şöy
ledir: 

cHamim hakkı için! Kur'an, rah
m~n ve rahim olan AHahtan inmiş
tir_ Bu kitabın ayetleri Arapça ola
rak temyiz edilmiştir. :Müjdeler ve 
.korkutur. Fakat müşriklerin çoğu 
ona ehemmiyet vermezler. Bizim 
kalplerimizde perde vardır; söyle
diğin şeyi anlayamıyoruz. Kulakla
rımızda ağırlık vardır; işitmeyiz, 

seninle aramızda perde vardır. Sen, 
kendi bildiğin gibi yap! Biz de ken
di dinimize göre gidelim, diyorlar. 
Onlara de kl: Ben, sizin gibi insa
nım. Sizin hakiki Alhl11nızın tek bir 
IlAhtan ibaret olduğu bana vahy 
olundu. Si7. de, A!lal-.a itaat ediniz; 
tö"4te .. ~:- eyleyiniz. ~eklt-

Bu gencin vakıa yeşil gözleri yok -
tu. Lakin bu eksikliğine mukabil, 
gayet manalı bir yüzü, dümdüz ve 
daima bir ipek yumuşaklığı ile 
yatmış saçları vardı. 

Gözgöze geldikleri ilk dakikada 
birbirlerinden bambaşka hislerle 
yürekleri hopladL Artık istediğine 
bu erkek vasıtasile varılabilir, bu 
sarışın gençle, kocasından mükem
mel bir intikam alınabilirdi. Hem, 
bir gecelik kaçamak bir aşk, insa. 
nın yüzünde kızıl bir damga bırak
mazdı ya ... 

Ya kendinin fazla vaidkar bakış
larından, veya sarışın gencin bu iş.. 
lerde çok usta olmasından, iki ta -
raf çabuk anlaştı, masalar birlCiti, 
içkilerle mezeler tazelendi ve çe -
§itlendi. 

Vakit gece yansına yaklaştığı za
man ayağa k kamıyacak kdar sar. 
hoştu. 

Sarışırf genç sordu: 
- Bu akşam nerede kalmak fik-

larını vermiycn, ahrete inanmıyan 
müşrikler için şiddetli azap vardır. 
Allaha iman edenler, iyilik eyliyen
ler sevap kazanacaklardır. Onlara 
söyle; ki: Siz, dünyayı iki günde ya
ratan Allaha mı şerik tasavvur edi
yorı;unuz! Allah, bütün Alemlerin 
hilikidir. Onlara, hayır ve bereket 
verdi ve onların maişetlerini tayin 
etti. Soranlar bilsinler ki, Allah, 
bütün bunları dört günde yarattı. 

Sonra da semayı yaratmak istedi; 
sema, dumandan ibaretti. Sema ve 
arza: Haydi bakalım, mükemmel bir 

hale geliniz! dedi. Onlar da. Sana 
itaat ederiz! dediler. Allah, yedi kat 
göğün sakinlerini iki günde tamam
ladı ve her gök katına emrini vab
yettti. Dünyanın semasını kandiller
le donattı ve muhofaza etti. Bu, aziz 
ve alim olan Allahın takdiridir. 
Eğer, sana itiraz ederlerse. onlara: 
Ben, sizi, Ad, Semud kavimlerine 
dUşen yıldırım gibi bir yıldırımla 
tehdit ettim.• 

' Otbe, dinledikten sonra: Başka 

sözün yok mu? diye sordu. 
Muhammed: 

- Ya Eba Velid! Benim başka 
söyleyeceğim şey yoktur! 
D~i. 

rindesiniz? 
Saatletdenberi gözlerini serin 

bir şurup gibi içtiği bu gencin ebe. 
nimle kalmaz mısınız?• manasında 
yalvaran sesine menfi cevap ver -
mek için ıkendinde kuvvet bulamı
yarak, yarı niutavaatkar, yarı istek. 
li bir eda ile mırıldandı: 

- Bilmiyorum .. 
- Reddedeceğinizden korkmasam 

oteldeki dairemde misafirim olarak 
bana şeref vermenizi rica ederim. 

- Şayet zahmet vermezsem. .. 
Biraz sonra, bindikleri bir araba 

onları, etrafı ağaçlarla çevrili bir 

otelin önüne getirmişti. O, bütün 
vücudünün ağırlığını sarışın gence 

hissettirerek merdivenleri çıktı ve 
bir bronz karyolanın önünde, yine 
sarışın genci!\ yardımile soyunmı· 
ya başladı. 

• . . 
Sabahleyin gözlerini açtığı vakit 

yanında sarışın genci bulamamıştı. 

Otbe, Kureyş reislerinin yanına' 
döndü. Onlar, sairin düşünceli gel· 
diğini görünce sebebini sordular. 
O: ı 

- Muhammed, başka bir lisan ko-f 
nuşuyor; bilmediğimiz şeyler söy. 
lüyor. Taraftar kazanacağınd11 şüp
hem yoktur. Onunla uğraşmaktan 

vazgeçiniz. Bırakalım, başka kabi
lelerle uğraşsın! Kabileler, onun 
hakkından gelirse mesele kalmaz. 
Eğer, o, kabilelere galip gelirse siz 
kazanmış olursunuz: çünkü onun 
şerefi, sizin şerefinizdir. Siz de o
nunla beraber şan, şöhret kaznnmış 
olursunuz! 

Dedi; fakat Kureyş reisleri, bu 
durbinane miltaleaları dinlemedi. 

KUREYŞLERİN MUHAMMEDE 
EZASI 

Kureyş eşrafı, Ebu Talibe müra
caatla, Muhammede rica etmekle 
işin önünü alamıyacaklarını an
layınca eza ve cefaya karar verdi
ler. 

Etrafına bakındı, kendini toplayıp 
akşamdanberi olanları hatlt'lamıya 

gayret etti. Başında içkinin bırak
tığı bir ağırlık, sinirlerinde aşk 

sahnelerinden !kalına bir gevşeklik 
vardı, vücudünde kırıklık bissedı

yordu. 
Saatler geçiyor, sarışın genç hala 

görünmüyordu. Kendi kendine: 
- Her halde, diyordu, böyle ken

disine ayık bir kafa ile görünemi
yeceğimi zannederek odadan çık -
mış olacak .. 

Yatakta vaziyetini, dünkü kara
rını düşündü. Bir tarafm zararına 

olarak hareket edilmiş ve müsbet 
neticesi elde edilmiş muvaff akıyct
lerden sonra beliren bir üzüntü sar 
mıştı. Silkindi, düşüncelerinden u. 
zaklaşmak istedi. Ne olursa olsun, 
dediğini yapmıştı ya... Aşağıya in
di. Kapıya yaklaştığı vakit arka -
sından seslenildiğini duydu. Dön • 
dü. Metrdotel, ellerini uğuşturarak, 

(Sona "/ mel sayfada) 

-- -- ·- -

Kur'anın beligatine bakarak Mu
hammede cşair>, yaptığı .şeylere ınis
betle csfilıir> veya ckazip• demiye 
başladılar ve hakkında en kötü ke
limelerle tahkirlere başladılar . .Mu

hammed.. nereden geçse, üstüne 
toprak atarlardı. Kapısına kan sü
rerlerdi. · 

Muhammede, en :ziyade cefa ve 
hakaret edenlerin başında Ebu Le
heb ile kansı Ümmü Cemil ve oğul
larıydı. 

Ebu Leheb te Muhammedin amca
sıydı; fakat Ebu Talibin ittifakına 
girmemiş, Kureyş tarafında kalmış: 

tı. Hatta onun oğulları Otbe ile Ot
cybeye Muhammedin kızları Rukiye 

ileÜmmü Gülsüm nikahlı oldukları 
halde; bunlar da Muhammede ha· 
karetten geri durmazlardı. 

Muhammed, e\' ev dolaşarak: 

- Ey ahali; Allah, size, kendisine 

ibadet etmenizi ve kendisine şerik 
tasavvur etmemenizi emrediyor.> 

- Bu ihtiyar adam çok garip ~ir 
şahıs .. diye söyleniyordu. 

Ali Bey ae, kitaplarına döner
ken: 

- Genç katip, şayanıdikkat tabi
atte birisi.. diye düşünüyordu. 

Mehmedin alnı kırıştı: 

- İm kansız! diye söylendi. 
- İmkansız mı? Sen mi istertıi ' 

yorsun? 
- Ben istesem bile Hikmet ~~ 

XIII konuşmıya muvafakat edecek !llı· 
Sizden ne kadar nefretle bahsetti • O gün Selim, penceresinde belki ıc 

'bir saatten fazln kaldı. Dikkatini cel ğini bilmiyor musunuz? Bugün Ço 
beden şey, ne nzgın sulu dere, ne mahzun ve ayni zamanda sinirli.,.. 

tını üzerinize nasıl sürdügu· ··nü g0'' uçurum ve ne dağlar. ne de bulut- e 
mediniz mi? Yolda, tek bir keliıtl 

lardı. Nazarlarının ~vrildiği bu 
söylemedi. (T)evamı var) 

garp tarakmda gayrimuntazam ve _....... 
birbirine mu\·nzi, biri dig·erinden •••=•••••••••·~~ 

V°VVV'" 

dört metre kadar yüksekte bulunan 
ve her ikisi de uçuruma doğru eğil- YURD YAVRULARINA: 

miş duran bir dam idi. Yeni yılda kitap alamıy~ 
Pencereyi kapatırken Selim: arkadaşlarınıza bir yardım o 
- Zannettiğim kadar güç olmı - mak üzere okuduğunuz mekttP 

yacak .. diyordu. İki ip merdi\·en işi- lkitaplannı Çocuk Esirge111e 
mi görecek. Ötesi Allahın inayetine Kurumuna vermenizi J{urtııtl 
kalmış!.. saygı ile diler . 

Feridun Bey odasından çıkmadı. 
ğı için yemeği yalnız başına yedi •••••lıılıııiıııiiıiıııiiıiiııiıılıliılıliıliıilll~ 

dedikçe, Ebu Leheb te arkasından 
gider ve: 

- Ey ahali! Bu adam, 6İze ecda
dınızın dininden ayrılmanızı emre
diyor!> 

Diye bağırırdı. 
Tarik İbni Abdullahtan şöyle ri

vayet olunuyor: cZilmecaz namın
daki panayırda kırmızı elbiseli bir 
adam gördüm. Ey ahali! Allahtan 
başka tapacak yoktur! diyerek do
laşıyordu. Arkasından da bir adam 
taş atıyor \•e: cEy ahali! Bu adam 
yalancıdır; sözüne ehemmiyet ver
meyiniı! diyordu. Bunlar kimdir? 
Diye sordum. Önden gidmı Muham
med İbni Abdullahtır. Nübüvvet da
vasında bulunuyor. Arkasından gi
den de onun amcası Abdülizzi (ya
ni Ebu Leheb) dir; onu tekzip edi
yor. Dediler .• 

Ebu Lehebin karısı Ümmü Cemil 
ise, kocasından fazla Muhammede 
düşmandı. Bu kadın, peygamberin 
.ailesine karşı düşman1ıklarıylc meş
hur olan bir sülfıleye, Beni Ümeyye 
sülalesine mensup idi ve Kureyşin 
reisi Ebu Süfyanın kız kardeşi ve 
Muaviyenin halasıydı. 

Ebu Leheb, dnha ziyade kansının 
tesvikiyle hareket ediyordu. 

Bunlar hakkında Kur'anda cTeb-

bet Yeda,. suresi \•ardır, ki meali 
şöyledir: 1 

cEbu Lehebin elleri helak oisll11 

Kendi mahvolsun. Malı ve ka~' 
cmda~ hayır görmez. Gerek keneli' 
&i. gerek karısı yakında alevler si' 
çan ateşe gireceklerdir. Kansı odı>I' 

•!litl' . hamalıdır. Boynunda hurma w· 
den bir ip vardır.» e· 

Ümmü Cemil, yaptığı hakare r 
lerle ilctif& etmezdi. Diken toP1j1 
ve geceleri, Muhammedin geçeet 
yolların üzerine saçardı. (1) 0ı 

Ebu Leheb .. Muhammedin, ıccfl"' 
aleyhinde SU.re tertip etmesine ·ııe 
karısına codun hammalı,. den1;sıtll• 
fena halde kızdı. Oğullarını çaS1~ e 
köylerde açık havada köylüleriı111~ 
Mubammedin kızlarını derhal b sı 

tt ·n .. c··Isü ,.. ·ı.atıtı 
şa ı. ummu u · m un nı:r. , 
olan Oteybe, yalnız karısını J:>oŞ t· 
malda kalmıyarak Muhammede gt 

ti:: \11' 
- Ben senin dinini tanımıyorı1 

f/ 
Seni sevmem. Sen de beni scvtı1e 
sin. Onun için kızını boşadım· ) 

(Devam1 vııt 
7'' 

( 1) Kadı Beydaviye gl.Ve, b~ıtrı" 
dına c1ı.anı.maletel hatıab> del'l' ,et' 
:si, böıl~ diken topl4ma.nılı:t iıtJ 
m-. 



:rawı• -3a11a:, 

Tayyare Piyangosu 
DUnkD Cakillştı Kazanan Numaralır 

Kastamonuda Büyük 
Bir Sel F elik eti 

HiKAYE 

ALDANMAK . 
(Bq tarafı 6 ncı sayfada) 

nı6fldl1 vaziyete dtipiiş bir adam 
ecltefJe: ' 

.3000 
Lira ka.zananlt:\ 

1661 2312; 

1000 
Lira kazanatılo 

t251 

28613 29955 3MtO 22882 12694 1?08 
17494 28446 13152 13352 18197 10578 
39455 17803 14143 26072 37278 32867 
36115 14269 39317 16142 28508 12930 
8301 37013 520 35169 2538 26966 

34020 35412 27619 22915 5020 27SO. 
10611 3921'1 11599 25863 12048 '7146 
1385 21414 14061 19036 7~ 22831 

36944 31900 12302 

30 lira kazananlar 
8248 24565 10907 5328 22610 34181 SOLDAN SAÖA: 

Lira k4za11anlar' , 27526 20686 7294 24353 30617 14183 1 - Etr.afında çok gürültü 9ıkan 
17638 10817 1329 14036 16900 19808 bir phir, nebatm bir kısmı. 

500 
2382'1 27412 ıA"IOA 1nır.1s 10527' ıssı 7 b _,_ sıhha .. ~ .., 36462 957 179 14270 19454 9826 2 -Araba geçince ır-ır, " 

151 33701 20291 23462 15934 31218 19756 8739 34652 22846 ll99 ıçin faydalı yer. 
200 lircı Jcmananlar 14943 183f2 29235 35338 26'782 21881 3 - Bir çiçek, uzunluk. 

1148 32387 23759 17327 34000 24905 37177 7970 1067 39219 13300 23758 4 - San'at, bir spor, aydınlık. 
'll49 9422 19107 29555 10999 26625 18637 17341 13978 38229 26388 36232 5 - Evlerde kullanılır, mayiler ı. 

., 

- Affedersiniz, diy,Qrdu, heubı 

m mi ı&:ecebiniz? 
Buna birdenbire mina vereme -

mif, afall~ıştı. Kekeledi: 
- O, burada daimi otunmıvor 

mu! 
- Hayır ..• 
- Peki.. kendisi nerede? 
- Vallahi bilmem. Yalnız, gi~-

tm, helabın, sizin tarafınııdan ıP
ıilleceilni aöylemifti. 

!OS73 17017 3'13M 31519 3108 21801 6224 9871 33575 8126 38034 3661'1 çin kap. 
21&34 1163 38969 8893 14154 11917 5209 21531 345'17 26894 17488 15162 6 - Yemek, farsça cSU>, bir nota. Selin taluibaba.. Wr ..... it 
1178 2658 21585 24788 26613 10686 29857 22704 7- Bir meyva alacı. KHtamonu (HU81191) _ Dün saat• 

Xar§lsındaki duvarlar ve duvar-
1arcfa1d restmler d&ıdüler ve sanki 
onun başına dilfecek gibi oJdolar. 
Hiddet, pşkınlık ve buna benzer bir 
p bialerin tesirile ajlıyacak Bibi 
oJma,tu. Geri döndü, holde, mau.. 
mn JUlllldaki koltuklardan birine 
Oifti. Adeta inler gibi: 

..J O halde hesap pualasmı boa 
verin .. dedi. 

11040 10799 7025 84 10492 30138 8 - Franm:ıca cmilıver>. 
100 lira kazananlar 13727 16459 18352 5276 4587 22'736 9 - Odun yanınca bırakır, Udıh ı ı 11,30 da ~ bir uate yakın de-

ıtıaa 476 9095 27546 27007 30559 
8267 18504 3712 11902 32641 20585 çocuk. vam eden çok kuvvetli yağmuru 

1laa7 7739 5989 23274 14568 37202 4301 737 27572 6878 l948'1 3960 10 - ömrün son kısmı. • müteabp gelen sel Olukbqı ı'bev-
1'us 20182 7361 27387 28076 35082 39246 16456 35298 9070 19961 15408 riJKARIDAN AŞAÖI: kilnde yatalım doldurduktan baş-
.. 1 38975 36529 0079 23958 1171 18962 8857 20491 7203 27382 22888 1 _ Tehlikeli bir hatalık. b ild tarafında bulunan Ankara ve 

IGll.1 24.131 27120 20820 21900 28188 2850 36818 17180 5415 2073 15778 2 -Tembih, bir renk, bir nota. Araç peleıi üzerinde bir metre ka-
~ 13235 30164 28794 34441 26929 268 30508 33877 35776 35561 2~ 3 - Bir nevi bıçak. dar yökselmlf, bütün Jilzergihın· 
..... 28335 728 23214 11380 12363 30593 34897 35849 17419 4906 33223 4 - Argo liNnile ölmek. daki evlerin bodrum ve avlularını 
~~ 2541 18150 28116 11636 14551 4917 13990 28061 27363 31063 36733 5-Ek, esas. doldurmUft bütün bahçeleri su al-

ı 18987 38861 12556 19719 10640 15097 490'7 6 - Demeden ölünür, devir, &61'- tında bınkmıfbr, Bir çok duvar ve 
50 lira kazananlar 3763 6141 26627 9194 11188 23730 tahta perdeleri yıkmıf ıetirmiı 

... 18588 4Ml 915 31807 1884 7738 5180 26527 34560 35766 1S858 Qen~an aralılJDdı bir evde iki 
~ 5898 30688 34254 5097 8673 7169 31856 26570 29281 19912 22803 kadın dart at m içinde kalarak bo-

l 38350 2356 6070 22960 16090 21244 3475 21206 34494 9710 18718 lulmllflur· 
t1t4 258 31911 3475'1 7896 11990 1710 1125 35507 21111 25912 37313 Selin ilk ıeJipnı preıı Nurullah-
411133818 35330 19'l00 37092 9149 38235 23753 12900 10718 14700 3703 anü nam mevktindeki dOkkan sa-
~ 5889 5155 11818 14308 84!K 3597 26082 11527 29229 31887 5066 bipleri bir taraftan dükklnlan~ !ile 10041 21• 88S8 21113 38565 39427 22552 3203 27488 21648 28768 kapatırken cliLr taraftan uınıinde-
;: 23512 11790 39398 3416 17387 7998 13262 22491 5745 38566 3~7 ki etJalarmı kaldınyorlardı ki, ayni 
.iııa....:: 6051 826 31085 14594 22452 10456 28444 28829 28874 27313 28722 kuvvet ve fiddetle Kuruçaydan ge-
~ 579 22848 25786 18798 3175 31271 33611 7088 37806 23139 4247 
-.at 30718 3048'1 10892 15010 1940 35310 30544 22805 33423 6463 1768 lelü Dibaglar önünde ikinci birse-

112 10042 26854 14089 23133 13471 38275 23453 18632 27780 24709 8392 lln blrlepnesl üzerine fellketin Ü· 

~ 29392 1729 19631 35847 9073 30770 29497 30348 3190 8637 29361 mitsizliii bütün halkı pşırtmıştı. 
11691 21951 195 360 14190 10474 29953 331'09 21771 20213 7518 Halk diikkln ve yazıhanelerini bı-

.~~ 13986 17274 10772 35958 20397 19483 19891 14759 1488 18400 23012 rakarak kaçıyor, sel kovalıyordu; 
~&23 32591 4449 28541 26315 3653 37636 3166 38008 13413 5875 · 4105 iki selin birle§JDesi çarşıyı su için-
~ 26863 33585 22098 20885 19186 26955 11622 9772 8554 21830 10583 de bırakmış, bir çok dükkA.nlara gir-

11008 10140 19778 25220 23077 30807 19109 17435 897 7869 6667 mif, mühim hasarat yapmıştır. 

Gönderilen fotograflar 1el nlsbe
ten çekildikten sonra alınmıştır. 

A.Atq 
Rlzede .. l .... kd 

Metrdotel, evvelden hazırJadliı 
puılayı uzattı, fakat onun gözleri 
rakamlın aeçmlyordu. Çantasından 
büyük bir para çıkarıp metrdotele 

Rize: Son günlerdeki §iddetli yaj- uzatacak ve listedeki hesabı alma 
murlardan sonra Pazar kazası ve sını söyllyecektl. Hızla çantayı açtı. 
Ardesen nahiyesi içinden geçen .,. ,__ ha d _,,. •-t yret!.. Dün, ev en '!J ... &T 
Rize • Hopa ıosesinin S3 ve 30 met- ken, çantanın ufak ıözllne yerleş. 
re uzunlutundaki iki parçuını ttel· tirdijl· tJO liranın yerinde yeller eı
ler satürmiif ve dokuz muhtelif 

.. . ı-..ı.. {l d IWrmeni bir siyordu. Yalnız ayııa ile pudriyenn 
köprii ıle ...., ... aca ç ea• ' arasına sıkıpp almış bir 25 lik 11>-
ambar ve bir ev yıkılmıt ve ıose rünüyordu, 0 kadar-

üzertnde muhtelif uzunlukta on bet •·-=-- ..... ··-----• 
h~elln vulrua ıelmiftlr. NOfuaça .......... 891••1r••hllleld 
uytat yoktur. Yetlt köyün sebze ve mDtell ..... lar 
meyvalarmda 2lO bin liralık basar . . • 
vardl1'. Köprü ve yol zaran da elli . ~ıye Vsileti, ~tanöul ~--
bin liraya yakındır. Yıkılan yerle- diyesinde miltehaamLarm Wr ~ 
rln mOkellef amele ile temizlenme- sini 15ten:ıtftir. 
sine ve muvakkat geçit teminine --~·~•...-
çalıttlnıakta olup yol ve köprillerin Kongre~• O.vel 
tam olarak ancak iki ayda yapıla- Galata Gençler BirHfinden: 
blleceli tahmin edilmektedir. Birli~ yıllık kongresi '1}fTJ 

33 Bin Liralık 
ihtilas 
Davası 

939 per,embe gün(l Mat 21 de .Gala
tW Arapca.mi Buğulu sokak 15 No. 
lu Birlik Kurağında yapılacağından 
bütün üyelerimizin gelmelerini i
nemle dileriz. 

Ruzname: 

lt'137 20829 39032 4653 ı5291 1147 4004 "30479 24642 2106 5394 20486 ,. ı_a ldlonı*9 bir mesa(e .,..da · 
"101 34032 28S~4 32478 29299 20265 21299 l:l2M 20161 21946 29982 25873 1::::::=========== bulunan 12 köprüden 9 unu yık- -·- A....,_ ••••r-
lıoa 5982 6312 39349 38847 12996 7926 96R9 1461 1357 38925 22968 ml§ getirmiş, ancak ikisi beton, biri a.raun .................. 

A - Cemiyetler kanununa eöre 
nizamnamenin deji§tirilmıtlıl, 

B - Yeni idare heyeti intilıUI. 

~IQo., 11009 2114 11742 28591 4051 14561 23367 19001 33130 33036 111 A k 8 ta 1 ·· k.. ·· k ı · d h .. 111• Aiırcez•d• lleflantlı 1 R A D y O J n ara Orsaslnln ş o an uç opru a mış ıse e u-
13179 38866 13777 31006 13774 60 27AAO 6646 22126 31535 28450 klımet köprüsünün korkuluklarını Adliye veznesinden otuz ÜÇ bin -----------

~ 5181 5092 26842 24712 25737 7893 144:l6 37324 21190 24754 3294 sikmüş, deıtıirlerini sürüklemiştir. lira ihtilas etmekten maznun, eski ÇARŞAMBA 11./ı/39 
'.""029 25415 9172 18871 35961 36408 18113 28791. 11 T-maz 939 Fiatları İstanbul Adliyesi mutemedi Aam 
:ıııııı._ __________ _.. ... __________ Aç.lif Bir çok araba ve hayvan getiren ile suç ortaklV"ı Mehmet Ali, Tev- 12,30 - Program, 12,~ - Türk 

u Yıl Çanakkalede 
ahsul Ç k Bereketli 

Ikın Yekine Şikayeti Tozlu 
Yolların Sulanmamasıdır 

Ka bu felaket bir mandayı da boğduk- fik, Fenni ve Necminln muhake _ müziği • Pl. 13,00 - Memleket .W 
Ye pa• tan sonra şehir içinde bir aralığa dün :ı..- ıad ba·' .iyan, ajana ve meteoroloji haberle-

oadra 1 Sterlia S.S3 kırk metre kadar sürmüş bırakmış· melerine - Agu'"e 
1 

,.an • rf. 12,15 • 14 - Müzik (Biyueticüm· 

-Yark 100Dolu 126.67 tır. Selin söktülü alaç, yıktıftı köp· ~kü celsede evvel tahkikat .v· bur bandosu· Şef: İhlan Künçer). 
&'w 100 Frak 3.395 rülerin ankazının bir kısmını §Ose rakı okunmuı ve billhara maznun- 1 - Meyerbeer • Le propWte 
iluo 100Liret 6.66 üzerinden ptiıınesi hayll kapı ve larm IOl'gulan ,apılnuftır. operasının marşı, 2- Lincke • Meh· 

lOOlniç.f. 28.562 duvarların yıkılmasına sebep ol- Bu lfte7Ulda maznun Mehmet E- tap (Vals), 3 -Saint -Pu~.- Kab.M 
... _ _... __ lOOF.'•-...: 67 25 muRtur. Polisimizin çarın ı,.;nde ı ihtilU uı.a:- redd-6-r ramanlar marşı, 4 - ccmı • a. ·aA-·~ ...-ia • ır ..,. ır· m n -•mı c-w111f ve dame Butterfly operumdan falı~ 

lia lOOllaak .S0.83 ditkapağmdan yukarı sular arasın- ezcümle mutemed Tevfik Zebranın 
h bulun--~1Jrr. zamını-....ıı- m::.~--ı 19,00 - Program, 19,Gfi - Müzik 100 R-J- 21 522 da vukuu melhuz herhangi bir te - u-u &" -- .... -.... -rn Pi) l9 ll 

-.• • -vak'alar i""'n fttl- almak •-p ~•'-. (Mozlrtın ilti üvertu • . ' , 100 Dnlu.ı t.082 likeyi önlemek için çabpnılan P· ~· r-- "'• .::ı.wa _ Türk müziji (ince aaz fallı). 
~ale (Hususi) - Bu sene kahvecisinin tazyikile mutlaka kah- 100 le.Ya 156 yanı takdirdir. çe, onun imzanm değil, ilmini ya- 20,00 - Memleket saat ayan, aja111 

lerde umulmadık bir bere- ve, çay içmek mecburiyeti var ol- IOOÇ 1(,. 4 '4 Bu sabah öjrendiğirne göre Dere zaran para alchiını IÖylemİf ve ._ ve meteoroloji haberleri, 20,15 -
Olacağı göze çarpmakta.dır. On duğu ileri sürülmektedir. e. • • köyünde iki ceset daha bulunmuş vana ilmühaberlerinde gözüken ba- KonUflllA, 20,30 - Türk müzili· 
evveline kadar yağan sürekli Bununla beraber diğer kahveler· lOOPezeta 14.035 olup zabıta basarat ve nüfusun 21 para ilAvelerinln de, yine müsta- 1 _ Salibattin Pınar .. hüzzaıa 

halindeki yağmurlardan bir de iki kuruşa satılan kahve, çay, li- •to•• 100Zloti 23.8725 kat't yekUnunu tesbite çabfmakta- cel vak'alar için lmdiai tarafından şarkı. Afkm1a süriııaem, 2 - Sal._ 
b ah b k llSuıdlaı t 100 p ıu cu"c: muavinlrin huzurunda yapılmış ol-

~)'erlerde mahsuller zarar gör- monata u b çede et urup sa- Pet e eaıo ~.U"UJ dır. Evleri su altında kalanlar kadın hattin Pmar - hüzzaın ıarkı • Seyj.. 
. 1 d p k ,..,,. 1 k l 8a'-- 100' - O 905 dutunu t>,an tmiftir. ıse de yağmurlar bu zararları tı makta ır. e a.,.- o ara yapı • UU".. &AJ • erkek sulan çıkarmağa uğrapyor- yordum onu, 3 - Faiz Kapancı • 

'eliti etmiş görünmektedir. makta olan bu ihtikinn önüne ge- dela.ad 100 Diau 2.892 Dünkü cls ceç vakte kadar d"am hüzzam •nkı • Büklüm büklüm sır• 
~.. ·ı . ıA. d •· lar. Sayın valimiz B. Avni Doğan, etmiştir. Neticede, muhakeme, şa- r- Ka 
~~~illerimiz yağmurlardan son- çı mesı uuım ır. Y okolaama 100 Y• 34.62 hasarat ile yakından alikıdar bu- bit celbi ve bazı hususatın sorulma- ma uçuı, 4 - Halk türküsü • • 
"'İrıkmiş olan iRlerini zaman ge- Garsonlann milıterilere yaptığı tokholm lOO •v .. ç. f. 30.SSS 1 ranfil oylum oylum, 5 - Xemaa ... 1 1 d b' . d as ~ unmakta ve direktifler vermekte- ıı için başka bir güne talik olun. uh eden derlemek için gecesini da- saygısızca muame e er en ırı e OO taksimi, 6 - Cemil Jle7' • m ayys 
feda ederek tarlasında çalışmak- bir müşteri kahve içinciye ka-- oakeYa 1 RabJe 23.9025 dir. muştur. peşrevi, 7 - Tamburi Ali Ef .• mu-o 

• dar sandalyede oturtuluyor sonra hayyer ıarln • Peryadı ne llaeeıt. 

'-köylülerimiz mahsullerini bi- altından alınarak diğer gelen başka Esllaı 18 THYUit lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 8 - Arif Bey • muhayyer prkı • 
~ haline getirmiftir. bir müfteriye verildiii de görülü- tıttmu etmlye yare, 1- ş..ki ~· 
~ yor 14.7.939 cuma günü saat 15 de lstanbulda Eksiltme Komilvonu oda- uha ..._ Hicran oku llnem 
~ bç gündenberi yakıcı ve bu- · " m yyer flnu • 

aıeakJar da başlamıştır. Halk Bu sıcak ve tozlu günlerde bele· "vaı • Enuraa ID. 19.90 ıında (10.000) lira kePf bedelli İstanbul Umumi Hapiahane binası yıkılma deler. 10 - Mubafyer AZ HllUlislı 
~ı....... acı dükkAnlarına, serin yer diyenin hiç olmazsa sabah akpm. Bank. laamil pqia 9.- işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2L10 _ Haftahk potta kutulu, 
fr'1"t ~ etmektedir. g(lnde iki defa caddeleri arazözle IU Mukavele, ebiltme, Bayındırlık İtleri Genel. hususi ve ı.md prtna- 21.21 - N•li pllklır • Jl 21.30 -

laması da çok arzu edilmektedir. Müzik (Sıaksofon soloları • Nnıa.t 
Din gerek dondurmacı Maalesef bu arzular hiçte is'af olun- Dlllntl EncGw T•rlfelerl meleri, proje, keşif hulha.U. buna müteferri diğer evrak dairesinde törü- l'Mlıp), 22 _ Milzlk {Kilçilk or-

~~'"gerekse seyyar don- mamakta ve caddelerdeki tozlar lldle.. ............... lecektir. kutra. LI: Necip A.trm). ;§!; 'ft diler dfilrklnhrm .. iM• .. ve,,. _,.. llkad l bek esen hafif ruzglrdan imanı Adeta Muvakkat teminat (7IO) liradJr. , 1 _ Walter Schrader. A1qam a.. 
ı ar o nwı • yolundan alıkoymaktı ve o pis toz. İstanbul Belediyesi Daim! Bncl1. isteklilerin en az (10.000) liralık bu ife benzer if yaJ>tıima dair fda. 181'1 (HuiD perva), 1 - Oıqlber-

~ ır. lar fnsanm botuma dolmakta ve meni, İktllad Vüd8rıqtl tarafından ıer • Xilçik flfıt için kamer paıı;a-
Yenln evvelce yaptırmıf ol- ' 16zlerine kaçmaktadır. Beledi.yemi- hazırluwı tarifeleri dün tetkik et- relerinden alımt olduiu veatkalara iltinaden İlt.uıbul vilAJetindea • a, J - anın-,_. B 1 z .._ 

1ıılr blnre ve kahvenin yanı Efn hiç olmazsa bu yardımı olsun miftir. Jiüer aldıjımııa pre tktı- liltme tarihinden 8 gün evvel alınanı . ehliyet ve 819 yılma aü Tieanıt t.ettdt ayım (llbrlHl ... _.,, •-
zlhmtlt gibi yeşil park fe· esfrgememeit çok istenilmektedir. sad Mü~rlüğü tarifeler hakkında Odası veslkalarlle gelmeleri. ('569) l'ritz :Reelttemnlcl _ Orbıhllıle ,_, 

~~~d~ak~~h · ~~~~~=&-~~•h~~~e~~~~~==============~==========l~ı-~~-~~ 
tatıakkale balkının yeglne lflnlerde çok etkldenberf alışkın m~esseselerin tarifelerini Encüme. Orta - Lı'sa bitin ikmal dersleri pkfta .. hpanyol Gvertlrtl. l-Bieli. 

~erlerinden birlsfdlr. olan Çanakkale halkı denize gire- ne aevketmiftir. Encümen bu tarife. ... ...., • f1rkta llltlaUD • Bak-
,_ Ye bahçenin kapısına c'Meş- nıemektedlr. Çünkü belediye paj lerin kendi tarafından tetkikine lü· Orta • Lise bütün ikmal ve bitirme imtihanlarına tek veya aaml ' ..._ JmlN', 1 - Adolf Onmow 11. 

'-...-. ~ tll>tcffD diye bir levha yaptınncıya kadar ıahfl kıyılannda zum görmiyerek İktuad Müdürlü. kUD Viyana valll, 
~ela bu levhanın hiç bir kıy- 4enhe girme yasaklanmıştır. Pakllt jüne iade etmiftir. kifilik gruplarla gündüz ve &ece de 4 liaan1a hazırlıyoruz: 1914 lellıelia· 
~hk lihldir. Bucün cebinde bet plij hazırlıklarma da hiç baflanıl- İktısad Müdürlüğü. timdi tarife- denberi usulü tedris ve ıpuvaffakiyetle teııuım.J.f (ÇDIBERUTAŞ arp. il - Son Ajanı haberleri, maa\ 
~ t.u1 .e..ı..ı- ..ı,_,_ b · sında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız • Erkek okulu) birkaç derste m:\.,_ elham, tahvlllt, kambiyo • nukut 

unmıyan 1.a&1r -.-IC'ı: u mamıştır. Bu mübrem ihtiyacın da lere uas olacak bir formül hazırla- '69'" borsan (Fiyat), 13.20 Mtızilr (C• 
yepruımden, eflencelln- lfderllmeslııi herkt1 lltemektedfr. mat bere mesaiaini teksif edecek. küijerlnizi giderir. Sınıfta kalmak korkUIU da bırakılma. Tediyatta ko- ban4 • Pl.), l8.5&-2' Yarınki PJ'OI• 

"'1uum b!makta w betedtya ~ Agtaç ttr. laylık ta gösterilir Direktöril Ziya ÇETlNKAY A • • ram. 



EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

Nsi G•çdar " 
arbclqlan 12 tem-
... çaqan.1,a gtlntl 
akpmı Narlı Kapı 
.,Şafak sinemasında 

Cellat Kara Mustafa 
Murad Şamil V aryetea 

* 

Mintmtnj yavrunuzun sıhhatini 
~Qnilz. Onlara çocuk arabala· 
nnın kraliçesi olan ve en iyi imal 
edilmif, en fazla tekemmül ettiril· 
miş en sıhhl arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den fazla 
çeşidi vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait prtlarla yalnız, 

BAKER M•l•z•l•nnll 
bulabilirsiniz. 

Biga mahkeme bafkltipliğinden: 
Karabigada İsmail kızı Huriye 

Orman ile İsmail Ormanın şayian 

~········ 

KANZUK 
TER PODRASI 

BOROS~LİNA 
Koltukaltı ve ayak terlemelerini kat'iyen zarar 

• 1- • ,--, 1'2de :-ı ;.,f2-se: ~'\o~u ~, ~.; giderir, BOROSAL INA 

!.<ullanr···,_H<la elbise ve ç:.ırapi<:ırınızı da hurabiyet

L :; 1<ur~:'lrm•c;; olursunLz, Eczanelerden arayınız. 

lsTANBUL BELEDiYESi 
laa.t EllM, Truny fi T111111•111t 1filll 

Tramvay hareket müstahdemleri için 1500 metre kıflıt 
750 metre paltoluk kumq satın alınacaktır. 

Alakadarların tekliflerini 24 temmuz 1939 pazartesi günü saat 12 
kadar kapalı zarfla ve cTramvay kısmı> kaydile Umum .Müdürlü 
göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Bu işe ait şartname Metro hanının 4 üncü katında Tramvay 
Dairesinden parasız olarak alınabilir. c5103t 

LEYLi ve NEHARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lise • 

lstanbul HalkTiyatrosu müştereken mutasarrıf oldukları e. =::!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~= vin taksimi kabil olmadığından sa-
tılarak şüyuun izalesine ve bedelinin 
72 hisse itibarile 38 hissesi Huriye 
Orman ve 34 hissesi İsmail Ormana 
verilmek sur~tile taksimine dair 

INGiı İ7 KLil\J7llK Fr.7tıN~C::.ı Qnt1n~ 
l.tanbul, Galata, Poıta katma 1330 

ihzari Fransızca ILurları vardır. 
Kenu GIUer Ye ari(acLqlan 

Ba alqam Şenyol 
Aile bahçeıinde 
Ba Dava 86Jie Bitti 
J perde Mitel revO.l 
Oto Keti varyetesi llW~ii 
Ham ekultelapati 
tecrllbeleri 

Akın Spor Klübü 
Cemiyetler kanununun hükümle

rine göre nizamnamemizde yazılma
- sı gereken tadilat hakkında gödüş

mek üzeer üyelerin 12.7.939 bugün
. kü çarşamba günü saat 20 de yurda 

plmeleti rica olunur. 

A n karada 

AK BA 
KitapeYi - K&ata?ık -Tlrkçe 
Ye yabaucı dil ıazete, mec-
maa, kitap lipariıleriai ea 
dojN ,., .. ·bir yerdir •. 
l rika ye ldeaı1aa maldaeleri 

• laf yeri41ir Ttl•f• :· 3377 . 

Fatih Stalh' ito,nei H~ Ul -
limHiiDClen~ 

Fa~ Çarpmba, Beycejia malul
lell"'ll!' rt ir ı.-w.u.-.-- · s 
88f11ı evde mukim iken vefat eden 
Dajıstanlı Abdullah Muhittinin ta. 

rihi ilAndan itibaren alacak :ve borç 
. ıw..ının bir ay ve iddiayı veraset 
edeDleriiıin üç ay içinde mahke -

· memize müracaatlan, aksi halde 

tereJııenin hazineye devrolunacağı 

ilin olunur. 11/7 /939 

--·--·-·· ................ ·1 
Or. Hafı~~~ ı 

: 
Dahiliye Mütehassısı 1 

Dlvanyolu UM İ 

Muayene saatleri pazar hariç f 
her gün 2,5 - 5 Alı ve cumartesi 1 
.sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 1 ... 
kabul olunur. T. 22398 --··----····-

-Biga Sulh Hukuk Hakimliğinden 

sadır olan 15/5/939 tarihli ve 430/ 
226 sayılı ilamı mucibince. 

Tapunun 1/3/939 tarih ve 1 No. 
sunda kayıtlı Karabiganın İskele 
caddesinde sağı Göktepeli İsmaıl 
karısı Ayşe, solu Mehmet ve İsmail 
müşterek arsaları, ve arkası Meh· 
met ve İsmail müşterek arsasile 
Huriye Orman mağazası ve önü yol 
ile muhat 9 metre en ve 25,40 met
re uzunluğunda alt katta birisinin 
içinde dolap ve yükü havi üst ve 
altları mükemmel tavan ve t.abanlı 
mükemmel iki oda, bir mutfak, bir 
hela, küçük b,ir sofa ile içerisinde 
asmayı havi bir .avluyu ve üst tara. 
fında da yine alt ve üst döiE!me ta. 
vanı mükemmel i. i oda ile bir heli 
ve bir sofayı ve önünde bir balkonu 
havi 750 lira muhammen kıymetli 
bir ev açık artırmıya konulmuş ve 
tanzim kılınan &fl'tnamesi dahi bu 
günden itibaren Biga mahkeme ka
leminde ve herk.esin görebileceği 

bir şekilde açık bulundurulmuştYr. 
Muhammen kıymetinin yüzde 75 

ini bulduju takdirde 14/8/939 pa. 
zartesi günü saat 15 den 16 yJ. kadar 
ihalesi yapdacakbr. Bulmadığı veya 
talip Zt.ıh6r etmediği takdirck?- ar -
brma 15 gin sonra yani 2t/8t939 
salı günü kezalik saat l~ den 18 ya · 
kadar yine mahkeme .ıtalemiude · i· 
hain '.la\flJeltitra "'1bft~tir. Ar. 
tlrma lte*li ~- ı\rtll"ml7• it
tir* etıtıek .fltiyenleln muhammen 
cıymetiniD yüzde 7 bu~ Disbeün
dıe pey ~ vermesi veya milli 
~ ba•lranın temia•t .mektubunu 
getirmeleri ieap eder. 

Müterakim verai mülk sahibine 
ait o}up ihale bedelinden d.üıürüle
cektir. 2004 No. lu kanunun 126 ncı 
maddesi mucibince hakları tapu si
cillile sabit olmıyan ipotekli alacak.. 
Warla diğer alakadarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
biz ve masrafa dair olan iddia ve 
itirazlarını ilAn tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte Biga mahkeme başkitabe
tine bildirmeleri lizımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin payla§tna. 
sından mahrum kalırlar. Talip olan
ların veya fazla izahat almak isti· 
yenlerin direde bulunan açık artır. 
ma prtnamesinin ve buna mütaal
lık dosyadaki ilamı görmek üzere 
her gün saat 11 den 12 ye kadar Bi
ga mahkeme başkitabetine müra -
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

inhisarlar l J. Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin Samsun, Adanı, tzmlr ve Cibali tiltiln fabrikalan ;. 

pı cem'an 224 kalem eca ve lllt açık eksiltmeye konmuştur. 
11 _ Muhammen bedeli 2000,70, muvakkat teminatı 150,05 liradır. 

m - Eksiltme 17/VII/939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Le

nam ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartname ve listeler her &in IÖZÜ geçen• tubeden parasız alma· 

bilir. 
v - İsteklilerin % 7 /J güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 

edilen li1n ve saatte yukarıda adı geçen komisyona ıelmeleri ( 4672) 
.. ...~:D 

ı - 19İVI/m larlhlnde kapalı ıattıa lhaıe ·onmacatı ııln edllmif o
la ?5000 adet y:üa kiloluk Gdm çuvalına .., mlaur ~ yeni
illl ~len muh•m!Mft 1-leJi 1IUMlibinoe puarhlda elara1tmq9 ko-
aalm.,,tur. . • 

11 - Malt.ammen bedeli cMDOCb Ura muvakkat teminatı c2587.50t li· 
.mr. 1 

m - Pazarlık 14/VII/939 cuma lbü saat 14 de Kabatatta Levazım 
ft Mlbayaat Şubesindeki Alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - ~esi cl72• kuruf mukabilinde Lfftzım Şubesi vemesin
lm ve 1mıtr ·Ankara Bqmüdilrlüklerinc:len a1uıabWr ve nümune de 'IÖ
tllebllir. 

v - ı.t.klilerin " T~ lilvenme paıuile birlikte ~hk için tayin olu· 
.-p w .aatte mezk6r komisyona pJmelerL c4851• 

HAN Gİ RENK 
s izi MES 1UD EDER ? 

• 

hna renkte bir pudr.a, y:ü~ü
ze korkunç bir makyaj manzarQı· 
m verir ve sizi olduğunuzdan da
ha fazla yaşlı g~sterir. Teninize 
uygun. renkte bir pudra intihap 
etmenin yegane çaresi, yüzüniizün 
bir tarafında bir renk ve diğer ta
rafında başka renk pudra tecrübe 
etmektir. Bu tecrübeyi hemen bu
gün, size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki Tokalon 
pudrasile yapınız. Bu yeni cCild 
renkleri• (Kromoskop) tabir edi· 
len en son ve modern bir makine 
vasıtasile karıştınlmışhr. Sihramiz 
bir göz, tam ve kusursuz bir ince
likle renkleri intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra sayesinde artık makyajlı bir yüz 
görünmiyecektir. Tokalon pudrası 
imtiyazlı bir usul dairesinde cKre-

10 · Kadında tJ u 
Renkte 

Pudra Kullanır. 

ma köpiıiih ile kanştırılmı~ır. Bu 
sayede pudranın saatlerce sabit 
kalmasuıı temin ettiği ,gibi pudn
nın cildin yağlı tabii ifrazatını 

massetmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice bul'Ufuldukların zuhuru
na da mani olur. Her vakit krema 
kôpüğile karıştırılmış meşhur To
kalon pudrasını kullanınız ve bir
kaç gün zarfında teninizde yapa· 
cağı cazib tekemmülü görünüz, da
ima kutuların üzerindeki Tokalo'l 
ismine dikkat ediniz. Teninize uy-
gun renk intihabında tereddüd et
riginizde.lutfen İstanbİ.ılda 622 No. 
posta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 27 No.) vaki olacaô 
talebde size memnuniyetle muh
telif renklerde nümunelik altı u
fak pakPt pudra göndereceğiz. 

lst•nbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletme
leri Umum Müdürlüğünden ; 

1 - Muhammen bedeli (1411) bin dört yüz on bir lıra tutan 81 adet 
ampermetre ve 40 adet voltmetre açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 105,83 liradır. 

3 - Eksiltme 1/8/939 sah günü saat 15 de Metro han binasının beşinci 
katında toplanacak olan Arttırma ve Eksil~me Komisyonunda Y.apılacak

tır. 

4 - Bu ife ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız 

tedarik edilebilir. 

5 _ İsteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatları ile ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (4936) 

latan bul 

KıJmeti 
Lira Kr. 

Vakıflar Direktörlüp binlan 

PeJ parUI 
Lira Kı. 

2'18 42 20 89 Mercan Dayahatun mahallesi Büyük Yeni han i

208" 
211• 

kinci katta 20 No. lu odanın tamamı. 
1"6 52 Çarıı Divrik sokak 16 No. lu dükkln tamamı. 
16 03 Çakmakçılar Dayahatun mahalleıi Valide han av

lusu 13 No. lu diikkAmn tamamı. 

OLGUNLUK iMTiHANLARINA HAZIRLAR. 
ICayıd muam•leai pazar ılbaibadea maada bersG11 uat 

9 dan 12 ye kadar yapahr. 

- - - • OLui 18 eyl41 pazartui gilnl açılacakbr. - ---

Kiralık Dük kin 
Caialoğlu ykuşunda 27 numarah yeni dlkkiD Ye bir a 

ldra'ıkhr, talip olaalU111 gazetemiz idareaine mDracaat 

Bostancıda Sahilde Satı lık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme kar1111nda deniz kenarında önii kumluk 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevki.inde, koya nazır, tram.Tay 4 
rağı yakınında, duvarları n rıhtımı n kayıkhanesi yapılmıf bir 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı _.. 

sabası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye ta 

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatlan. 

Devlet Demiryolları banlan 
Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedeki Sirtkiy taşoc• 

istihsal edilerek istasyonda teslimi prtile ve kawı zarf usulile 14588' 
ba,last satın alınacaktır. Bu işin muhammen bedeli 23925 lira ve 

* Sıv.asta Lojman yaptınlacak blok ve müteferrik evlerin iıifua 
kapalı zarf uıulile :ve vahidi fiyat üzeri.Jıden eluiltmeye konmUftur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 200000 liradır. . 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet ~'""tırvu1111 

nın Ankara veznesinden (10) lira bed'-1 mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 /7/939 perşembe günü saat 16 da Devlet na""iıl'WUI 

Yol Dairesinde toplanacak Merkez I inci Komisyonunca yapılac 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup 

likte aşağıda yazılı teminat ve ves~ld ayni gün saat 15 e kadar ko 

reisliğine tevdi etmiş olmaları 1azundır. 
A - 2490 sayılı 't .. anun ahkamına uygun 11250 liralık muvakkat 

nat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Münakalat Vekaletinden alınmış bu işe mahsus ehliyet 

(İsteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel bir istida ile M 
Iat Vekaletine müracaat etmeleri ve ehliyet vesikasının verilmesbJ8: 
olacak belgeleri istidaların.a raptetmeleri lazımdır) 

5 - Bu iş için evvelce eksiltme evrakı satın alanların, eksiltnıe 
namesindeki ihale tarihini tashih ettirmek üzere bu evrakla birllkte 
Yollaıı Yol dairesine müracaat etmeleri. (2895) (5041) 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

938/1388 

Evvelce Tavukpazarında- Mollafenari ve Hüseylnala mah 
Medrese ve Sami sokağında eski 2, 2 Mü. 4. 3. 5. 4 M. yeni 3. f. 8 
250 ada, 49 parsel No. lu evde oturmakta iken timdi ikametglhı 
Bay Ahmet Zekeriyyaya ilin yolile son teblil: 

Mutasamf olduğunuz yukarıda adresi yazılı ~çeli üç bal> 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstermek suretile 6999 h..., 
sile 28/10/929 tarihinde Sandığımızdan aldığınız (4100) lira borcu 1 
tarihine kadar ödemediğini7.den faiz, komisyon ve muarifle berabel' 
cun miktarı (15314) lira (32) kurup val'llllftlr. 

Bu sebeple ve 3202 No. lu kanuna _.. > SJ it ı tlJrgt -. 
t~ ,netieelinde m~ gayrimenkul 1500 lir.a bedelle ~ 
dığı namına muvakkaten ihale edilmipir. 

tıbu illn tarihinden itibaren bir ay içindft 38/1388 ~o. ile 

za müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat't ihale karan 
üzere takip dosyasının icra hlkiniliğine tevdi edileceji son ih~ 
lili makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (1106> 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOOLU 

Neerlyat mBdlril: Macit ÇETiN :S.•Mtlt J81': ııatblı1 
Yukarıda yazılı mahl61 emlikin pazarlıkla müzayedui 3/8/939 per-

18mbe günü aat 15 de icra edı1ecelbıclen taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar 
Bapnüdilrlqtl Mahl61At Kalemini müracaatları. (5088) liiııiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiaiiili-llll!~ 


