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Milli Şefin inglliz italyaAnadoluya Asla Bir 
Milletine Mesajı ihrac Hareketi , Yapamaz 

llrı Mesaj Siyasi Hayatımızda Mes'ut Ve Yeni Bir 'Adalarda hi.kimiy· et denizde kahir 
tekamül Merhaleainin Bariz Nişanesi Olarak • • ı·k J ' ki k b•Jd• 
tarihimizde Yer Tutacak Bir Ehemmiyeti Haizdir hır fıJoya ma ı Oma a a 1 ır 

YAZAN: HQSEY/N OAH/D YALÇIJY. Gazetelerde, İtalyanların, adala· . 
rında harp hazırlıkları yapt;ğına. 

dair telgraflar görüyoruz. İtalyan. 
lar, politikalarına ayni şekli ver
miş görünürken, propaganda me • 
kanizmasmı da harekete geçirirler. 
Bir vakitler, bir askeri heye1le 1 ." 
talyada tetkik seyahatinde idik . Se
farethanemizde verilen ziyafete İ· 
talyanın mukadderatına el koyan. 
Iar da davetli idiler. aHriciye Neza
retinin şark işleri şubesinin mühim 
elemanlarından biri 'benimle Rau
fun aramızda yer almıştı. Siyaset , 

Afuhterem Cümhurreisinin Daily 
'l'elegraph gazetesi vasıtasile İngiliz 
btilletine gönderdiği mesajı Tan ar· 
ltadaşımız neşretti. Tam zamanında 
'l'ürkiyenin çok muhterem ve ger
~kten yüksek Milli Şefi tarafından 
dost ve müttefik İngiliz milletine hi 
~p eden bu sözler Türkiyenin siyasi 
ay.atında mes'ut ve yeni bir teka· 
~~l. merhalesinin bariz nişanesi O· • 

1 

~ tarihimizde yer tutacak bir e· ! 
~eıtlmiyeti haizdirler. Ekseri siyasi 1 
h Yanatıar zemin ve hale münasip 

1 
lr t~rifat hudutları içinde kaldık-
arı e · ·met İnönünün özlü ve 

!Urnu ·· leri bu hududu asarak 
Otı" -

. 
• 

i ve harici siyasete a-
ft ge f ıstır. 

recülü, bir sıra, sözü İtalyanın nü. 
fusuna ve hayatındaki darlıklara ln
tikal ettirdi. İtalya için istilA emel
leri beslemek zaruri olduğunu kendi 
evimizde söylemek nezaketini (!) 
gösterdi. 

ltalyaafaruı tahkim ettikleri Radoıun meşhur kalesi 
İngn .: ~ milletinin 

~llhabbet , İngiliz itti· ı 
f•kına karşı i !ılıklarını ifa-

' :~ .eden bu söz e... ~i zamanda da-
ıiı siyasetimizde akip edilen yük. 

dek prensioler hakkındaki izahat ile 
~Uterafık -olduğu ~n çok müstesna 
d~r kıymet ve ehemmiyet iktisap e-
1Yor1ar. Milletler menfaatlerjn 

Rauf: cŞarkta alacağınız bir ka- ---- IY AZA N:I ---~ 
rış toprak yoktur!· cevabını ver - Emeklı· General 
mekle bahsi tatlı kapa~tı. Vakit 
vakit mes'ul ağızlardan da «Muay _ 

yen hedefli taarruz· ıar işitmemiş Kemal K oc er 
değili~. ' 

İtalyanlaM bu yığınakları an -ı bilir. Deniz aşırı çıkarmalara teşeb- ı 
cak ted afüi bir gayeye matuf ola· •büs eden bir donanmanın denizlerde 

XXXXXXrvo..rvo..~~""'"""'""'""'"""'"-A.'~~~,~~~~~""""~""' 

tam bir hareket serbestisi elde et 
"mesi şarttır. 

Büyük harpte, İtalyanın da i~im 
"sığındığı manzume, Akdenizdc, ke· 

limenin bütün kuvvetile, hakimiyel 
temin etmişti. Müttefikler, geçme. 
deki imkansızlık karşısında, Ça · 

(Sonu 3 üu<"ii sayfanuzda) 

•evk ve icabile bazı zamanlarda b i· 
~birlerile elhirliği yapabilirler. Fa. 
.at arada ideoloji bakımından bir 

>'akıniık, hissiyat bakımından bir te
~Yiil mevcut olmazsa siyaset men-
'8tıerinin tesis .ettnt1erf rabıtalar J ....-~111;:.:.R~ ~t .... - "":"' ~ ~ 
~~i;i~~::~::e~:rs~~~~ln a~~~:f:~!~ ! HVHm:n:::ı::::.ı-:::k::: :lılm::::::d:::::::~r.:: =B:ua:= u::==D• ::a::=nt 
~~tnın~e m~tte~i~ ?lan_ iki mill.e~i :1-r a 1 1 er e azı e-

Türk Fransız 
-Dostluğunun 
Bir Tezahürü 

ı Ticaret Odasında 
-~Ünkü Toplantı 

l ir'. hıs, telakkı ıtıbarıle de bırıbır-
t~tıne yaklaştıracak bir vasfa malik- v • •ki• ki Ol k 
~~l~;iltcrcnin bir efkarı umumiye gışı ı er aca 
llkumeti olduğunu cidden takdire- _....:·:...._ ______ _ 

~nle1', İngiltere ile bir uzlaşma ve 1·stanbulun Ekme L 1 ,.e Et l~•lerı· ~nlaşına teminfnin ancak İngiliz R Y ı y 

avnıi tarafından tasvip ve takdir K ' ~ / l...I l[ / 
~ilınesi şartile ~bil olduğunda at i ~eki de na edi iyor 
l!ilt ~he etmezl~r .. "Muhterem .ismet 
tı • -... .......... . 

onu işte bu ftiüşkülpesend Tngiliz 
efk-~rı umumıyesine onu tatmin ve 
ltıel?lbun edebilecek sözleri söyle-, 
ltıek sırrını bulmuştur. Faik Oztrakm Beyanatı 

F'akat bunlar yalnız birer cSÖZ:t 
:en ibaret değildirler. İsmet İnönü 1- ' 
u muvaff kiyetinin sırrını kendi 

t!li~ temin etti, kendi sıyasetile vü
~lld .. g ti ~d i. Onun içindir ki sadece 
el <t:zı oı:v.akıa. lardan bahsetmesi, sa
a~ce Türkiyenin dahili siyasetine 

1 
ıt bazı vasıfları hatırlatması f ngi
b; ve Türk milletlerini birlestirccek 
~n sağlam köprüyü vücude getirmi-
)e kafi gelmiştir. 
>ı, 'l'ürk inkıliibının iki büyük şefi, 
b tatürk ile İsmet İnönü, bi.itün il
t anılarını Türk milletinin teşi<il et
~~i. realiteden alar.ak onun bütün 
abıliyetlerine geniş ve serbest bir J 

~~ha temin etmiye çalışırken liberal l 

... 

ır felsefi terbive ve telakkinin sa
ltıi.rnı heyecanl;rını ruhlarında du
l'uyorlardı. Türkiyenin hususi vazif etini, şeraitin çetinliğini bilmiycn
her Türk idaresinin 7.ahiri vasıflarına 

akarak uzaktan onu bir diktatörlük 
Dahiliye Vekili lıtanbulda 

teklinde görmüşlerdir. İsmet fnönU Dahiliye Vekilimiz Fa\k Öztrak 
~t~jinıln tatbikatında başlangıçtan ü\1n sabah Ankaradan şehrimize 

•haren azçok sıkı davranmak za- g..ı 'miştir. Dahiliye Vekili Haydar-

~reu hissedildiğini sövlerkcn inkı- _, 

paşada karşılanmış ve doğruca P e
rapalas oteline inın~tir. 

(Sonu ~ üncü sayfamızda) 

Franaanın Ankara Elçlal 
nln Fransız Gazetelerine 

MUhlm Beyan•tı 
Paris, 12 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
cFigaro> gazetesi, bugünkü sayı

sında, bir muharririnin on beş gün 
(Sonu 3 üncii sayfamızda] 

·······4·~········••La••·················· 

Almanya da 
Hitler Aleyhine 
Propagandalar 

Paris, 12 (A.A.) - Figaro gazete
sinin Berlin muhnbirinin telefonla 
bildirdiğine göre İngiliz Başvckli
nin gittikçe büyük bir sarahatle söy
lediği nutukların her defasında 

memleket dahilinde bıraktığı akis· 
Ier, Almanya Propaganda Nezareti
ni endişeye düşürmektedir. 

Almanya dahilinde Hfüer aley
hinde yapılan şümullü ve cüretkara
ne propaganda, Bedin 'deki ecnebi 
mahfellerinin hayretlerini celbet
mektedir. Polis, her gün Hitlcr aley
hinde neşredilmiş risaleler ve gaze
teler ele geçirmektedir. 

Mareşalin Mugladaki 
tetkikleri 

Muğla, 12 (A. A.) - Muğlayı şe

reflendiren Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün Marmarise inmişler, kataatı 
teftişten sonra Muğlaya avdet bu
yurmuşlardır. 

<5onu 3 ür- ü aayfadc ) 

&.bınıızın iste bu ilk safhnsma işaret H • h Ot b • ı • 
~tlll~tir. O~uın muvakkat olduğu ve - a. pıs an e. • o m"o • 1 1 M. M. Grupu.~Ve f alnız milletin mukadderatı mes'u-

~-etini deruhte etmis bulunmaktan J d F B H d 
~~!~~~:~~~::~~;~"·:;~~~~~~:;'. çın e . e~ı ır a ıse Aziz Olüleri 
tı. Yü~rken t akip ettiği inkişaf mer :-•-

,:~~sı~i fitlt s~relte ~spa~ etmiş nh.ı- B • A • l ., ·Jt, l J. Emeldi .G~ncral Kemal Koçer~n 
b ·Türk fnkışafı hıç bır zaman ış . l r CQnl SUÇ OT a gtnl Q5lr yara Qal bu mübım yazıımı yannlu 
aşındaki ~eflerin şahsi hiikiim ve 1 --...-.-... ._,... nüshamızda bula.cakıınu 

Jft\seyln Cahid YAI~IN Dün akşam ü?.E.•ri nvıhklıın ve 1 ye götüren Tevkifhane otomobilin-

1
,...,.,,~~~'VV'~~""'""',... ... ·'VVV'VVV'. 

~onu~ iin''İi ~nyfım111.ıla) rocviuı flri;:ı Adliyeden Tcvldfhan.. (Sonu 8 lincti aa.yfıuııızdaj •••••• •••••••• 

Zahire Ve Ticaret Boraası 
Vaziyettedir Islaha Mühtac • 

Ticaret Od ı\Sında yapılan toplantılardan biri 

Dün Ticaret Odası umumi mec -
Iisi toplanmıştır. Meclis, bazı tüc -
carlara, yolsuz muamAle yRpınala -
rından dolayı para cezası vermiş ve 
muhtf!lif vergi ve kazanç k0mi~~on· 

•• ••eı••• 

HER SABAH 

Türk Milleti 
Milli Şef İnönü Cümhmreisliğine 

seçildikleri tsrihi günde tarihi bir 

nutuk irad buyurmuşlardı. Aziz 

Devlet Reisinin nıuznfCer bir ku· 
mandana yakışan şu veciz ve tok 
cümleleri h~la kulaklarımızda çın· 

lamaktadır: 

1 cBiıyiık ve kahı om~:\ bir mılletin 
hizmetinde bulunuyoruz: Türk va
tanmın b81ünmez, hiç bir teca vüıe 
tahammül etmeı, hiç bir zor karşı

sında milli haklarından vazgtıÇmez 
mahiyeti, her zıım~ndan ziyade taze 
ve canlıdır. > 

· İnünü bu ~zl~ıi uı:rn sonte§rini
nin 11 inci i\inü Mlllet M.clisi kllr· 
süsünde söyledi Ar.adan ge9cm 8 r.y 
içinde bııhie bı ıyurduk1ım ,Taz~Hk 

larına a?.alar seçmiştir. Şehrimize] -
ki Zahire ve Ticaret Borsasının lıu 
sene yenidP.n seçilen idare he\ t'!t ı 

azalıkları için de bir seçim komitcs.ı 
!Sonu 3 i:r.r i, ı:m ytamızda\ 

..... ~... 9'9Ca ••••··~ 

Müsterihtir 
ve cımlılık> hiç ştiphe yok ki, eksil
medi, arttı. Sonra Milli Şefin mü
meyyiz h asletlerinden biri de ver
dikleri kararlarJ , tatbik husut1Undtı 
gösterdikleri sarsılmaz ve §•tm" 7 

sebattı. 

12 adadaki büviik askeri hazırlık 

lar karşısında Türk mill~ttnt.n dU
şüncrsi aziz M111f Şefinin bundan 
sekiz a • evvel ta1·ihi bir g{lnds irad 
buvurduğu t.srfhf bfr nutkun yu\:e . 
rıd11ki cümlel•rini ayni Yakar vı ıi\. 
kfınetle tek1·ardan rbarıttirı 

c'I'Ork vatAnınm bölQnmn, hi9 bir 
tecavüze t..ahsmmUl •tmea, \ılv blr 
zor karşımnda mint hakbrından nz 
geçme~ mahiyeti, her ?..amındl!I zi. 
yade taze ve canlıdır •• 
A. CF.:M..(!,Jfflf)JN SA IUÇOGLQ 
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Bana Verilen Mühim Vazif e ile 
İstanbulun Yolunu Tutmuştum 

---ı:»c __ _ 

r - Neden filen. Ne suçları var ki 
onların? •. 

" · - Bundan kelli, zabitle.t hep alay
lılardan olacakmış? .. 

Cahil kafamla bunun kötü bir ha
reket olduğunu derhal kavradım. 

Çatık bir suratla . posta neferine 
baktım. Ve: 

- Düş önüme hele. 
Diyerek önüme kattım, doğruca 

odama götürüp kapattım. Biraz 
sonra zabitimin evinde ve karşısın
da idim. Duyduklarımı baştan aşa
ğı anl::ıttım. Zabitim, işi derhal kav
radı. Fakat, çehresi ne soldu, ne de 
s"'rardı. Bilfıkis hiddetinden kızar

dı ve bana hırsla sordu: 
- Nerede posta nef cri şimdi? .. 
- Odamda kapalı efendim. 
_ Diğer efradla görüştürmedin 1 

ya? .. 
- Hayır efendim. Meydan ver

medim ona. 
- Aferin başçavuş. Çok teşe.1<

kür ederim sana. Hadi git dai
reye, ben de geliyorum şimdi. Yal
nız, aldığın bu haberi tabii kimseye 
söylemezsin değil mi? .. 

Biz, ne söylemiş, ne de söyletmiş
. tik amma, musibet haberini, İstan-
• buldan gelen basıbozuklar bütün 
köye yaymıslarrlı. İki gün sonra, za
bitim evinde ben dairede yapyalnız 
kalmıştık. İstasyonun karşısındaki 
sırtta bulunan küçük bir çiflikte'ki 
Şeyh efendi köye inmiş. köy sokak
larında beyaz ve ye!-;il sarıklı, hiç 
görmediğimiz hocalar belirmişti. 
Bunlar, ylrmi dört saat içinde ora
daki askerlerimizi hep zehirlemiş

lerdi. Zavallı Mehmedcikler, bu 
hırslı ı;cyhl<'rin, dcl'dlerin ve hacı
ların, hocaların teşviklerine kanıl

mıslar. seriati kurtarmak için İstan
bula kosmuslardı. 

1324 senesi nisanının dördüncü 
günü sabahı idi. Daha gün ışıma
mrntı. Her taraf alaca karanlık ve 
soka'klarda daha kimseler yoktu. İs
tasyona doğru yiirüyordum. Kar
şımda, uzun boylu, mütenasip vü
cudlu sivah ve kıvnk bıyıklı, es
mere~ be.nizli bir erkanıharp binba
§ISI ile karsılastım. Hic unutmam, 
elinde de bir mavzer filintası vardı: 
On .a<lım ardında da iki sı1!ıhlı zabit 
bulunuyordu. fstasvonun önünde ve 
arkasında da dizi dizi siliıh çatılan 
C!uruyor, iki yanlarında da birçok 
asker oturuyordu. 

Bu binbaşıyı görünce hic de sakı

nıp kaçınmadım. Birkac hızlı adım
la ilerledim. Sert bir hareketle se
lamladım ve serbcstce: 

- Ben, dedim, Hadunköy sevki
yatında misafir başçavuş Bursalı A
teş Ahmet. Bir emriniz mi var bin
başım? .. 

Hareketim her halde binbaşının 
tıosuna gitmiş olacaktı ki, .tatlı tatlı 
gülümsedi ve: 

- Bana, dedi, istasyon memuru
nu bulabilir misin oğlum? 

- Bulurum efendim. 
- Haydi bakayım. Yalnız çabuk 

()lacak. 
İstasyon memurunun ismini şimdi 

pek hatırlıyamıyorum. Yalmz iyi 
ve tatlı dilli bir Rumdu. Vaziyet ve 
Jt,iJhassa İstanbuldan gelen haber~ 
l er, her nedense, onu da korkutmuş
t u. Ailesi ve çocuklarile beraber is
t asyondaki dairesinden köy içinde 
bir eve nakletmişti. Akşamları geç 
vildt istasyona yol bekçisile istasyon 
makasçısını bırakıyor ve ortadan 
k ayboluyordu. Evini de, kendini de 
buldum. Biraz sonra, ikimiz de is
tasyonun bekleme yerinde ve o hey
betli binbaşının önünde idik. Binba
fl, biraz evvelki ciddiliğile. 

- Te~ekkür ederim başçavuş. 
Dedi, memurla birlikte istasyon 

odasına girdi. Ben de, askerin silfth 
Gattığı yere doğru ilerlemek, gelen
lerle ş6yle bir ynrenlik etmek iste
dim. Fnkat kabH mi? .. İstasyon han
garının k~esined c!urnn ırtingfilil 

n<5betçl, Jt~ı p~ vt: 

- Yasak hemşerim, sokulma bi-
ze ... 

Dedi, arkasını dönüverdi. Ne hale 
girdiğimi tarif edemem. Sanki, Y~4 

sak kelimesi, hele sokulma bıze, so
zü yüreğimi delmişti. Yasağo&- karşı 

ne denir? .. Ben de döndüm. İstasyo
n un diğer tarafına doğru yürüdüm. 
Orada da asker vardı. O köşede de 
bir nöbetçi duruyordu. Sözün kısa:;ı, 
istasyonun dört yanı askerle çevril~ 
m.iş, köşeleri nöbetçiler tutmuştu ve 
b:ma hiç de, iyi gözle bı;kmıyorlar
dı. çık~mıyacağımı anladım, bekle
me mahallindeki tahta kanepeler
den birine yamandım, neye yalan 
söyliyeyim. hn·sırndan -ağlam~!a 
başladım. Bu esnad3, ·rdımdan gur
lcr gibi bir ses yükseldi: 

- Baksana buraya başçavus! .. 
BC'n bu hitabı kendime mal etme

dim bile. ö:Ie. ya, nöbetcinin sokul
ma bize, tehdidi ile uzaklaştırdığı 
zavallı beni, hiç siiphe yok ki, o ne
ferin mensuo olduğu kıt'amn zabiti 
de çağırmazdı. Zaten, çağirılanın 
ben olduğumu bilseydim de gidecek 
halde değildim ki. Sanki, vücudüme 
bir inme inmiş, bütün kudret ve 
kuvvetimi kökten kesmi ti. Kalk
mak değil ya, kıpırdanamıyordum 
bile. Bu hitap, birkaç defa tekrar
landıktan sonra, kuvvetli bir el o
rnuzumdan tuttu ve şiddetle sarstı 
beni A ni sert ses yine gürledi : 

- Sana söylüyorum, işitmiyor 

musun be adam? .. 
Besımı cevirdim ve vine o binbaşı 

ile vüzvüze r.eldim. 'Yash gfö:lerim, 
bitkin halim binbasıva her halde do
kunmustu. Alnını kırıştırarak yüzü. 
me baktı ve: 

- Ne n~lıvorımn a~k.ad:ı ?_ 
Ne a ·aITTı kalkabilivor, ne de ce

,,~p V('l"('bilivordum. Yalnız binba
ı::mm vüzüne bön bön bakıvor ve ağ
lıvordum O sırada. solumdan. bana 
hi<' te v:ıbancı gelmiyen bir ses daha 
yükseldi: 

- Ülen Ahmet, ne işin var senin 
burada? .. 

O tarafa döndüğüm zaman eski 
yüzbaşım Ahmet Efendin in şefkatli 
yüzü ile karstlaşmıştım. Yanıma so
kulmuş, benim kim olduğumu o bin
ba ıya anlatıyor. sol elile de vakam
dan tutmuş sarsırlıyordu. Kendime 
gelemiyordum ki... Yüzbaşımın da 
gözleri yaşarmıstı. Bitkinliğimi an
lam~ ve yüzüme şiddetli birkaç şa
mar da yamamıştı. O anda silkine
rek aklım ba:şıma geldi Hemen to
parbnıp kalktım, yüzbasımı selam
lıyıarak eline sarıldım, öptüm. 

Dilimin bağı çözülmüştü artık. 

Beni müteessir eden, hatta kendim
den geçiren hadiseyi anl.attı~-ım za
man, yüzbaşım güldü ve: 

- Elbette, dedi, sokmaz seni kıt
~mm içine. 

İki saat sonra. ben de silahlanmış, 
bu hürriyet mücahitlerine katılmış
tım. Eski yüzbammın ve bir.az sonra 
istasyona gelen zabitim Eşref Efen
dinin hskkımdaki iyi şahadetleri, iyi 
insan olmamn mükitfatını kazandır
mıstı bana, Hareket ordusunun piş
ta; kumandanı ve isminin Muhtar 
Bey olduğunu öğrendiğim, o mert 
yüzlü ve sert sözlü binbaşının emir 
çavuşu olmuştum. Biraz evvel, yü
reğimi karartan, benliğimi sarsan 
keder ve acıdan kurtulmuş, ak yü
zümle yeni kumandanımın yanında 
yeni vazifeme koyulmuştum. 

Binbaşı Muhtar Bey, istasyon bi
nasında oturuyor ve mütemadiyen 
SelAnik ile telgraf muhaberesi ya
pıyordu. O gün akşam olmuş, ku

mandanım belli ki çok yorulmuştu. 
Fakat, yine çalışıyor, gelen kağıtla
rı okuyor, durmadan yazıyordu. Ça-

ğlrttığı zabitlerle konuşuyor, emir
ler veriyordu. Geç vakit eski yüzba
şım Ahmet Efendi de gelmiş ve bin
başı ile haşhaşa vermişti. Pençere 
önünde birşeyler görü fıyor, arad2 
bir de bana doftru bakıyorlardı. Bu 
esnad.a, rlh:bt1~?mın lşıırqti fle ya11-
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1 Mffyon Yüzbin 
liraya Yapılacak 
Yollar --·--
Bunlar• alt f•rtname 

enc Umende çıkll 
İstanbul Belediyesi tarafından 

hazırlanan 1 milyon 100 bin lira ile 
yaptırılacak yolların keşifnameleri 

ve şartnamcleri Daimi Encümen -
den çıkmıştır. Birkaç güne kadar 
ilin olu acak olan bu şartnamelere,1 

nazaran yapılacak yollar arasında 
şunlar da vardır: 

Divanyolu, Çiftesaraylar, Beyoğ
lu Zükiır hastanesi yolu, Hacıemin 
Efendi sokağı. 1 
V'VV'VVVVVVVVV~ 

Uf.EDfY.EDI: 1 

Babıali cad :!eıi inşaah 
Bir müddettenberi devam eden 

Babıali caddesi asfalt kısmı tamam
lanmıştır. Şimdi mozaikli parke lıı
şasına başlanacaktır. 
VV'VV~ .... ~ 

OENtzı.J:RDB ı 

Oen izyolları yeni bin asına taşmıyor 

Dün Bir Mübaşir 
Rüşvet Alırken 
Yakalandı --Bir nafaka lh1mı için 30 
llrzıy• uyu~an maznun 
mahkemeco tevkif edlld 1 

Benzinci Dükkanını 
Kasten Yakan 
Mahkum Oldu· ---

iki ş•hlt h•kkınd• da bi
rer buçuk & n a h pis 

kar ra verlldl 
Sahibi bulunduğu benzinci dük-

"" 1 kanını kasten yakmak suçile Ağır 
Ceza mahkemesine verilmiş olan 
Bekir isminde bir adam dün üç bu
çuk sene h2pse mahkfım olmuştur. 

I 

Bu vak'aya dair bildiklerini mah
' kemedc söylemiycrck saklıyan Şa
l kir ve Emin isminde iki şahit haki kında da birer sene nltışar ay hapis 
1 korarı verilmiştir. 

ı Am .... rikanvari 
Bir Hırsızlık 

Kapah ÇJV Hard an pirinç , 
jçalan blr hırsız ~ak I '1 
1 Sultamhmot Sulh Üçüncu Ceza 

Temmuzun birinden itibaren fii- ı · 
r 

Mahkemesi, dün Amerikanvan işle
Jıf'n r.ok enteresan bir davayı tetkik 

.ı ettı ve suçlusu hakkında te:kü ka: 
len vazifeye başlamış olan Deniz -
yolları Topanedeki eski Denizyol1a-
rı binasına taşınmıya başlamıştır. 

Umum Müdürlük bir haftaya kadar 
yeni binada vazifeye başlıyacaktır. 

lnglltareye ısmarlanacak 
vapurlar için bir mUna

kaaa •çllacak 
Evvelce İngilterenin Hunter tez;. 

gahlarına ihale edilmesi kararlaş -
tırılıp bilahare Denizbankın lağvı 
ile geri bırakılan 11 vapurun sipariş 
işleri nihayetlenmiştir. 

Bidayette çift uskurlu iken bila. 
h are tek uskurlu olarak tadil edilen 
şartnameler bir komisyonun tetki
kinden geçmiştir. Bu vapurların 
ihalesi için yakında bir münakasa 
açılacaktır. Münakasa, yalnız İngi
liz inşaat tezgahları arasında ola -
caktır. 

POU!R'B ı 

Denize uçan araba 
Dün sabah saat dokuz buçukta 

kavun yüklü olarak Yemiş sahilin
den geçmekte olan Şükrünün ida. 
resindeki araba, atlarile beraber 
denize düşmüştür. 

Civarda bulunan sebzeci ve dillr
kancılar hemen imdada yetişerek 
az sonra araba ve arabacıyı ktırtar
mışlardır. 

Merdivenden düşen İşçi 
~tro isminde bir badanacı dün 

Feriköyünde bir evde çalışırken an
sızın merdivenden düşmüştür. 

Bu sukut neticesinde zavallı işçi 

ağır surette yaralanmıştır. Kendisi 
hemen tedavi altma alınmıştır. 

Bakırköyde tayyare 
atışları 

• 

Ambarlı köyü ile Bakırköy ara -
sında tayyare atış talimleri başla -
mış olduğundan denizden geçecek 
merakibin sahilden beş mil açıktan 
geçmeleri alakadarlara, mıntaka l 
merkez Liman Müdürlüğü tarafın -
dan bildirilmiştir. 

Ianna girdim. Muhtar Bey, güler bir 
yüzle: 

- Başçavuş, dedi, İstanbulu bilir 
.• ? 

mısın ... 

- Bilirim efendim. 
- Her tarafını? .. 

- Değilse de çok yerlerini bilirim 
efendim. 

- Çengelköyüne gittin miydi 
hiç? .. 

- Gittim efendim. Orada askeri 
idadisi vardır efendim. 

- Aferin, biliyorsun demek. Seni 
oraya göndereceğim. 

- Emredersiniz efendim. 
O akşam, v.azif cm hakkındaki e

mirlerimi aldım. Bir tirezen ile İs
tanbula yollandım. Sab.,ha karşı 

Küçükçekmeceye, sabah1eyin ilk 
trenl~ ..:ıcı Sirkeciye indim. 

(Davamı var) 

Maznun tebligat memuru 
Basri muhakmı e :lilirken 

İstanbul Adliyesi Tebligat Dair esi 
memurlarından B. Basri dün Emin 
isminde birisinden rüşvet almak id
diasile suç üstü yakalanmıştır. 
Öğleden sonra Asliye Dördiincü 

Cezaya sevkolunan Bastjnin muha
kemesine hemen başlanm~tır. Emin 
dün m ahkemede hadiseyi şu suretle 
anlatmıştır: 

c- Ayn bulunduğum karıma olan 
nafaka borcum için B. Basri dün ak
şam bir il!ım getirmiş. Ben evimizin 
civarındaki bir sandıkçı dükkanın
da oturuyordum. Oğlum gelip bunu 
haber verdi. Kendisinin yanına git
tiğim zam.an bu ilamı alamıyacağrmı 
söyledim. O da para ile. yani rüsvet
le işin hnllolunabileceP,ini söyledi. 
30 liraya uyustuk. Çocuğumdan 15 
lira alarak kendisine verdim. Müte
baki 15 lirası için de bu sab.,h (dün 
sabah) Toohanede bir muhallebici
de randevu vererek ayrıldık. Ben sa 
bahleyin vak'ayı heme>n avukatıma 
söyledim. Beraberce Müddeiumumi
liğe gittik ve cürmü meşhudu ter
tip ettirdik. Muhallebici de 15 lirayı 
benden aldıktan sonra kendisini ha
zır bulunan memurlar yakalarl.ılar!:o 

Maznun tcbli~at memuru Basri bu 
iddiavı tam:ımile reddetmiş ve: 

«__:.Emin bana ertesi eünii avuka
tile beraber muhallebiciye gelerek 
ilfimı alacağını söyledi. Onun için 
maha11ebicive gittim. 15 lirayı zorla 
bana vermek istedi. Yoksa rüşvet is
temedim ve almadım.> demiştir. 

Muhakeme. şahit celbi icin talik 
olunmuş ve Btısri hakkında tevkif 
kararı verilmiştir. 
VVVVV'V'~~ 

llAID<EMF.LERDE : 

Bir deniz kazasının mu
hake""nesi bitti 

Bundan bir müddet evvel Çanak. 
kale boğazı haricinde çarpışan Ka
pa pino ve Magellanos vapurlarına 

ait İkinci Ticarette görülmekte o -
lan muhakeme neticelenmiştir. Ve
rilen karara göre Magellanos vapu.. 
ru beraet etmiştir. 

MUddelumu ' Mezun 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiu

mumisi B. Hikmet Onat senelik me
zuniyetini kullanmıya başlamıştır. , ______ ,, 
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Mi•I& 25 Cema:ı.iyllevnl ıssı 
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Oıı. : 12,19 - 1H .. 11: 
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rarı verdi. Polis suçlu yerıne Abu 
isminde bir genç getirmişti. Haldm 
Münip hüviyetini tesbit ederken d 
şöyle diyordu: 

- Ben Dörtvolluyum. İkamet,,.a
hım Kara çadırdır. Den aşiret ef
radmdanım. Kanm, hem bana iha- 1 
net etti, hem de 35 altın liramı ca
larak kaçtı. Onun İstanbula geldi· 
ğini öğrendim. Ben de sekiz lirava 1 
bir bilet aldım. Mersin vapurile ilk 
defa olarak İstanbula geldim. Şimdi 
de yakaladılar ... 

Polis, mahkeme m"'sasıiın üstine 
bir torbn da pirincle bir de huni 
koymuştu. Suç şu idi: 

Abu ucu cok keskin bir huni yap
tırmış. Bu huni ufak bir tc"Il sia cu 
valları, derilC'ri jilet gibi kesiyor. Bir 
de torba tedıırik <'tmi!-; ve bu torbayı 
da beline kll'şnk gibi s-:ırmıştır. Hu
ninin geniş bir tarafı torbanın icin
de ve arka taraftadır. M~vsim vaz 
olmasına r ğmen Abu sırtına p.,rde
sü gibi ince birsev (!lvivor. Abu tor-

1 ba ve hunisini beline gecirdiktC'n I 
sonra Hasır iskel"Si rribi pir"n<'. fa_ 
sulve ve bul~r cuvalları bol olan, 
yerlere gidivor. Çuvol yığınlarına 
arkesını <lavıvor, yavac;cı:ı ~;ırdcs~i-ı 
sünü kaldırıvor ve sırtındakı k<'skin 
huninin ağzını cu ala dllYJYOr. Son
rada kaşınır gibi bir hareketle çuva
lın içind<'!ki maddeleri t,.,rbasma in
dirivor. Torba dolup şişince oradan 
.ayrılıycr. 

İşte dün de Hasır iskelesincie bu 
şekilde marifetine devam ederken 
hamal Hasanın nazarı dikkatini cel
betmiş ve birdenbire kendisini va
kalayınca hı.ınisninin pir;nç ('Uvalı
na saplandığını görmüştür. Suçlu 
dün kendisini müd:ıfaa ederken: 

- Bay hakim, ben İstanbul:ı çık-

tım karımı anvorum. Çünkü onu . . 
çok seviyordum. Onun uğruna çadı-
rımı, aşiretimi terkl'ltim. Cebimde 
on kuru param kaldı, aç kalacak-

tım. Düsündüm, taşındım, aklıma 

böyle birşey g€ldi. Çalıp pilav pişi
recektim, diyordu. 

Hakim, kendisini tevkif etti. Yap-

tığı işe göre bunun uzun müddetten

beri İstanbulda bulunduğu ve bu iş
te mümarese yaptığı anlaşılıyordu. 
Bunun tahkiki için muhakemeyi ta
lik etti. 
~~ 

------ -
Akala pamuklarından 

iyi netice ahndı 
Bu sene Maydos taraflarına eki

len Akala pamukları gayet iyi ne-

ticeler vermiş ve köylüyü memnun 
bırakmıştır. 

Geçen sene pamuk fiatlan 40 - 42 

kuruş üzerinden satılmıştı. Bu sene 
gerek kalite ve gerekse fiat ve is. 

tihsal bakımından gayet iyi neti • 
ceıer alınacağından, müstahsil diğer 
senlere nazaran daha ziyade müste

fid olacaktır. Şehrimize gelen ha -

berlerc göre bu sene mahsulün ga. 
yet iyi olduğu bildirilmektedir. 

e-o c~ i rJ\"t<·:·n,-· 
. , .. 
Mihver devletlerinin 

yeni faaliyetleri 
Son hadiseler, mihver cephesi"* 

teşkil eden devletler yani Alınan,. 
ile İtalyanın yeni birtakım faali}~ 
Jerde bulunmıya teşebbüs ettikletl
ni gösterecek istikamette seyret .. 
meğe başlamıştır. 

Almanya, Danz.ig üzerindeki id .. 
dialannı serdettikten sonra etraf " 
taki akisleri, bilhassa demokrat 
cepheyi teşkil eden devletler üz~ 

rindeki tesirlerini ve bunun tevlid 
edeceği aksülamelleri beklemeğe 
koyulmuştur. Mihver siyaseti, b~ 
mesele hakkında kuvvetli ve kat 
hır mukabeleye maruz kalınca. 

Berlinin, içinde bulunduğu çıkma~ 
dan bir nebze olsun kurtuL-nak içırı 
daha ba~ka hattı hareket tarzlarını 
derpiş etmek temayülünde bu1un· 
muştur. 

Almanya, esas itibarile bilhassa 
İngilizlerin mütemadi~ c: ve ar~ 
mahiy ti hakkında şüphe edıleJlll· 

) ecck olan siynsctine ehemroiY~t 
vermiyormuş gibi görünerek gereJ 
dahili "c gerek harici tesir ika eY
lcmek hususunda baz.ı tedbirlere baŞ 
vurmuştur. Bunlar arasında, bilba5-
sa dahile müteallik bazı tedbirteı'ı 
Almanyanın kat'i olarak harbe ba
zırlandığı hissini vermektedir. :S• 
tedbirler, yani sivil ahalinin sefer
berlik ihtiyaçlarına tekabül ede' 
hizmetlerde istihdam edilmelet~ 
yeni sınıfların sıl'ı hi muayeneye ı: 
bi tutumaJarı ve ezcümle memlek 
dahilinde bulunan ecnebilerlıı dışlo' 
rı çıkarılmalarına teşebbüs gibi ~ 
aliyetler bu hususta dikkate şaY~11 

bir keyfiyet olarak müşahede edi .. 
lebilir. 
Diğer taraf tan İtalya da hareket' 

geçmiştir. O da, müttefiki Aıman~ 
gibi, memleket dahilinde sıkı asa~ 
tedbirleri alır ve topraklan üzerW 
de yaşıyan muhtelif ecnebi unsıır; 
l\jn hudutlarından çıkmıya dave 
ederken bazı sevkulceyş mıntaka • 
larda askeri tahşidat ve tahkiınatB 
devam etmekte veya başlamakta " 
dır. 

İlal ·~mm, Afrikanın Akdeniz sabi· 
lindc bulunaun Libya'da ve yeni if 
gal ettiği Arnavutluktaki asker t~JJ.. 
şidatı ve tahkimat inşası maıurıı 
bir keyfiyet idi. Yalnız bugün }le_· 
nüz tevsik cdilmiycn bir habere g~ 
re de, yani bir İngiliz gazetesini!! 
verdiği malümnta nazaran, İtaıya1: 
ların Oniki adada asker tcmcr.küı'J 
ve tahkimatı artmış bir vaziyette" 
dir. Bu keyfiyetle en fazla aJrutadııl" 
olan devletler, şarki Akdeniz ha"· 
zasında hayati menfaatleri buJunal' 
ve sulh cephesine giren memleket
lerdir. Oniki adaların Anadolu 5"' 
hillerine çok yakın bulunması iti • 
barile ve hele mevcut dostluk ve blJ.
kuk münasebetlerlııin mer'iyetiD' 
rağmen İtalyan matbuatındaki 8~ 
leyhte neşriyatı gözönünde tuta! 
Türkiye, bu hadise ile yakından ~ 
ltıkadardır. Ve Türkiyc.nin bu allV 
kası gayet soğukkanlı, ve bu iş::; 
zerre kadar endişe duymıyan, ·r 
neticesiz bir gösterişten ibaret bl 
kuvvet tcz:ıhürüne karşı du~ 
ve haddi zatinde alaka bil~ deJl 1 
miyecek bir histen başka bir ~ ~ 
değildir. Zira Türkiyenin asketı . 
manevi kuvveti, modern askeri " 8 

sıtalan ve Akdenızdcki sulh ceP .. 
··d•· hesinin muazzam kuvvet ve :mu 

.. a . 
f aa teşkilatı ve unsurları Onı~ı ıJlı 
dalardan gelebilecek herhangı ııı 
temel bir taarruzu derhal durdtır'' 
cak bir vaziyettedir. de 

Bunun içindir ki bu faaliyetlef t 
mihver siyasetinin yeni bir ku\1\;. 
tezahürü siyaseti takip ederek, Jc"'r· 
şı tarafı harp etmek için düşündtJ .. 
meğe, aylardanberi esaslı bir ııı; .. 
vaffakıyet göstcremiyen siyase. ~11 
rini efkarı umumiyeleri nezd~9 
makbul addettirmeğe ve ne de ~ ce 
takip ettikleri politika mucı1>1~f 
üslerini kuvvetlendirmeğe :rna 
bir hareket olarak görülebilir. .. 

il' 
Fakat bu faaliyetlerin daha ~B 

him bir amili vardır. o da, pall Jtl 
y~rı çıkmazının, 1talya ile AI~nn i}ıJı1 

dahilt ve harici prestijlerıni 189 
etmeden bir serbest yola ~~j. 
etmesini arzu keyfiyetidir. Fil~ ı-1 
ka Berlin ile Romanın ist~d~ıl!fJ 
şey, dünya ofkirı umumı~~!r .. 
nazarlarını b~ka cih•tl•Ie çe. ı.ıh 
mek ve mihver d*"l•t\nrlnJ b .fJl 
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~ ... ~ ; Milli Şefin inolliz italya Anadoluya Asla 
lngiliz Tayyareleri Milletine Mesajı ihraç hareketi yapamaz 
F S ı d 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} ransa ema arın a nüfuzunun hakim bir hale çıkması A _J l _J u ,.c,k. . D . _J K 
istikametinde vukua gelmedi. Şefler ua araa cıu ımıyet, enızae a- "Bayra~ 

Sancak 
Milli Marş,, ~ ~Ondra, 12 (AA.) - Dün sabah 

trı~ ~ da İngiltere'den hareket eden 
lel'i ~ hafif bombardıman tayyare
tınct fılosu, Fransız toprakları üze· 
so e 1300 kilometre katettikten 
e~ra ~aat 4 te hareket üssüne avdet 

.tır. 

fil A.y~i P,Ün snat 8 de hareket etmiş 
~ n lngiliz ağır bombardım .. n tav· 

2~leri filosu, Fransa'nm üzerinde 

alt kıloınetrelik bir ucuc; vaparak 
trı~~S:at sonra hareket üslerine dön-

• ,tur. 
Siya · 

Pt!k .~ı . rnahfellerde bu uçuşların 
d _ buyuk bir ehemmiyeti haız ol-
uh " . 

ı- • ÇUnkü bunların Ingiltere ile 

1 ransa arasındaki sıkı dostluk bağ· 
tl~ını sarahaten gösterdiği beyan e-ı 

rnektedir. 

rark-Fransız 
Dostluğunun 
8ir Tez ahürü 
~ (Baştarafı 1 inci sayfada) 
l'~lnıak üzere Parise gelmiş bulunan 
ite nsanın Ankara Büyük Elçisi B' 
tatı.e Massigli ile yaptığı bir müla· 
~ neşretmektedir. 

· Rene Massigli demiştir ki: 

tı~·- Size Türkıyenin hattı hareke· 
D.,. ı anlatmak için, üç haftadanberi 
c.•rek T" . ' lfa . . urkiye başvekili ve gereıc 
l1>nrıcıye Vekili tarafından irad edi
luıtıÇok .şayanı dikkat ve yüksek nu· 
ll( arı ışhaddan daha iyi birşey ya-

tnarn T.. k' · lh · · ga • ur ıyemn su azmını ve 
Aırp devietıerile hemfikir olarak 
'"ll:den· llas ızd<' ve Cenubu Şarki Avru-
eo ınd:ıı sükflnun idame edildiğini l 
l'ı.i l"nlek bahsindeki esaslı menfaati
tııı.tn sarih .bir surette gösteren bu 

1 
g t Ukl~r. TürkiyPnin Fransa ve İn
heı·~e ıle olan tesanudünü hassaten , 
tııı.t kelimelerle hildirmislir. Bu 
li'ra Uklar, Türk milletinin Fransa ve 
~ nsız kültürü hakkındaki an'ane\•i 

1 

le~~atisine de mes'ut bir tarzda 
lun~ırnan olmuştur. Türkiyede bu-/ 
bur uğum zaınandanberi bircok 

1 

he hanını gördüğüm bu sempatiye ' 

~ d" .'Şahadet ederim. ı 
Cin. tkıve Reisiciimhum İsmet İn· , 
l'u~ Cü_~uriyel Halk Partisi Ku
lio.t Yı oniinde sövledikleri nutukta, 

• };'r ay rneselesi halledildikten sonra, 
tin tısa ile Türkiveyi hic hir kU\·ve
tett ayıraınıyacağını enerjik bir ;:u. 
hı.u-'\ kaydevlemislerdi. Rı>is!cürn
ltıiit snıet İnönü, bu sözlerile. en 
1 ... enevvi s!lhahırdııı avni kuvvetle 
ıt..,nd· • • . 
l'ra tsını gösterecek ofan Türk -

l ~l n~z isbirli.ğinin prensibini va
\ıl' '-•şlerdir. Şurasını da derhal ila
bGt~eYirn ki, Fransız hükumetinin 1 

ıırı~ ~ıvrnetile atkdir ettiği bu iş
-~ ını Patis, Ankaradan daha az 

etmemektedir.• 

1 -·-:"••••re Yunanlatana 
""9yon Sterlln kredi 

to açıyor 
~il lldra, 12 (A. A.) - Yunan hü
tit,~ti ile Ticaret Nezareti arasın
"aaı unanistana 2,040,000 İngiliz li
lıastı kredi açılmasına dair anlaşma 
~olmuştur. 
l~lif - -
lnUı~halarda birden vukubulacak 
lurıd l vaziyt-tler karşısında bu -
~!~ Urrnaktır. Berlin, Danzig me -
ttıa:1~i .bir müddet daha unu ttur -
~k 1stıyor. Ve bu meseleyi, de -
lit!c rasneri başka taraflarda uğra. 
n en. içinden lnt olarak halletme
ttı~~lU ediyor. Fakat bu usul artık 
h~t et bir ::ıetice vermiyor. Zira 
tav d~vletin gözü açılmış, siyaseti 1 
f~?.uh etmiş, ayni ideal uğrunda 1 
bit~ arlık etmcğe azim gösterenler 

A.. itniştir. 
rtıa:UPadaki ihtilaf bu kabil nü -
lC\ltıt§lerı., harp tehditlerile düze _ 

hosnu v.•ziyetten çıkmıştır. Bunu 
hare\ nıyeU. g8rmak ve ona göre 
~ıq~ et etmek l~.ımdır. İngUiz 
ta.ı..4rekilinin dedfğt gibi: cYa mü

kttv\t t "•Ylhut ta ıul jdemeli için 
~~ teuııurtıne mt.dtab.ıe» bu -

1-Sln• dO~. 

Dr. Reta41 SNlAY 

şahsi bir hırsıcah ile yükselmek ve h . b. rı·ı ı ·k [ l./ k b ·ı . 
tahakküm için çalışmadılar. Mille- lr lr 1 oyama l 0 maR Q Q l dır 

Bu uçuşlarğ halka İngiltere'nin tin iradesini tenmiye ve tenvir ede
hava kuvvetleri hakkınad bir fikir rek o iradenin fiili hakimiyetini te-
vermekte ve İngiliz tayyarelerinin sise doğru yürümeyi şeref ve he~ (Ba,t•rafı 1 inci sayfamızda) 
uc,:uş kabiliyetlerinin ne kadar bü- def bildiler. Bu, siyaset sahasında nakkalt!nin karadan tehdidini ka -

nırlar. Ele geçirilen adaların deniz 
hakimiyeti elde bulundukça, büyük 
kuvvetlerle tutulmalarına lüzum 
yoktur. Esasen bütün adaların bir
den değil, biribiri ardınca düşürül
mesi uygun olabilir. Adalar halkına 
da müdafi güvenem'?z Deniz hakimi 
yetini elden çıkaran bir ordunun, 
hele uzun süren bir harpte, adadaki 
garnizonları beslem<.>si güçtür. Hin
terlandı derin olmıyan ve dcni7.den 
de kuv\·et alaınıyan adaların kolay
ca düşürüldüğünü tarih ısoat edi
yor. Uzel bunun bir misalidir. 

D..ın elime, önyüzbaşı Ih~a. • 1'..""o· 
camanın yazmış olduğu cBayr:ık, 

snncak, milli marş> kitabı geçti. Bl· 
'.mdan. sonuna kodar okuduğum ~'u 
kitap, muh kkak ki, sosv.-1 hayatı

mızm büyük bir bosluğunu doldur
mnkt dır. Sayın önyüzba ının bü
yük bir itina ile hazırlamış oldu~u 

yük olduğunu diinyaya ispat eyle- tesadüf edilen en yüksek bir feragat 
mektedir. ve vatanperverlik örneğidir. Öl.e· 

lngmz tzyy rel rl denberi şahsi hürriyet ve insanlarn-
Lomira, 12 (AA.) - cİngiliz bay- rası münasebetlerde hak ve adalet 

ra w,ını göstermiye. matuf tedbirle· ' prensiplerine bağlı olan ve dünyaya 
rin ilk olmak üzere 150 İngiliz bom- pnrlmantarizm nümunesini vermiş 
bardıman tavyaresinin Fransız toj· bulunan İngiliz milfötinin Türk 
rakları üzerinden uçmasından dola- Cümhuriyetinin geçirdiği inkılap 
yı memnuniyetini beyan eden hayatında \'e milli Türk şeflerinin 
.,News Chronicle• gazetesinin diplo- hattı hareketlerinde tecelli eden bu 
matik muharriri, yakında bir tngiliz dürüst ve temiz duygulara çok has
tnyyare filosunun Polonya ve ağlebi sas bulunacağında ~üphe edilemez. 

Türk milleti bir asırlık bir müca
ihtimal Baltık devletleri arazisi ü-

dele ile hazırlanmış olduğu bu ken· 
zerinde uçacağım haher \·ermekte-

di kendini idare yolunda büyük bir 
dir. kabiliyet göstermiş ve İsmet İnönü

Ticaret 
Odasında 
Dünkü Toplantı 

(Başturafı 1 inci sayfada) 

aynlmıştır. Seçim komitesi Oda 

Reisi Ahmet Kara, Umumi Katibi 

Cevat Düzenli, ikinci Reis Ziya Ta· 
ner, Nur Kozikoğlu, Murat Furtun, 

Akif Arel, Mahmut Tekin ve Meh-
met Ali'den mürekkeptir. 

Bu kiınite, ağustosun birinci gü. 
nüne kadar Borsa azalarının seçil -

mesi için faaliyete geçecektir. Se -
çim, temmuzun sonunda bilecek ve 

nün daha geniş hürriyetlere doğru 
attığı tecrübe adımlarında onu teş
vik ve teşci ederek memleket hak
kındaki itimadlarını takviye etmiş· 
tir. Bugün Türkiyenin arzettiği 

müttehit, metin ve çalışkan bir mil· 
let manzarası hakim bir yumruğun 
zorla tahmil ettiği miskinane bir 
esaret ve itaat nişanesi değil, vazife
sini Ye mP.s'uliyetini müdrik bir kav 
min kendi fütiyar:ile vatanın yüksek 
menfaati namına kabul eylediği ru· 
hi bir disiolin mahsulüdür. Milli 
Şef tsmet -İnönü İngiliz milletine 
Türkiye hakkında bu hakikatleri i
lan ederken bütün Türk milletinin 
kalbine ve ruhuna terr.üman olmuş

tur. 

yeni idare heyeti &ğustos bidayetin. -...---.sllfl!l"~•~z;;;;ı&ııııı!l!ö!l;;;nl!!~~---!liôii's!l';;ıııiliiiiöa 

de işe başlıyacaktır. V a1iliklerde Bazı 
Ticaret Odasının murakabesi al-

tında bulunan 'ticaret Borsası, ka- Değişiklikler 
nunu mahsus ile Borsaya dahil ola. QJ • 
rak satılması lazııngelen mahsulle- acak 
rin borsası olduğuna göre seçilecek 

idare heyetinin Ilor.,ada satılan 

mahsullerin dünya piyasalarını ve 

fiat temevviıçlerini yakından takip 
eden Borsaya kayıtlı tüccarlardan 

.bulunması en basit bir u:.ul olduğu 
halde İstanbul Borsasında bu hu _ 
susa riayet edilmiyerek her sene 
:,•almz tiftikçi ve yapakçı tüccarlar. 

dan ve bir tanesi de kuru mcyvacı 
tüccardan müteşekkil bir Barsa i -

dare heyetinin seçilmekte olması, 
Ticaret Bor.:;ıı~ındaki bütün satış \'e 
günü gününe kayıt muamelelerinin 
intizamını bozmaktadır. 

Borsa idare heyeti azı;.lan en bii· 

yük ihracat tüccarları olduğu halde 
yalnız tiftik ve yapak üzerindeki 

temevviiçleri takip ederek bu iki 
maddenin iç piyasalarımızdaki vazi. 
yetini istedikleri gibi idare etmek
tedirler. 

Geçen seneki seçimde bu nokta 
etrafında tüccarlar arasında hayli 1 

münakaşalar yapılmı~tı. Fakt yine 
eski idare heyeti seçilmişti. Yurdu
muzun ihracat malları arasında e. 

hemmiyeti büyük olan Borsaya da
hil maddeleri yanız ti ftik \'C' yapak

tan anlıyan bir idare heyetinin eli
ne bırakmak kat'iyen doğru değil. 

d ir. Şurası da kayda şayandır ki 
Borsa seçimini murakabe t'decek 

komitenin üçü halen Borsa idare 

heyetinde bulunnıaktadır. ki bu 
doğru dPi?ildir. 

Bu seneki intihabatm Borsa işleri 

nin artık ihtiyaç şekline giren düz
günliiğünü temin edec~k şekilde ol. 

ması ve idare heyetine yalnız ya -

pak ve tiftikçilerin değil ,fakat hu
bubat, yağ. peynir, bakliyat, afyon, 

koza, pamuk ve av derileri tüccar. 

larımn da alınması suretile Borsa. 
nın ıslahı Iazımgelir. 

Danzlge yeni kuvvetler 
gönderlldl 

Londra, 12 (A.A.t - cNews Chro-

nicle> in Dantzig muhabirinin gaze· 
tesine bildirdiğine göre, İspanya'da 

General Franko kuvvetleri safların
da harbeden Kondor lejyonuna 
mensup 1200 muhadp ve tayyareci, 
bu sabah Dantıig'e geimi~tir. 

(Baştarafı 1 inci sı.yfada) 
Dahiliye Vekili öğleden sonra Vi

layete gelerek Vali ve Belediye Re
isi Doktor Lutfi Kırdarla görüşmüş, 
Vilayet v~ Belediye ilşcri hakkında 
kendisinden malfımat almıştır . 

Vilayette bir muharririmizi kabul 
~den Faik Öztrak, muhtelif mesele
ler hakkında sorduğu suallere ce· 
vap vererek demiştir ki: 

«- Et ve ekmek meselesi etra -
f ında burada alcikadarlardan izahat 
aldım. Bu sahada çalişmalarını tevsi 
ye ettim. Kendilerine, faaliyelteri 
hakkında bir şey söylemiypr~m. 

Ekmek meselesinde bizi alakadar 
edecek cihet, ekmek narhı ile buğ. 
day fiatı arasındaki nisbetin haddi 
ni aşmasıdır. 

Et meselesinin hallinde bizim der 
piş ettiğimiz düstur, bu işin haklı 

tenkidlerdeıı masun olacak bir tarz
da hallnlunmasıdır. Etin mezbaha 
haricindeki vaziyeti Ye canlı hay -
van piyasası da ayrıca tetkik oluna
caktır. 

Et nakliyatını Belediyeye veren 
kanunla et meselesinin daha sıkı 
bir surette tatbiki temin olunacak
tır. 

- Belediyelerin varidatlarını ar
tırmak ic;in yeni tedbirler düşünü· 
yor musunuz? 

- Bütün &lediyelerin varidatla
rını artırmak hususunda umumi 
bazı kararlar almak niyetindeyiz. 
Bu arada Belediye rüsumu kanu -
nunda tadilat yapmak üzere çalış
maktayız. Hazırlığımız tamaml an
dığı takdirde bu husustaki kanun 
layihasını Meclise kış devresinde 
sevkedeceğiz. 

Yeni istimlak kanununu hazırlar
ken, düşündüğümüz başlıca şey, 

hem Belediyeler için işde sür'at ve 
kolaylık temin etmek, hem de va .. 
tandaşların hukukunu tam mana

sile muhafaza etmelerini temin et
mekti. Zaunedrim ki bunda muvaf. 
fak olduk. İleride istimlfık yapıla
cak diye gayrimuayyen bir 1.aman 
için vatandaşların hukuku tasarru
fiyelerini ihlal etmek hiç de doğru 
olmıyan bir şeydi. Yeni koyduğu -
muz kanunda istimlftk irldiasile va
tandaşların haklarım hirkaç nokta
da \'e anc·ak bir sene gibi kısa bir 
mtiddet icln tahdit Qlmevi derois 

rarlaştırmış ve büyük bir orduyu, 
donanmalarının ateşlerine dayana. 
rak, yarımadanın her noktasını top 
ateşlerimizle yalanan, birkaç yeri-1 
ne çıkarabilmişlerdi. N eticc ma
lumdur: 120 bin zayiatt:m sonra çe
kilmek! Anadolu kıyılarımıza, zayıf 
defi ve tard tertiplerimize rağmen, 
düşman ayağı basmış değildir. Uzel 
adalarına karşı çıkarma hareketle
rinin muvafiak oluşunun sebebini; 
müdafilerinin ruhi h9.letinde, müda
faa tertibatının zaafında ve Alman 
donanmasının faikiyetinde aramalı· 

dır. 
Yakın adalarda biriktirilen kuv· 

vetlerin kıyılarda ihrsca girişebil· 

meleri için donanmanın bu sularda 
daimi bir hakimiyet kazanmış olma
sı gereklidir. Bu, bugünkü vaziyet· 
te İtalyan donanması için kat'iyyen 
varit olamaz. Akdenizde İtalyanın 
kuvvet çıkarmak istediği yerlerin 
adlarını arlık ezberledik. Malta bile 
İta lyan kuvvetlerinin bir hareket 
hedefidir! Propagandanın şükkanını 
beslediği yerlerden sarfınazar, bir
çok İtalyanı barmdıran Tunus mü
dafaa cephesinde de Tunuslu İtal
yan 1.ar yer tutmaktadırlar~ 

Bu hazırlıkların ve tahkimatın <ın
cak bir hedefi olabilir: Üslerde tu
tunmak! Adalar, donanma ile ko· 
runmadığı müddetçe. kendi mukad
deratlarına bağlı kalırlar ve her ada 
kendi müdafaasını başarmıva mec
burdur. Vakıa. adalar, hava kuvvet
leri için üs vazifesi görebilirler. İ
talvan1ar, bu üslere dayanarak, 
mi.ittefik donanmaya ha\•adan da 
baskınlar yanabilirler ve vakın kıvı 
şehirleri11ti bomba lamwa çalışırlar. 

Fakat her adanın müdafaası mü
him kuvvete. silaha \'e t'3hkimata 1ü 
zum gösterir. Hakim bir donanma 
icin muzır ~ördüğü bu vuvaları te· 
mizleme.k deima mümkiinciür. De
nizııltı botlarını da barmdıracak o
lan bu ü~l~r. nev~ mal olursa olsun, 
zant ve isval ·edilmive de hak kaza. 

İngiliz • Bulgar 
Müzakereleri 

Londra, 12 (A.A.) - Dün sabah 
Paris'e gelen Bulgarislan'ın Mebu
san Meclisi re.isi Muşanof. gelecek 
haftanın başıııda Londra'da buluna
caktır. 

cİmperial Polici Group. tarafın· 
dan davet edilmiş olan Muşıınof, 

Akdenizin Sark kıyılarına yakın 
adalar, artık rıkarmıya bir destek 
teşkil etmekten çok uıaktırlar. Bu
gün,. mütaleanın aksinde de bir re
alite aramak kabildir. Propaganda· 
lan doğuran sebepler belki de bun
lardır. 

Hakim bir donanma icin kıyının 
yakın müdafaa teı·tiplerini ,,e silah
larını sındırmak güç olmanu~tır. 

Hinterlanddan da beslPnemiycn za
yıf müdafaa kuv\·etlel'i, üstün ateş· 
ler karsısında, ~lebi .dE>ı ... ·ayı> bırak
mak mecburivetinc düsc:>r. Bunun 
maneviyatla da ilgisi çoktur. Bun
dan sonra sevacmanın karadaki saf
haları başlar. Müte:ırrız burada tak
viye edilebilirken. müdafi kendi ya
ğile kavrulmak güçlüğüne maruz 
kalır. 

Birçok üsler:in tahkimi. teslihi ve 
takviyesi; kesin sonuçta büyük te
siri haiz. sna ordunun r1J1ü aleyhin
nedir. Bir adanın esaslı müdafaa va-
sılasının doğrudan do~rU\·a kuvvet
li bir donanma o1du~unu İngiliz de· 
niz sh•asetini tetkik edeT'ler teslim 
ederler. Brfüınvanın hac::rrıc:ıt Ye aza
meti için Tr2f aigar bir dönüm nok
tasıdır. 

kitabında Türk ba •rftğıııın VC' ııhv 

sancaklarının niz .. mi şekillderi, bay
rakların alellımum kullanılma tarz
ları ve \•atandaşlann bavr"ğa karşı 
hürmetlerini ne şekilde göstermele
ri icabettiği hakkında kısa. fakat va
zıh malfıınat var. Bundnn başka Mil
li marşımızın da güftesi ve bestesi 
kitaba ila\•e roilmis, avnca bayrak 
ve sancak mefhumlarının kudsiyeti 
hakkında cok güzel birkaç yazı ile 
de kitap tezyin edilmiştir. 

Gerek genelik ve gerekse halk i
dn misilsiz bir kıvmette olan \'C her 
Türk evinde mutlaka bir tane bu
lunması icabeden bu kitabın bay
rak. sancak \'e milli marş gibi milli 
senbol ve sereflerimiz icin yazılsn 
ya1.ıhrden bazı cümleleri aynen alı
yorwn: 

~Tiirk ba ·rağı. Türkiye Cümhuri
ycti hükumetini ve onun yüksek şe
refini temsil eder. Bu şer~f timsalini 
korumak. saymak her Tftrkün, her 
yurttaşın vazifesidir.» 

cBayrak. istiklal belgesidir. Renk 
birliğinin, ırk birliğinin timsali o
dur. Ondan gayr:i renklerin gökleri· 
mize yakışmıvacağını, yaraşamıva
cıığını her an gözlerimize anlatacak 
olan da odur.> 

cMilli marş. insanlara tarihini, 
varlığım. geleceği h!lbrl.atır. Milli 
marş. insnnlan korkusuz bir hale 
kovarak kalıramanlıj':a lfıvık kılar. 
Milli duygulan üretir ve besler.:. 

Bu ,:?iizel ve istifadeli kitabı okur~ 
ken. aklıma gayri ihtivari bundan 

yakmlıfü oksı\·abilir. FEkat. bura- bes. allı av evvel Milli mars1mı1..a 

Yabancı tooraklara karşı ihracı 

istihdaf f'dPn tP.c:: 0 hbüc::lnri. üc;lerin 

dan tı>\•C'ih edilf•n baskınların mu· küfreden. bavra{tımızdan nazlı hilii· 
Y!lffakivC"ti, nihavet. mev7.İİdir ve 1i sökün atmıya kalkışan bazı kimse. 
her halde sonsu.,dur. Böv1e bir ha- ler geldi. O zaman ortalıQ-ı velveleve 
rekP.t. p,ü1el tiirk .. emMn: .. rnm,·ata vermive ve milli kıvmetlerimiz Ü· 
pirinC'e criderken evdeki bulgurdan . d .. h 1. k·· 1· ı . . • _ zerın e ruo e ı spe u asvon 9r vap-
olmak• darbımı>"'ı>l•mn medlulune k lk b d l f'k' 1 . mıva a ısan u a am ann ı ır e-
cok ııv~lındur. ltalvanın adalardaki l . . t . 1. ı t k e . . ,. . .. rını eaze emız aı:;ız arına ı mış v 
tahkım<>h ve tah.,ıdntı kst ı hır mu- k dil . 1• k ld kl b ·.rn erme avı o u arı ceva ı 

ciafaa ınıhivetinden öteye gecemez. . t' B 1 • a· · b d k y · .. w ,·ermıs ı. u rn ıEeyı ura a a • 
Patırtıvn o~buc bır k·nları ogren-, d t kt k d b'" 1 b' k' e me <.>n ma s2 ım, ov e ır ı-

mek ist'venlPr. vakın t~rihin parlak t b ·ıı ti · · k d hta . . . a a mı e mızın ne a ar mu ç 
b,c;l:ın muv;-ıff;ıkn·f'tle>rını vaıan sa. ld w t b .. lti kt' o u~unu e :ıruz e rme ır. 

hifelerine !'Öz ee7dirC"hilirler. Sura- Ö .. b 1·1 Hoc an T" k n\·uz ası 1san am ı, ur 
sını eh lımıtmam·k ı;..?Jmrıelir. bu milletine hediye ettiği bu gü. 
mu\•S ffakh·<>f l•wi v:ır., tan far rnüte- zel kitap için candan tebrik ederim. 
:ır.r1ldar d'l df'~il, mıt.,;k vapnn bece- MUoAD SERTOJ'o l U 
riksiz \•e korkak rnilc1e fi'Prrli! l" u 

Londra'da hükumet erkanı ve İngi- F1"ıol·H r.orı1>ral 
Mareşalin Muğladaki 

t -tkikleri 
liz ricalinden bazıları ile siyasi \'C Krmal KocPr 

ikhsadi görü5meler yapacaktır. --------=--
ettik. Bunda da vatandaşların esaslı Hapishane o·orobili 
hakları mahfuz bulunacaktır. M<.'- r . d F . B. HA. d. 
selci, vatandaş mülkünü satabilecek, c. n 3 ecı ! r a ıse 
devredebilecek ve icara \'erebile • 1 (Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
cektir. 

Valiliklerde ve idari teşkilatta 

bazı tebeddüll<'r olacaf,~ söyleniyor. 
Bu hususta bizi tenvir eder misi • 
niz? 

- Valiliklerde değişiklik ola-::ağı· 

nı tahmin ededm. Maamafih bu 
mesele Dahiliye Vekaletile beraber 
hükumeti de alakadar eden bir me
seledir. İdari teşkilatta da değişik
liğe ait bazı hazırlıklar yapıyoruz. 

Vilayetler idaresi kanunu üzerinde 
çalışıyoruz. 

- İdari teşkilatı daha faal bir 
hale getirmek için bazı makamların 
salahiyetlerini genişletmeyi düşü -
nüyor musunuz? 

- Biz, saUıhiyetleri geni lelmek-

ten ziyade o salahiyetleri isabetle 
kullanmak hususundaki mümare e
yi artırmak istiyoruz ve lazım olan 
da budur. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, ar
kadaşımızın havayici zaruriye fiat
lannda görülen yükselme k<ırşmn· 

da ne düşündükleri sualin~. bıı hu
susta Ticaret Vekilinin Mecfü kiir

süsündc bazı malumat vPrdt~ni 

kaydederek Hatayda 23 temmutdan 
itibaren memurlrırımızın ruttyıate 1 
e:~ceiHni tebarüz ettırmi~tlr. t 

de bir hadi:::e olmuş, birkaç saat ev
vel Ağırceza mahkemesinde. hak
kında 15 sene ağır hapse ınahku -
miyet kararı verilen bir katil, hafif 
bir ceza ile kurtulan :;;uç ortağını 

otomobilin içinde yaralamıştır. 

Vak'amn tafsilntını yazıyoru7.: 

Bundan bir müddet evvel Edir
nekapıda sur haricinde tertip cdi -
len bir eğlence aleminde Mükerrem 
isminde genç bir klz öldürülmüş, 
katilleri olarak da Niyazi Kuşgöz 
isminde bir terzi ile Piç Hasan na
mında bir eroinman yakalanmış:ar
dı. 

Ağırcezada muhakeme edile~ iki 
maznun hakkında dün akşam karar 
verilmiş, bu karara göre te.:·zi Ni
yazi Kuşgöz 15 sene ağır hapse 

mahkum olunmuştur. Mahkeme, 
Mükerremin ölümü hadisesinde Piç 
Hasanın bir suçunu görmemiş, yal-

nız kavgaya iştirakind!.'n dolayı 7 
gün hap!':ine karar vermiştir. 
Ötedenberi Mükcrremin Piç Hasan 
tarafından öldürüldğünü iddia c -
den terzi Nlyar.i Kuşgöz, bu karar
dan hiç memnun olmamlf ve 7 gün
lük me.,·ku!iyf't mnddetinf esasen 
Jkmal etmif bulunan arkad&§ımn 
t.ıhllye edllecıııjJ nt ö~eninc.. dtt 

(&.,tarafı l io<'i sayfada' 

Dün gece Belediye tarafından ve
rilen zivafet fevkalade güze geç -
rniştir. Erkek ve kız çocuklarımızla 
zeybelker tarafından milli oyunlar 
oynanmış. yerli sazlarla yerli tür -
küler söylenmiştir. 

Bu akşam alay tarafından bir ~\

ya[et verilecektir. · -. - . 
Köa•lvanof Sofraya 

döndl 
Sofya, 12 (A.A.) - Kö eh•&noı. 

dün Belgraddan Sofyaya dönmüş

tür. 

büsbütün kızmıştır. 
Karardan sonra saat 19 buçuğa 

doğru Niyazi ile Has.m, diğer me\·
kuilarla beraber Tevkifhane <>to -
mobiline konularak yerlerine gö -
türülmek üzere yola çıkaı ılmışlar
dır. 

Kırmızı otomobil, Adliyeden bi· 
raz uzaklaşıp Sirkecide tam köşeyi. 
döndüğü vakit arabanın i~lnden acı 
bir çığlık ve gürültü işitilmiş, bu
nun üzerine jandarmalar hemen a
rabayı durdurtup kapıyı açmışlar
dır. O vakit, Hssanm kafasından 
kanlar akmakta olduğu görülrni'iş 

ve Nlyazinlıı, Hua.nıT'. kaf uına vu
rarak onu yaraladığı nğrf'nilmiftfr. 

Bu yeni cürmünden dola~'l Niya
zi. heme& cUrmtım~ut mah.ktmt
sine gMtff'rllm\.şttr. 



Sayfa: ....._ 

BİR CELLADIN 
" Hatıraları 
,Acıklı ~ Yürekler Acıaı Ve 

İdam ·"· Bir 

-·- r - Çok rica ederim, artık beni, 
• düşüncelerimle yalnız bırakınız. 
~ğla~ak, boşanmak istiyorum, fa

. kat sizden utanıyoı:um. Müsaade e
din ... 

• Yarın, sabaha karşı as1lacak olan 
. bedbaht kadına karşı içimde sızı 
· duyarak odasından ayrıldım. Kapı
-nın önünde gardiyan kadın bekli -
yordu: 

· - İçeride amma da çok akldın ! 
· Diye sataştı. Ben, loş, dolaşık ve 
çapraşık koridorlardan zihnim ve 
benliğim Elen Düklayn maceralarL ı 
le dolu olarak geçtim. 

Of yarabbi! Ne fena bir meslek 
intihap etmiştim!.. 

Hükmün lnfa:ı:ı 
İdam günü ... 

Elen Düklayn'ın taş hücresinden 
ayrıldıktan sonra bir müddet ne 
yapacağımı bilmeden dolaştım. Ka- I 
ranlık basarken marangozu çağırt- 1 

tım. Darağacının hazır olduğunu ve 
her türlü hazırlığın bitmiş olduğu_ 
nu haber verdi. Bir şey yiyemedim. 

Hapishane inzibatını temin eden 
nöbetçi kıt'asının çavuşuna beni sa
bahleyin 3,5 da kaldırmalarını ten
bih ederek yattım. 

• Nöbetçi çavuşu sabahleyin saat 
3,5 da beni uyandırmıya geldiği za
man ben daha penüz gözlerimi kırp 
mamıştım. 

Bir dakika bile uyuyamadan kalk
tım. Mehabet telkin eden elbiselc- ı 
rimi giydim. . 
İçimde garip bir uyuşukluk, vü

cudümde anlaşılmaz bir donukluk 
vardı. Arabaya bindim. Hükmü 
idamın infaz edileceği Baltimor j 
meydanına geldiğim zaman maran- , 
goz, kürsüyü ve üzerindeki :ığacı 1 
da yerine tesbit etmişti. Şimdi bu j 
korkunç ölüm makinesinin eks•k1e
rini tamamlamakla meşguldü. So _ I 
kakta kimseler yoktu. Soğuk, pus- f 

lu bir havanın ayazı, kansız yüzü_ ' 
mü üşütüyordu. ı 
Yarım saat sonra polisler, idam 

sehpasının etrafında inzibat tedbir- ı 
leri aldılar. Sokaklardan çıkan me- , 
raklılar, polis kordonunun etrafın. j 
da birikmeğe başlamıştı. Gazeteci- ı 
Jer, darağacının beş, on metre öte-1 
sinde, suçlunun son sözünü dinliye
cek bir yerde mevki almışlardı. 

Ben, marangozun yanında, dara
ğacının bulunduğu kürsüye çıkan 
basamakların üzerine oturmuştum, 
bekliyordum. Beş dakika sonra bir 
telaşlanma oldu, marangoz: 

- Galiba Eleni getirioyrlar! de
di. 

O sırada iki araba, polis kordo • 
nunun biraz önünde durdular. Bi -
rincisinden Müddeiumumi, Sheril, 
(1) bir hakim ve daha bir iki kişi 
indiler. İkinci demir kapılı araba -
dan evvela bir papaz indi, elini u. 
zattı ve Elen, papaza dayanarak a
rabadan indi · 

Gün !lerlemiş, artık alaca karan
lık olmuştu. Bu meraklı manzarayı 
seyretmek içintoplananlar çoağl _ 

Sahnesi 
Ben hemen müdahale ettim: 
- İdam mahkfununun son arzu. 

sudur papaz efendi. Öyle de günah
kar, böyle de günahkar .. dedim. A-

kabinde Johnson &rkmester diye 
bağırdım. 

Papazın emrivakie canı sıkılmış. 
tı. Kalabalığı ve polis kordonunu 
genç bir adam yırttı, yanımıza ka-

dar sokuldu. Kalkık yakasının için
den kafası omuzlarına doğru çök -
müştü. 

Bu genç, sanki bana rüşvet teklif 
etrneğe gelen bedbaht John Berk- 1 

mester değildi. Zayıflamış, gözleri [ 

çukura çökmüş, sarı yüzünde sakal- 1 
ları uzamış bir zavallı mumya ol - ı 
muştu. 

Yanımıza kadar · sökuldu. Elenle · 
gözgöze geldiler. Elenin sesi titre- [ 
di. 

- Zavallı John! Ne ka.dar bozul
muşsun! .. 

Birbirlerine sarıldılar, ikisi de ağ_ 
lıyordu. Bir dakika kadar kendile
rindep. geçerek öylece durdular. 
Halk: 

- Cani, kaltak.. diye bağırıyo1-
du. · 

Elen, ıslak yanaklarını John'un 
omuzlarına sildi: 

- Adieu John.. dedi. Iztıraptan 
kurtuluyoruz. Halkın bağırışmasına , 
kulak asma. Yüzüme bak, gözleri. ! 

mc bak, ölürken senin iyi insan I 
yüzünü görmek, sana bakarak öl
mek istiyorum. 

Elen merdivenleri çıktı. Ben de, 
vazifemi yapmak üzere ona refakat 
ediyordum. 

Kürsünün üzerinden etrafa bir 
göz attı, edilen küfürlere, sıkılan 
y ,rnruklara aldırmadı, gözlerini 
John'un yüzüne dikti, sarı uçuk du-

tebessüm daklnnndan cansız bir 
döküldü: 

1 

- Adieu John, adieu Mister 'ı 
Fred! .. 

Ve bana döndü: «İki dost olarak 
birbirimizden ayrılıyoruz» dedi. 

Ufak bir hasır iskemlenin üzeri
ne çıkmasına yardım ettim. Ke - · 

mendi boynuna geçirdim ve onun 1 

görcmiyeceği bir şekilde marango_ I 

za, iskemleyi ayaklarının altından 

çekivermesini işaret ettim. 1 

Elen, hayatının son saniyelerinde · 
bile bir heykel gibi metin duru -
yordu. 

Ayağının altından iskemle çeki
linceye kadar gözlerini J ohn'dan 

ayırma~ı. Birdenbire güzel, ince 
dudaklı ağzından karışık hırıltılar 

duyuldu. Dara,ğacının ipi gerildi ve 
sağa sola gitti. Sabah güneşi Elen 

Düklayn'ın mütekallıs çehresini ay. 1 
dınlatırken büyük bir cnaznin 

önünde nöbet bekliyen bir nöbetçi 
gibi sevgilisinin ölü, çakır gözlerine 

hareketsizce bakan J ohn'un koluna 1 

girdim: 
- Haydi, dedi, artık gidelim. 

lDevamı \'ar) 

rnıştı. ============================ 
Genç kadın arabadan inince bir İpek fiatları düştü 

iki taşkın genç: Bu seneki ipek kozası mahsulü • ı 
- Kaltağı suda haşlamalı! diye müz gayet iyidir. İpekin kilosu 10 1 

bağırdılar. lira ve vadeli satışlarda 10,50 ku -1 
Elen, kürsünün altına gelmişti. ruştan devam etmektedir. Geçen 

~teni görünce kelepçeli ellerini u - sen ayni tarihte fiatlar 12 lira üze- ' 
z tttı. Ben kelepçenin demiri içinde rinde idi. İpek fiatlarında 
oııun elini sıkarken: 

- Ne iyi etmişiz de dün akşam kumaşlara da tesir etmesi muh _ 
temeldir. u2unboylu g9rüşmüşüz Mister 

Fnd .. dedi. Avrupa fiatları ikinci 5 ve birin-
Sesinde dün söze başladığı za • ci neviler 6 lira arasındadır. 

maııki ayni hakimiyet, ayni erkek •••••••••••••
ton. vardı. Papaz: 

- Yavrum, dedi, son bir söyliye. 
ceğiıı var mı? 

Ehm: 
- Zahmet olmazsa sordu -

runuz papaz efendi, dedi, Johnson 
Berkmester burada mı? 
Papazın cam sıkıldı: 
- Ne yapacaksın kızım, dedi, Ö

lürken bari yeni bir günah işleme. 

(1} O zamanın en wyük mülkiye 
n> ı'rııııra 

YARDIM, EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKİDİR 

Sevgli çocu.kar: 

Okuduğunuz mektep kitapları. 

nı Çocuk Esirgeme Kurumuna 

verirsiniz, okumıya hevesli, fa
kat kitap almıya kudreti olmı~ 

yan kardeşlerinize yardım et _ 
miş ve küc;.üklükte bu zevki tat
mış olursunuz. ................... 

Piyangoda isabet 
Eden Numaralar 

13 TEMMUZ~ 

r - • 
Sultan Aziz Devrı 

Başpehlivanları 
Di1nkü Keşidenin Tam Listesi -Akkoyunlu Kazıkçı Karabckür--

2151 21732 26473 2399 783219721 _:. ss - YAZAN: SAMI KARAVel-
33832 21316 29676 1997 30443 2586 
12056 1772 29926 11998 21906 4938 
36072 17093 -20326 14l67 20497 8060 
9071 26817 37686 17227 20435 29446 

124q3 37106 39290 10943 19251 9454 
39201 37866 22810 28284 2317.0 1373 
2664 2~542 781 7549 34200 23776 

10072 17972 10130 32862 8854 19693 
5858 -2607 13371 17179·34971 29598 

17354 31136 2082 31493 21382 201 
730 27825 38574 30557 27600 23421 

5013 7105 32856 25513 32350 21321 

Piyangonun bu seferki keşidesin
de 50 bin liralık en büyük ikrami- ' 
yeyi kazanan 28358 numaralı bileti~ 
h~mili, . fakir bir maden işçisidir. 
Zonguldak maden ocaklarında çalı

şan ve Sermed isminde bulunan bu 
talili işçi; bundan 3 sene evvel de 
Nimet gişesinden bir bilet almış ve 
biletine 30 bin lira isabet etmiştir. 
Sermed bu parayı bir sene içinde 
yiyip bitirmiştir. Bu kere de bir tel~ 
graf çekerek o zaman 30 bin lira k~
zanınış olan 28358 numaralı biletten 
bir tane kendisine gönderilmesini 
rica etmiştir. İşte genç işçinin ga
rip bir inanışla seçtiği bu bilete bu 
sefer de tam 50 bin lira isabet etmiş-
ti~ . 

Dünkü keşidede 35357 numaralı 
bilete çıkan 15 bin liralık büyük ik
ramiye Aksarayda Bayan Lutfiyeye 
10 ar bin liralık ikramiyeler de Bey
koz Deri Fabrikasında Kireçleme 
ustası Hakkı ile Kömür Meclisi ida
re azası sabık Edirne Belediye Re
isi B. Ekreme Bayan Nimet tarafın
dan verilmiştir. Keşidede kazanan 
numaraların tam listesi aşağıdadır: 

34546 7835 17994 18936 9067 22081 1 

1878117178 23372 27540 19172 14858 1 
29379 33495 22822 14983 28381 22206 
16955 25689 10754 22727 20345 

30 lira kazananlar 

39599 33539 31492 38080 16290 29440 
28583 39031 8025 6430 11921 34013 
2093 8748 36651 35749 29742 30475 
2593 28378 29800 12768 26515 10624 
8615 36069 7020 29472 3809 19776 

13704 25785 25835 18746 19610 36524 1 
9327 5054 2422 16783 1344 26647 : 

1 

21548 12734 14934 14937 35195 33374 ı 

50,000 
Lira kazanan numara 

28358 
Bu. numaranın son iki rakamile 

nihayet bulan biletler, 1/ 10 hesabile 
iki lira amorti kazanmışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

35357 
• Bu numaranın sun iki rakamile 

nihayet bulan biletfor, 1/ 10 hesabile 
iki lira amorti kazanmışlardır. 

12000 
Lira kazanan numara 

15733 
10000 

Lira kazanan numarq 

3~89 

4768 
1000 

Vra kazananlar 

18996 

soo· 
2'1862 

29727 32614 16788 18519 34174 9786 
21628 16654 37218 3459 9093 32119 1 
30399 2696 2523 19606 2503 5040 
33215 9404 16001 3645 17939 8781 
17775 4744 523 37968 7275 23348 
15303 21455 29102 32375 11928 24160 
2425 14677 28534 28622 10826 26235 

15961 35343 8164 16666 16617 2407 
11744 20562 16171 28493 39495 19913 
26098 6170 i272 35213 30158 31633 
18994 26342 13288 7717 22351 9927 
29564 19139 14322 1856 30084 15624 
6207 1482 14567 3490 34456 13222 1 
8674 19781 30016 36721 23415 31515 

18912 260816985 39884 25261 24589 
1368 ,,5812 4540 17188 24083 8846 
1835 8332 7720 12749 32111 24358 

22186 15931 7468 39796 38271 30792 
6278 27306 13159 38570 21378 15847 

31655 26897 2265 24714 20224 19514 . 
13087 14117 26839 4270 20342 20582 
1994 22271 18110 20056 31789 23573 

17301 2470 31431 20225 4536 31424 
25559 13604 5309 19531 38119 14857 
21383 35714 24155 17401 37423 1563 
20713 3424 20335 27290 18377 30603 
20579 12285 39276 29053 16680 2058 

417 13064 10361 20532 18812 18625 
34455 668 30522 6707 32685 10531 
37632 37361 10012 17469 3324 32518 
2899 27774 29912 8743 10104 33792 
8239 25016 11697 12659 17892 12638 

1 29114 29842 25068 35614 32973 

toooo Llrallk mllk1'tat 

19996 
En son çekilen ve kırk kişi arasın

da taksim edilen 20 bin liralık !11-ii.
kıifatı aşağıdaki numaralar kazan
mıştır: 

L :ra kazananlar 798 7680 30058 11507 35016 10902 
35992 37369 18899 1349 19931 1884& 10256 11253 17370 22637 13198 35211 
31074 21398 23807 11754 38126 6243 ' 12084 23969 22026 35993 24098 18494 
11139 26773 19914 2517 30187 1816 17137 12529 1635 7595 38814 33080 

200 lira kazananlar 23693 28481 18824 21427 2378 12317 
15522 8970 14077 12358 7413 2030~ 

1 
18713 35604 37391 1166 2253 22883 

12278 5520 34497 14562 8952 14982 29584 30123 6505 19405 
12553 8427 17320 1577 9089 28582 Yni tertip Tayyare piyangosunun 
6571 3666 24252 34215 12290 lll 78 üçüncü keşidesi dün ikmal olunmuş-

25864 5220 13660 8865 17350 15063 
tur. 

2520 14378 8937 1 
100 liro kazananlar 15 bin lira ikramiye kazanan Üs-

küdarda sebzeci Hikmet ve Aynalı 
23751 38390 29743 27048 13287 27071 fırında Mustafa, Üsküdar Hakimi-
14589 4089 8844 6217 34874 25243 
30363 21300 11600 20056 27655 2425 yeti Milliye caddesinde Uğurlu gi-
10125 36733 35456 26915 6895 17572 şesi sahibi Cev.attan aldığı .(35357_) 
19736 10651 11814 30554 21555 32530 numaraya isabet etmiş ve ıkramı-

17176 30638 33968 39561 33692 4172 ~y;es~in~i~a=l=m=ış~t=ır=. =============::== 
24819 24288 26667 11185 20241 4841 Hudut harici edllen-ıal-
35761 23409 20715 33401 29407 

50 lira kaza11X2n1ar y•n gazetecl•I 
1891 26511 27823 1770 18904 33241 Paris, 12 (A. A.) - Fransa hükıi-
1478 22995 6450 14285 15043 26684 meti, Popolo Di Roma ve Stampa 
4936 14160 16803 5571 8933 33669 ıgazetelerlnin Paristeki muhabiri 

18096 37776 27665 7879 29844 20329 Petinatto'nun Fransadan çıkarılma-
36940 23206 12252 27050 7694 25579 sına ve kiSa bir zaman içinde Fran-
23107 16042 37604 21314 23237 38157 
5113 32625 10070 9264 30996 14211 sayı terketmesini kendisinden rica 

33596 8161 17195 25383 34979 39930 eylemiştir. 
8303 29995 31005 35311 7402 9216 Bu tedbiır, f ournal gazetesinin 
2074 17263 3059 23400 30566 13562 Roma muhabiri Guyon'un İtalya -

29717 18380 34810 22638 1047 89718 dan çıkarılmasına· karşılıkhr ve 
21201 3388 13486 2779 17374 4642 Petinatto'nun Fransada sarfe'rtiği ı 
lJ 536 2161 12711 11297 88:i9 37171 faaliyet müna~ebetiledir 

, Bekir Kazığı Takt~ 
Zora Dayanamıyatı Bu Müthiş 

Kavasoğlunun Kisbeti Yırtı/Jı 
İşte; bu hareketin neticesinde 

Kavasoğlunun ellerinin paçadan sö

külerek yanına düştüğü müşahede 
olundu. 

Bekir; Kavasoğlunu o derece sil· ı 
kelemiş, o derece havalandırmıştı 

ki; az kalsın Kavasoğlunun gırtlağı 
yerinden fırlıyacaktı. 
Kavasoğlu, yana ve yüzükoyun 

yere düşer düşmez Bekir üzerine 
çullandı. 

Nihayet; yarım saat sonra hasmı
nı altına .alabilmişti. Kavasoğlunun 

bütün emeli Bekirin altına düşme
mekti. Çünkü bu ad amın altına düş

mek kazığı yemekti. 
Nitekim; Kavasoğlu alta düşer 

düşmez Bekir kazığa el attı. 
Kavasoğlu; kazığı yemeden bir an 

evvel havalanıp alttan kalkmak is
tediyse de muvaffak olamadı. 

Artık Koca İbrahim çarmıha ge
rilmişler gibi yere mıhlanmıştı. 
Kazıktan kurtulmak mümkün 

müydü? .. Kavasoğlu bu t ecrübele
rini Kırkpınarda yapmıştı. 

Fakat; muvaffak olamamıştı. Be
kir, kazığı taktıktan sonra; gırtlai{

lama oyunlarına başladı. 
Mütemadiyen hasmını kazıkl a ba

sar k geriye doğru gırtlaklıyordu. 

Koca İbrahim de öne atılarak ve ge
riden budayarak kc.ız ığı sökmiye ça
lısıyordu. 

tki oehlivanın kazık mücadelesi 
bes on. dakika kadar sürdü . Bir ara
hk, Kavasoğlumın bütün kuvvetile 
öne atıldığı görüldü ve Bekirin ae 
h2smını elinden kaçırmamak için 
kazığı daha ziyade doldurduğu an
lası1ıvordu. 

Ta~ bu sıra da: Kavasoğlunun hJZ
la boşanarak alttan kalktığı ve- elle
rile kisoetini tuttuğu görüldü. 

Bekir~ isi anlamıstı. Bu sebenle 
h 2smının üzerine gitmiyordu. Çün
kü; Koca İbrahimin kispeti zordan 
yırtılmıştı. Kispetin kasn ağı kop
mustu. 

Kisncti bast:ı.nqaşa vırtılan Ka
va;oölu dnnunun U<'ktıru kopu!J 
mcvclı:ırıda k'llan "°"u.klar gibi ne 
yao-.ıcaihnı şaşırmıstı. 

Nihayet, yaverler işaret ettiler .. 
Koca İbrahim kisbet değiştirmek 

için meydandan çekildi. 
Bekir, arslanlar gibi meydanda 

bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. 
Kazıkçmın oyunu ve zoru hasmı

nın kisbetini parçalamıştı. 
Kavasoğlu dua etmeli idi. Eğer 

kisbeti yırtılmamış olsaydı. Bek.irin 
kazığından kolay, kolay kurtulamaz-

dı. 
Sultan Aziz; Bekirin bu zorlu ka

zığına hayret etmişti. Hayatı müd
detince bu derece zorlu oyun görme
mişti. 

Kavasoğlu Koca İbrahim gibi bir 
pehlivanın meydan yerinde kisbeti
ni zorla kağıt yırtar gibi yırtmak 
bir işti. 

Sultan Aziz yanında duran Meh
med Ali Paşaya: 

- Ali, bu ne hal? .. 

- Bu adam doğrusu çok kuv
vetli ... 

- Evet padişahım .. 
- Gördün ya... Koskoca Kavas-

oğlunun kisbetini yırttı. 
__:_ Efendimiz; bu işte biraz da 

Kavasoğlu kulunuzun zoru yok 
mu?. 

- Evet· demek o da ne zorladı ki; 
' iki kuvvet ve zor arasında kis;:,et 

yırtıldı. 

- Kisbet yırtılmaı:ıııydı ne olur
du dersiniz padisahım? .. 

- Kavasoğluuun vaziyeti kötü
d ür derim. 

Kavasoğln, çok gc~ç~eden ayağın
dıaki kisbetini dfl!ğiştirirken Arn.a
vudoğlu yanında idl. Kavasoğlunun 

sinirli halinden istifad~ ederek aıaY 
ediyordu: ~ 

- Kavasoğlu, nasıl gördün ~a 
Akkoyunluyu ? .. Adamın donunu 
ayağından alıyor... al'· 

- Ulan susak ağızlı .. : Biz Portl 

lar adama don vermeyiz.. . ·tı.t 
- Vermezsin ama; herifçı oğ 

don değiştirir adama .. · j{ı· 
- Hepten küçük gelirsiniz be 

zanlar?,, ıc· 
- Dua et ki; kisbet yırtıldı. )"oıc· 

sa Sivaslının kazığı kolay kolaJ çı 
m.azdı senden!.. ' dı.t 
Kavasoğlu; kendine güveniyor JıS 

Fakat; asabı bozuktu. Bekir dadi· 
ilk elden çok zorlu gelmişti k:erı 
ne... a(• 

Sultan Aziz de tclasta idi. J{a\' : . ··,.e; 
oğlunun tehlikede olduğunu, gıJ· :i• 

"rıll"' ten anlıyan bir adam gibi go 

ve sezmişti. ··~elt 
Aman Allah o ne kazıktı. ~0t,etı 

ve sahtiyandan olan yağlı }cıs ·~ti 
?atiska parçası gibi yırtıverı;;;lı' 
!kide birde yanında bulunan 
med Ali Paşaya dönerek: gii• 

- Mehmed Ali ne dersin bll 
reşe? .. 

- ...... ··ri.i.;o-
- Kavasoğlunu tehlikede go • 

ruın... J(S' 
- Zannetmem padi şahim··· ı..Ji• 

v b' pC" vaso!füı kulunuz da aşagı ır 

van dPMI... \ıC 
- Öyle amma. herif c:;ok zorJLl 

acı kuvv('ti v ar... " . df'' 
E t d. h m H,aodıt1 - ve na ı~a ı ... 

fazh :ıcı kuvvetli... )1iC 
Y"' ln ız bövle olsa giirr~c de 

korkmadan giriyor... ) 
(Devamı var 6•• 

••••• •••••••4•~•••••• .. e•L••••••••••••• 

Cengiz Hanın 
Cesedi 

tll' 
İzvestia gazetesinin 23 haziraıı ııit 

rihli nüshasında enteresan şöyle 
haber neşredilmiştir: . ·rı 8 

«Evvelce İzvestia gazetesl~~di~ 
haziran tarihli nüshasında bild1d1 19• . • r ıı 
üzere, Çindeki Japon istıla o . ~· 
rı komutanlığı iç Mogolistandaıcıre1' 

h .. ede çinhoro manastırına ucum 011ıı 

burada e~di istirahatte bult.1 ııiı 
ccrı~ 

Mogol fatihi ve kumandanı d .. ,ii· 
. ılı 

Hanın cesedini ele geçirmeyı etle 
nüyordu. Cengiz Hanın bu stl~atııı 
ele geçirilecek cesedi Japon •

111
e

«Müstakil> Mogol devleti biilt1' e)i 
tinin «Payıtahtı> ittihaz e.lflltı3~ 
kurdukları Suyyuan vilayetirııfl e1'' 
şehri olan Huyhua'ya nakledileC 
t . ıı 
ı. • 5ı.t)' 

Lakin Japonların bu pla?.ı g'ô' 
düştü. Çunçinden bildirildigı~0gol 
re, Çin hükumet adamları, J1# 
camiası vekillerile birlikte ~~ıll' 
Hanın lahdini açarak, cesedi . ıet' 
ce meçhul bir se~te.v~akletrtl~~ı.ıl 
dir. Ceset, nakledıldı~ bu J1l J<:I ' 
mahalde harbin sonuna kada_t fe<J' 
lacaktır. Cengiz Hanın cesedidiJı1li~ 
kalade bir merasimle nakle pil' 
cesedi Şansi hudutlarına kad~l'tJ'lu!' 
yük bir Çin ve Mogol süvarı 

9
t ' 

rezesi takip etmişti!'. Tab~tu~1ı1ci' 
kasından «Cihan fatihi» nırı de g'ô' 
le diğer zikiymet eşyaları el 
türülmüştür. • tJ'lıY 

cTaymis» gazetesinin husıı~ellgi1 
habirinin bildirdiği üzere, ıll l~ 
Hanın cesedini götüren ala~ vi19' 
haziranda şimendiferle şan~ ı:eJI' 
yetinin şimalinde kain Y~?'lıll c:~;it 

b .. turı. ., ' rine muvasalatinde, u ııı11ı.I 

l · d·ı 1ı'Q b\l ,, bayraklar A tezyın e ı n ., 
11 

c~ 
dıafll ., 

yordu. Al~f, yüce kurrıan .J< ı 
.. ter.111 ·, 

~dine tazim hislerini go2 . ~ b1 
b.. .. k .l~9gJl1· 1'' çin şehrin .en uyu cıa~.. ,ure· 

riken Çinli vfl Moıollardan J11'i~1c::1 

kep gayet kalabalık bir halk 
arasından geçmiş Hr. » 
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Yakın Doğuda 
Şirin Bir Nahiye: 
Demirci 

lıtanbul Hükumeti Kat'i Harekete 
Karar Vermiş Ve Üç Ş~kinin De 
idam Hiikmiinü: Tasdik Etmiıti 

r 

Recebin abuk sabuk sözlerini ve 
l.ıehmet Efenin div.anıharp heyetini 
hiçe sayarak hatta kendilerini tah-

kir edişini ancak Kara Ali ıamir et
~iye ç&hşıyor, onlar böyle bir halt 
l§ledi!N· mi: 

- Susun ille~! Mahkemede ter
biyesizlik etmen! Diye kendilerini 
ikaz edivordu ~ . 

Kara Ali, Çakırcalı ile b<'raber do
laştığını inkar etmiyor, fakat Çakır. 
talının müsademelcrinde ve baskın
larında bulunmadığını söylüyordu. 
lıôylelik1e kendi mantığile kurtul
rtıak istiyordu. Kurnaz Efe hapisha-

tlede de gevezelik etmiyor ve hiç bir 
IUç.a fiilen iştirak etmediğini iddia 
ediyordu. Hatta Çakırcalıdan bah
lt!dildiği zaman: 

- Gidi kahpenin doğurduğu! Ba
llınıza bütün bu belalal'ln gelişi~e 
0 sebep oldu, diye küfrü basmaktan 
asıa çekinmiyordu. 
'Yukarıda, gazetecilerin hemen her 

~n hapishaneye giderelt efelerle 
iOrüştüklerini yazm1~tık. Kara Ali 
tfe gazetecilere colt itibar eder, on
lara kahve, sigar; ikr:ım ederdi. Bu 
k.oca dağ adamı, gazPtelcrin kendi
sınden adeta bir kahraman gibi 

bahsetmelerinden nevama bir gurur 
duyardı. Yalnız bir gazete aleyhinde 
Yazacak olursa buna da cok hiddet 
eder k" .... d'' -, opunır u. 

Bu sırad a muhakeme sonlarına 
Yaklaştığl için, bunlara verilmesi i
Caheden ceza hakkında İzmir gaze· 
telerinde muhtelif yazılar intişar et
?l'ıiye başlamıştı. Bir kısm1 sürgün 
edilmeleri:li, bir kısmı da idamları· 
tıı istiyordu. 

'Yine günün birinde bir sabah ga
~tesinin muharriri erkenden hapis
~neye gitmiş ve Kara Ali Efe ile 

~0rüsmck istemiş. Efe kendisini mu
~d nezaketile kabul etmi~, kahve ve 
•ıgara ikram etmiş. Biraz hoşbeşten 
~nra efe cebinden gazetenin o ~n
u nüshasını çıkararak muharrire 

\ızatmış ve: 

1 
- Hele şunu bir okuyuver! Baka

ll)} senin gazeten ne yazmış! demiş. 

t Halbuki gazetede o gi.in Kara Ali 
fenin şiddetle aleyhinde ve idamı

:• talep eden bir yazı varmış. Efe 
llnu görünce mahsustan gazeteyi 
•aklamış ve her gün kendisine gele
telt dostluk gösteren bu gazetenin 
lnUh:ırririni beklemiş. 
~Gazeteci gazeteye uğramamış ol
b ftu için bittabi böyle bir yazıdan 

lberdar değilmiş. Fena halde bo
~lrnuş, fakat Kara AU Efenin ısra
~ Uzerlne yazıyı başından sonuna 

dar okunuy.a mecbur kalmış. 

~ittikten sonra Kara Ali Efe sor
ll'ıu§: 

- Bu yazıyı ne diye yazdın? 
~ tre bu yazının bizzat o muharrir 
,_,rafından yazıldığını sanıyormu5. 
lılıamr kızarmış, bozarmış. Cilç 

~· o ~n gazeteyt g~rmedi~lnt, bu 
b ·~ kendfm.tn y~zmadı~ını ve 

1 
lr ll!etede ptk çok muharrir bu· 
Unduğunu anlatabilmiş. 
~ ltara Ali o zaman köpürmüş. İda· 
lt~ı ~~t.~yen bu muharrire birkaç a
c! kufur savurduktan sonra şöyle 
eıtıi§: 

lı - Biz dağda elimizde tüfek olma· 
Ct~dik ta bu muharrir de elimize 
ıı, Şe!di. Bak o zaman barsaklarına 
~türlü yazılar yazardım ben! 

~bı ara Alinin hapishanede daha bu 
b~en pek çok hatıraları vardır. 

~it ıvanıharpte Kara Ali her şeyi in· 
•-uaııetı:niş, reisin bütün aolambaçlı 
'!leın1erıne ve aleyhinde gösterilen 
b hı ere rnğmen Çakırcalının işledi· 
i!lcJ.i ç bir suçta alAkası olmadığını 
hta~ etmişti. Sıra bunun üzerjne 
'cia olarak tevkif eailen muhtelif 

?)\}ara ve şahitlere gelmişti. ,a .. 
• 

hitlerin bir kı:smı kendisinin rnuhte· 
lif işlerde methaldar olduğunu ifade 
ediyorlardı. 

Nahiye Mlclnrn Bay Hul69i 

Uzun celselerden ve aylarla süren 
tahkikattan sonra nihayet karat 
günii geldı çattı. o gün mahkeme 
salonu her günkünden fazla kalaba
lık bulunuyordu'. Zabıt k~tibi reisin v iran~ehir (Hususi muhabirimiz. 
işareti üzel'ine kararı okdu. · den) - Mevcud iki nahiyemizden 

Çok uzun olan" bu kararda Kara en büyüğü Demircidir. T.abiatin bir 
Ali, Recep ve Mehmet Efenin Ça- çok güzelliklerini üzerinde topla
kırcalının muhtelif suçlarında bil- mış olan Demircinin hava ve suyu 
fiil hazır bulundukları gere~ şahit- hastalara şifa bahsedecek nefaset
lerin ifadeleri, gerekse elde mevcut tedir. 
delillerle sa?it görülüyor ve her Ü· Demirci eskiden bir şakavet ve 
çünün idama mahkum ~dildikleri ' kaçakçılık merkezi idi. Kan gütme 
kaydediliyord)l. Dığer bazı s~çlular adeti yüzünden her yıl bir çok va· 
ve yataklar da ~uhtelif cezalara kalar ve cinayetler meydana gelir
çarptırılıyorlardı. di. Şimdi ise, hükumetimizin aldığı 
. İdam kararı maznunları çok· şa- tedbirlerle bu haÜer tamamile ma
şırtmıştı. Recep abuk, sabuk konuş- ziye karışmıştır. Bugün halle mün
maktan vazgeçmiş, Mehmet Efenin bit ve mahsuldar topraklarından is
de ağzına sanki kilit vurulmuştu. tifade ile çifcilik, sebze ve meyvacı
Knra Ali de etrafına şaşkın şaşkın !ıkla uğraşmaktadır. Pirinç zeriyatı 
bakıyor, mahkemenin haklarında ve koyunculuk da inkişaf eylemiş· 
böyle bir karar verebileceğine ade- tir. Canlı hayvan ve mahsulat ih
ta inanamıyordu. racından büyük varidat temin edil· 

Buna inanmamakta da hakkı var- mektedir. 
dı. Çünkii o Çakırcalı Mehmet Efeyi Yeni nahiye müdürü B. Hulusi 
divanıharbe de, hükumete de emri- Yorulmaz, halen harap bir köyü an
ni geçirebilir bir kuvvet ve kudrette dıran Demirciyi imar için çalışmak· 
zannediyordu. Kendisini ve arka- ta ve köy kanununu tatbika ehem
daşlarını nasıl asabilirlercH. Buna miyet vermektedir. Bu mesainin ve 
mani olmak için Çakırcalı her şeyi arzulu gayretin iyi neticelerinin ya· 
yapar, hatta İzmiri bile basardı. Bu kın zamanda alınmağa başlanaca· 
dh·anıharbi teşkil eden adamlar, na- ğında şüphe yoktur. 
sıl Çakıcıdan korkmadan kendileri- Demircililer maarifte çok geridir. 
nin idamlarına hükmedebiliyorlar- Bunun da sebebi mektepsizliktir. 
dı. Bu yüzden bütün nahiyede hemen 

Maamafih bu karım vermekte a- hemen okur yazar yok gibidir. Vi
cele etmemeliydi. Vakıa idamları Hiyetin bu yıl Demircide bir mektep 
hakkında karar okunmuştu. Amma açması bekleniyor. 
daha ne de olsa vakitleri vardı. He- ... ; ...................... - .... H ....... . 

.men asılacak değillerdi ya. Efe ne /zmitlilere 
yapıp yapar, kendilerini kurtarırdı. 

Bu düşünecler içinde bulunan Ka
ra Ali Efe, hapishaneye iade edildi
ği zaman soğukkanlılığını yeniden 
iktisap etmiye muvaffak olmuştu. 

Mehmet Efe hiç konuşmuyor, Re
cep: 

- Ü len Kara Ali Efe, bunlar bizi 
essahtan asacaklar mı? diye soru
yordu. 
Bunların asılacaklarına inanmı

yan yalnız kendileri değildi. Halkın 
da büyük bir ekseriyeti kararın kat
iyet kesbedeceğine inanmıyor ve na
sıl olsa bu cezaların müebbed hapse 
veya sürgüne tahvil edileceğini u
muyordu. Fakat İstanbul hükumeti
nin hiç şakası yoktu. O, bu sefer Ça
kırcalı ile kat'i mücadeleyi göze al
mış ve buna muvaffak olmak için 
her çareye ba~ vurmıya karar ver
mişti. Nitekim idam hükmü de az 
zaman içinde tasdik edilerek İzmire 
iade edilmiş ve üste}ik hükmü ida
mın da Ödemişte yapılması karar 

Bir Mi1jde 
İzmit (Hususi) - İzmit körfezi, 

İzmit şehrinde nihayet bulmakta· 
dır. Körfezin nihayetlendiği saha 
ise, geniş ve muazzam bir bataklık· 
tır. 

Bu bataklığın kurutulması, bir 
kaç yüz bin liraya ihtiyaç göster
mektedir. 
Halkın ve şehrin sağlığı üzerinde 

müessir olan ve hastalık yapan kör
fez bataklığının. kurutulmasına ev
velce de teşebbüs edilmi~ ve .yüz 
binlerce lira da sarfedilmiş bulun
masına rağmen, maalesef bu müm
kün olamamıştır. 

Bu d~fa, Büyük Şefimiz, İzmiti 
şereflendirerek geçerlerken, faal ve 
iş becerir belediye reisimiz Kemal 
Öz, İsmet İnönüne, İzmitin bu ha
yati derdini arz ve izah ederek ku
rutulması hususunu istirham etmiş
ti. Çok sevilPn ve sayılan valimiz 

. Tekeli de, resmi kanallardan, Nafıa 
vekaletine müracaatta bulunmuştu. 

Memnuniyetle ve sevinçle öğren
diğime göre Nafıa vekaleti, lazım
gelen ehemmiyetle faaliyete geçe
rek, bu geniş işle meşgul olmuş, 12 

sir yapacağı umuluyordu. Halka hü- zattan mürekkep bir fen heyetini 
kumetin Çakırcalıdan pervası olma- şehrimize göndermeğe karar ver-

altına alınmıştı. Böylelikle Çakırca
lının en ziyade nüfuzu olan bir yer
de üç adamının asılmasının!, gerek 
kendi, .gerekse onu tutan ve ondan 
korkan halle üzerinde müsbet bir te-

dığı açıkça gösterilmeliydi. miştir. Heyet, yakında buraya gele-
(Devamı var) rek tetkikat yapacak ve bataklığın 

======================== l planını çizecektir. İzmit bataklığı 
kurutulduktan sonra, şehrin sağlık 

Alln•tl• bir cami 
yaphrıhyor 

hayatında mühim bir inkişaf husul 
bulacak ve İzmitin havası sağlam, 

Kahire (Hususi) - Mısır hükQ. hastalıksız. arızasız olacaktır. 
meti, Yunan payıtahtında büyük bir Bataklık sahasında çok ehemmi· 
cami yaptırmıya karar vermişti. yet ve kıymet bulacaktır. Zira, ma
Yunan hükumeti, Mısırın bu tale- lt'.im olduğu üzere, İzmit sert ve dik 
bini büyük bir sevinçle kabul etmiş tepeler üzerinde inşa edilmiştir. 
ve cami yerinin de bedava temin Şimdi herkes düz sahalara inmek 
edileceğini Mısır hükumetine bil _ ve bu kısımlarda ev yaptırmak iste· 
dirmiştir. Yakında :inşaata başlana. · mektedir. 
caktır .• Bu müsaade, iki hükumet lzmlllllere mUJde 

İzmit körfezinin yine bi.iyük dert
leri arasında yer alan bir derd de 
vapursuzluk dnrdidir. Bu hatta işle-

arasındaki dostluğun çok ileri oldu. 
ğuna bir misal olarak $Österilmek
tedir. 

~aYfi: 5" 

iogiltere Ve Almanya 
Bugil.n 1914 deki Harbe Sebep Olan Tekmil Yanlış 
1-lesap~ama .Unsurlarını T aşıJ!an Bir Başka Bey . 
nelmılel Sıyasetler Sahaaı içinde Bulunuyoruz 

cUkin Altnanyada. mekteplr, .---- !YAZ AN f---• 
matbuat ve mizah gazeteleri va· : 

tekeifüllerclen, ve az um:ın -.ınra 

e~ileceğini ü'mit ettiğimiz di~er~ • 
rınden geri dönmek olıruya'!'aktır. aıtasiıe tedricen lngiliz hakkın - Eski lngiliz Hniciya Naziri 

da, sonunda en fena kendi kendi. 
ni kandırma. nev'ine götüTmesi Anthony Eden 
muhakkak bir fikir vücude geti- ._ ________ ,... ___ _. 

Lord HaUf ax'ın perşembe gecesi 
tarihi nutkunda verilen teminat 
şüphe bırakmıyacak surette açık 

idi, ve Hariciye Nazırının nutkunu 
dinlemiş olan bir kimse, onuiı derin 
hulıiı ve esaslı kanaatle söylediği 
«Daha fazla tecavüz halinde buna 
karşı durmak taahhütlerimizi ifa 
etmekte derhal kuvvetimizi kullan· 
mıya karar vermiş olduğumuz bu
gün tngilterede tamamile ve umumi 
surette kabul edilmiş, fakat başka 
yerlerde henüz iyice anla§ılmamış. 
tın sözlerini yanlış anlıyamaz. 

rildi. Bu. yakışık almıyan hare
ket, yavaş yamı§, fakat devamlı 
olarak Alman hayatının her kö. 
ıesine yayıldı. Bu da ingiliıe, a
~r cezasını çekeceğimiz, değe

rinden dun biı kıymet vermeyi 
intac etti.> 
Bu sözlerle Alman Devlet Reisi 

cMein Kampb da harpten evvelki 
Almanyanın propaganda usullerini 
tahtie etmekle beraber devam ederı 

.«Maalesef vcikıfcine tarih tak· 
Tir eden yüksek hocalanmız, sırf. 
dolandıncılık ve sahtek4rlıkla 

böyle lngiliz imparatorluğu gibi 
zikudret bir te§kildtı bina etme
nin gayrimümkün olduğmıu. ta
lebelerinin zihinlerine yerleıtir. 

mediler.• 
Bitaraf ve haklı görmemiz lAzım 

gelen bu tenkid, Alman propaganda 
makinesinin bugünkü usullerine 
pek zıt düşüyor. Bizzat Herr Hitler 
kendi ihtarlarını kulak arkasına a
tıyor .. Uzakşarkta İngiliz tebaasına 
reva görülen son haysiyetşiken mu
ameleler, İngiliz imparatorluğunun 
zeval bulmakta olan kuvvetinin 
güle güle karşılanacak ıbir delili ola. 
rak doktor Göbbels tarafından se • 
vinçle alkışlandı, ayni zamanda Al· 
man matbuatı disiplin dahilinde 
bir meserret Avazesi yükseltti. İn. 
hitat ve sukutun derdest, hatta baş
lRmış olduğu bize temLn edildi. İtal
yan matbuatı kemali inkıyad vs 
taatle bu sevinçlerden içtinap edi-
yor. 

Tekmil bu propaganda cümbil • 
şünde Bolşevizm aleyhinde bir söı 
söylenmediğini kaydetmeden geçe. 
miyeceğiz. Yegane hedef, tekmil 
demokrasiler ve ayrıca Büyük Bri
tanyadır. Kızıl tehlike mevcudiye • 
tinin bitmiş olduğu görülüyor ki, 
bunun maksada yaradığına şüphe 

yoktur. 

tet• de avdet 
Şu halde bugün 1914 deki harbe 

sebep olan, tekmil yanlış hesapla. 
ma unsurlarını taşıyan bir başka 
beynelmilel siyasetler sahası içinde 
bulunuyoruz. Alelade İngilize,, İn -
giliz inhitatı masalları söyliyenlere 
sonu feci çıkan saçma sözerdir. Av
rupa yahut Uzarkşarkta harici siya
setin şu veya bu inkişafında hüku
metin ittihaz ettiği harekete dair 
efkar ihtilafı bulunduğu şüphesiz -

· dir. Filhakika bu gibi ihtilaflar hür 
bir memlekette zaruridir. Bu ihti
laflar sevkulceyş ~aruret ve ihtiyaç 
ların zıd tefsirleri, yahut temayül ve 
vaziyetin farklap üzerine müstenit 
bulunmuştur; fakat bu ihtilafların 

birinde hiç bir inhitat fikrinin rolü 
yoktur. 

Bize her taraftan geniş yayılmış 
ademiitimad delilli geliyor. Ustalıklı 
bir propaganda hergün bunu besli
yor. Bu, önilne geçilmesi lazımgelen 
bir tehlikedir, yoksa bütün dünya 
için felaketli neticeleri mucip ola.. 
caktır. 

bir lelelr farkı 
Şarki Avrupadaki meml~tlere 

karşı üzerimize aldığımız taahhüt-

tilen vapur 65 yaşını ikmal etmiş, 
salhurde ve yolsuz harap bir tek
nedir ki, ismi de Uğur'dur. İçinde 
oturacak, istirahat edecek en ipti
dai bir mevkii bile olmıyan ve İz
mit - İstsnbul arasını 9 saatte güç
lükle alabilen bu tekneden körfez 
halkı çok çekmiştir. Bizim gazete
nin ve İzmitteki Marmara arkada
şımızın mütevali yazışları ve dikka
ti ç~kmeleri üzerine Devlet Deniz. 
yolları umum müdürlüğü, İzmit 
hattına Trak tipi seri yollu bir va· 
pur işletmeğe karar vermiştir. Yeni 
ve güzel bu "Vapurla İzmitten İstan
bula üç saatte gitmek mümkün ola
caktır. 

Bu haber İzmitlilere ve körfez 
halkına en büyük müjdedir . 

Aa thony Eden 

D•lltm•mlt bir ruh 
Kudretimizin yettiği her vasıta 

ile Alman hükumetine anlatılacak 

olan esaslı hakikat budur. İngiliz 
milletince daima bunun böyle oldu. 
ğunu hepimiz bütün kalble biliyo
ruz. Milletin istidat ve evsafı de _ 

· Aişmemiştir. Ruh aynı ruhtur, ihti· 
mal ki fizik daha iyidir. 

Maamafih elzem ve hayati olan 
bunu yalnız bizim değil, öteki hü· 
kumetlerle milletlerin de bilmesi • 
dir. Bu sebepten milletin · ciddi ol
'duğunu gösterecek gerek siyasi ve 
gerek askeri her adım, izhar edebi
leceğimiz her ihtar işareti sulhe bir 
yardımdır. 

Bunların herhangi birini ihmal 
etmek, muhataralarla dolu ve gayri 
kabili af bir harp tehlikesine koş _ 
maktır. Mister F. S. Oliver'in cSo
nu gelmez serıı,~izeşb de söylemiş 

olduğu bir «Haksızın yahut arsızın 
taleplerine müsaadenin kuvvetli bir 
türeme huyu vardır» ihtarını unut
mamışızdır. Fazla müsaadelerde 
bulunulmıyacaktır. Millet bu ka • 
r.arda müttefiktir. Bugiln bu :ihtara 
kulak asmamak, herhangi bir müs
takbel mütecavize nihai mağlubi -
yeti temin ve dünyayı sakınılması 
lfızım olan ölçülemez derinlikte a
zap ve ıztıraba duçar etmek olacak
tır. 

leri yerine getirmek azmimizi asi-ı • 
kar kılmak teşebbüslerimiz il~m ı·--•••A•••••-·•-:•••••1••••••7••-J ve iskat edecek olursa, bugün aksi s.kerlık şlen 

kanaat için bir sebep hizmetini gö- ~ ... - . .. - . .... _ ... .... ...... . . 

ren iddia ve bahaneyi hesaba alma- H•r p m•IOllerl ile Şehit 
mız lazımdır. yellmlerl ç•lırıhyor 
Doğrusu Munich itilafı . muhtelif Kadıköy AskeTlik rubesinden': 

· memleketlerde muhtelif tefsirlere Harp malullerile şehit yetimleri-
bais oldu. İngiliz milletinin ekseri. nin tüt~n paraları gelmiştir. 
yeti bu itilafı, Almanyanın Avru _ 17 temmuz 939 gününden itiliaren 
pada arazi iddialarını artık sonun- para tevziatına Kadıköy hükumet 
·cusu olarak kabul tti. Nazırlar tara- binasında Evlenme Salonunda baş
fından olanca hulıis ile, artık hudut lıyacaktır. 
ları dahilinde hiç bir Alman akalli- Pazartesi ve cuma günleri. şehit 
yetler bulunmıyacağından Çek-Slo. yetimlerine, 
vakyanın bundan sonra çok kuvvet- Salı ve cumartesi günleri de harp 
li olacağı bize temin edildi malullerine dağıtılacaktır. Para d.a-

Maamafih, Almanyada ·ve orta ğıtma zamanı sabahları saat dokuz. 
Avrupa parçalarında, açıktan açığa ~an on ikiye kadar devam edecek-

ve hemen izhar edilmiş olsun olma. tır. 
sın, bu itilafname maddeleri daha Temmuzun 13/14/15 günleri nu-
fazla tefsire uğradı. mara almak için şubeye müracaat 

edilecektir. 
Bundan sonra İngiltere ile Fran- Resmi senet; maaş cüzdanı; nüfus 

cüzdanı ve üçer adet fotoğraf bera
ber getirilecektir . 

••• 

sanın ıarki Avrupadaki vak'alarla 
daha faz,!..a alakaları olmadığı mana. 
sına alındı. Munich itilafının hemen 
arkasından Berlin Süfera konferan. 
sının müzakerelerile bu ham haya- 33. Tümen A.~. D. Başkanlığından: 
le daha fazla kuvvet veridi. Yanlış Lise veya muadili ve daha yüksek 
olan bu tefsirin hiç bir suretle neti- okullardan mezun olanlar, askerlik
ce üzerine tesiri olmadığını, Alman. lerini yapmadan memuriyet alamı
yanın Prag'a girmesinin İngiliz ef- yacaklarından 938/939 ders yılında 
karının büyük kısımlarına kuvvetli bu gibi okullardan mezun olup ta 
?ir darbe gibi geldiği, ayni :&amanda tahsiline nihayet verecek olanların 
Ingiliz aksi tesirinin şümul ve şid- son yoklamaları Beşiktaş Askerlik 
detinin bazılarına, hiç değilse, bu şubesinde kurulacak Askerlik Mec
işi hazırlamış olanlara hayret ver. !i:~~!~ 1 :15 ağustos 939 da yapıla
diği hakikatini söyliyebiliriz. Bu 15 günlük müddet icinde ka-

Oerl dönmek yok nuni bPr mazerete daya~maksızın 
Milletler Cemiyeti ahidnamesi bu meclise müracaat etmiyenler hak 

hükümleri mucibince diğerlerile be kında kanuni muamele y~pılacak. 

raber hissedar olduğumuzdan gayri, tır. 

geçen sene Çek - Slovakyaya karşı •V'VVV'••,.•••••••••••• 
doğl'udan doğruya taahhütlerimiz 
yaktı.:. Bugün Lehistana karşı taah. YURD YAVRULARINA: 
hüdümüz kat'i ve mutlaktır. Fazla' Yeni yılda kitap a1aınıyacak 
olarak bu taahhüdün vücudü, geçen arkadaşlarını1.a bir yardım ol-
sonbahar Alman Devlet Rdisinin mak üzere okuduğunuz mekt<'p 
Başvekile verdiği sözü sırf nakzet- ikitaplarım Çocuk Esirgeme 
mesinden ileri geldi. Bu taahhüt _ Kurumuna vermenizi Kurum 

t b 
saygı ile diler. 

en, una benzetilmiş olan diğer ! ~~----""""""""vvvv-vv-vv"""~ 
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Erzurumun Derdi 
'' I ımar Birliği,, Hakkında Cereyan 1234567 8 9 10 

Eden Münakaşa Ve Dedikodular • ı•ı 
l 1 'RI 

d"l:rıurum, (Hususi) - Senenin ye-ı 
ı ayı karla örtülü olan Şarkın bu 

tariııi beldesi, bir aydanberi hum· j 
nıa.Iı faaliyet devresine girdL gu 
llıernıeketin kalkınması için uğra
:ın kinıseler diğer yerlere nazaran 
d lnisli gayret sarf etmek, daha 
b?irusu mücadelelerini iki cephede 
~l'den yapmak mecburiyetindedir- t 

r. Evvela kalkınma mücadelesi, 
&aniyen de bu kalkınmayı daima ez- 1 

lrı.ek istiyen tnbiatle pençeleşmek. 
l:rıurum ve havalisinde ziraat 

~ardır denemez. Köylü mayıs niha
~etindcn, eylul başına k~dar ekmek 
d içnıek ve mahsulünü tarladan kal-
ıtrnak mecburiyetindedir. Bu dar 
~mana sıkışan faaliyet tabii iyi 
~~ınıan veremez, mahsulün bere-

tlı olması için evvela güneş cö
ll1ertıiP,ini esirger, saniyen toprnğa 
Verunıesi lazım gelen gübre de, 
~zun süren kış günlerinde, tandır
'karda, saç sobalarda tezek şeklinde 
ğıUll~nılmıştır. Köylü bire beş aldı· 

gün bahtiyardır. 
:Su davanın çıkmazlığına kanaat 

getiren Cümhuriyet hükumeti, Erzu 
~rn ve havalisini: tabiatin hışmın
~n kurtarmak için, sanayi bir mın
t(i ka haline ifrağ etmeyi düşünmüş
dı. Onun için uzun tedkikler yapıl
q; Şehrin içinde bir iplik fabrikası 

1 tulrnak istendi, Erzuruma 90 ki-
10~etre mesafede olan Tortum şela
~Sinden 50 bin beygir kuvvetinde 
e~ekt'rik istihsal edilerek bütün Ü
~tıcü Umumi Müfettişlik bölgesi 
\Tura_ gark edilmek istendi, İktisat 
f ekalctind.en mühendisler geldi, 
Jtıaltat :rni.isbet hiç bir netice hasıl ol
hua~.ı ve dört ay rencperlik cdel'ek 
ırı·tun bir ylıın asgari maişetini te
ı· ıtıe Yeltenen Erzurumlu da ümit-
1 tıazarlnrla talihine küstii. 

1 İşte bu tarihtf' istila meadü cezir· ". k tine uğrıva uğrıya fakirlilc ve ba-
d•rtısızlık folaketine dô\ar olan beli:· simdi, bir kalkınma humması 

tıdedir. Ana caddelere p:ırke dö
itıdi. vi.lavet Cümhnriyet caddesin
~~· kocaman bir sinema yaptırıyor. 

1 
oşe> ba5;1arında göze görünen yer

~:de binalar badanalanıyor. İki 

tir. Ancak herhangi bir yanlışlığa 
meydan vermemek için hemen ila
ve edelim ki, bu birlik Erzurum hal
kının teşebbüsü ile kurulmuş bir 
müessese değildir. Birliğin iki mü
essisi vardır. Belediye ve idarei hu
susiye: Maksad da imar işlerinde 
sürati yaratabilmek ve kanuni for
malitelerle, belediye ve vilayet en
ciimenlerinin münakaşalı meclisle
rine girmeden imar işlerine germi 

1 1 
1 1 
1 1 ı•ı 
1 l 1 1 

ı ımı ı•ı 
• 1 

SOLDAN SAGA: 

1 - Haliçte bir semt. 

vermek.. 2 - Kalın kumaş, topral. 
Belediye 200 bin liralık bütçesi- 3 - Felaket, kışın yağar. 

nin 50 bin lirasını buraya terkettiği 4 - Komşu bir Arap devleti, ge-
gibi vilfıyet de ayni miktarla bu işe . ri bırakmak. 

iştirak etmektedir. 5 _ Verem mikrobunu keşfeden 
Son günlerde bu birliğin vaziyeti 

bir takım ileri geri mütnleaların 

serdedilmesine meydan verdiği 

doktor, değer. 
6 - Esas, arkasından kovalamak. 

için. hesapların kontrolüm~ lüzum 
görülmüş, toplanılmış, hesaplar kı- nebat. 
r.aat edilmiş ve azanm bir tanesinin 8 - Bilgiç, bir meyve. 

7 - Kıymetli bir taş, kokulu bir 

chesapları kontrol için bir encümrn 
kuralım ondan sonra hesaplan ka
bul edelim> teklifi birlik heyetini 
tec;kil eden vali muavini, emniyet 
müdürü, sıhhat müdürü tarafından 
reddedildiğinden yalnız kıraatle ileti 
fa edilmiş. 

Belediye imar birliğinin mevcu
diyetini lüzumsuz telfıkki etmekte 
ve zaruri amme hizmetlerinin bu 
yüzden bir tak1m zorluklnra uğra
dığını iddia etmekte, fakat buna rağ 
men birlikten de çekilmemektedir. 

Birliğin bünyesi dolavısile mas
raflarını divana göndermemesi ve 
şehir planının mevcud olmaması 
dolayısile gelişi güzel masraf yap
ması da bazı mehafilde memnuni-
yetsizliği uyandırmıştır. 

Erzurum halkı treni bir halaskar 
gibi karsılamak icin hazırlanmakta
nır. Knrakış giinlerinde dünya ile 
muvasalası kesilen Erzurum. simen
difrr sayesinde mahsur kalmaktan 
kurtulacaktır. Zira ne kadı;r gayret 

edilirse edilsin, kışın şiddetli za-
manlarında Kop dağı ve Ziganalar 
Erzuruma geçid vermekte nazlı ha-

rekct etmektedirler. 
Erzurum Anadolurıun Asyayv. 

yahud da Asyanın Anadoluya açı-

9 - Can, bir not. 
10 - Yemek, gemilerde bir direk 

ismi. 
"YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - İstanbulun bir semti, köpek. 
2 - Su, gül manasına gelen bir 

hıristiyan kadın ismi. 
3 - Geceden sonra gelir, siyah. 

4 - İIAve, işçi elbisesi 
5 - Mülk, fetheden. 

6 - Elverişli. 

7 - Bir isknmbil karhdı, dini me-
rasim, nota. 

8 - Soytarı. 

9 - Dair, mektup. 
10 - Soy, ılık. 

Dünkll Bulmaca•ızın 

i 
ılyonu tecavüz eden Miifettişlik lan yegfıne kapısıdır. Seneleıin 

tışa mihnetine göğiis geren halkı, mu- ===================::..: ,_ atı, Müfettişliğin Erzuruma ge-
~ll'leınesi yüzünden tenha duruyor- vasalasızlık yüzünden bir çok za-
ııa da, şeh~e hayli heybet veriyor. radnra uğrayordu. Onun için Er-

\r zuruma şimendiferi getirecek olan 
lkı ilayet fedakarlıklar ederek nü- Ciimhuriyet bayramı, bu mağdur ve 
tn Utıe evleri yaptırdı, fakat bu nü- yüzü asık şehrin ikinci kurtuluşu
b·Utıe evlerini sermayeyi koruyacak nu, tabiate zaferini de ilan edecek-
1_1t Ücretle kiraya veremedi. Bina- t' 

Ankara Borsasının 
12 Temmuz 939 Fiatları 

Açıht 
ye Kapanı ~~ ~ 

tn n semtinde isabet gösterileme- İnönü Erzurumu şarkın Ankarası Loadra 
t'si, Erzurum halkının bu evlere 1 Sterlin 5.93 

t yapacaktır. Halk bu davaya iktısa- Ncw-York 
~lfüet göstermemesini ve bin netice di bünyesinin kuvvetlendirilmesi 100 Dohr 126.6575 
l e.rnurlar arasında anlaşılarak ev- nisbetinde canla gönülle iştirak et- ?aria 100 Fraak 3.355 
eıın ucuzca tutulmasını intaç etti. mek için uğraşıyor. Milano lOOLirct 6.66 
1 . 1lialkın iktısadi seviyesinin yüksel Ccıaevre 100 IaYiç. f. 28.55' 
~ rrı:si hakkındaki teşebbüsler, ilmi R A D y O AmaterdamlOOFlorin 67.245 
d k:ik mahiyetinden ileri gideme- Bcrlı"n 100 Mark 50.835 
~rı. iınar sahasında büyük işlere 

f1tiŞ!Iıniş olması, vatand.aşların da PERŞEMBE 13/7/939 Brüksel 100 Bclıa 21.5225 
~~ı ağır mükellefiyetlere taham- 12.30 program, 12.35 - Türk mü- Atina 100.Urahmi 1.0825 

11.~1 etıneleri neticesini verdi. Tah- · ziği: · Sofya 100Lc.va 1.56 
f~tı~t sıkıştırıldı ve bir kaç gün zar- 1 - Muhayyer peşrevi, 2 - Sa- Prag 100 Ç?. Kr. 4.34 
b· a vergi borcundan dolayı dört dettin Kaynak • muhayyer şarkı · Madrid 100 Pczcta 14.035 

·,_'.
11
1 kadar tevkif müzekkeresi kesil- Seni ey dil,· 3 - Sadettin Kaynak • V 10) Zl 

·•ı ş ld arşova ı oti 23.8725 I 
~ o u. Adına and içerim, 4 - Ut taksimi, Budapeıte 100 Pengo 24.8425 

~i .~mda iki fikir çarpışıyor. 5 - Lemi - uşşak şarkı • Ruhunda 
l'isı şudur: Bükreş 100 Ley 0.905 
\' buldum, 6 - Lemi - uşşak şarkı - 100 

1,, Üksek binalardan, elli bin lira- . Selgrad Dinar 2.8925 
"it ap Neler çektim neler canan. : y okohama 100 Yea 34.62 
!>at artımanlnrdan, elli bin liralık 13 - Memleket saat ayarı, ajans ve 
'"ten havuzlarından evvel, su tesi- Stokbolm 100 lsveç. f. 30.5525 
'" ını meteoroloji haberleri, 13 15-14 dtn Yapmak ve lağımların çamur- · · - MoıkoYa 100 Rahle 23.9025 

llıani-1plılan su yollarına ka~c;masınka M~:n~_ <K;:;;a!:,o~;;5· ~l.~füzik --
~lı o mak, temiz bir fırın açLrn , 
'1tı te bol aydınlık temin etmek, kı- (Melodiler· Pl.), 19.15 - Türk mü-
1i Yollan kabili mürur bir hale ge- ziği (Fasıl heyeti)' 20 - Memlckf't 
l\;nek, hastalık tehlikelerinin önü- saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha
~kgeçmek ir:in kanalizasyon yap- berleri, 20.15 - Konuşma (Ziraat 
tiftı \re buralarda her sene çıkan saati), 20.30 Türk müziği (Halk tür
~ s \'akalanna mani olmak için killeri), 20.50 - Türk müziği: 
~nıt hamam ve tephirhaneler 1 - Oıman Bey • hüzzam şarkı • 
~ Neıeyabı lutfun olmn, Si - İshak 
~ter fikir de ıudur: Varan · hüzzam şarkı - Bilemem 

~ hrt evvel& güze11eştirmek IA- ben de nasıl düştüm, S - Ahmet 
'llıdır, Dl,§ardan gelenler, ilk nazar- Rasim • Seg!h şarkı - Benim sen 
~1 ~ütemeddin bir yerde oldukları- nemsin &y dilber, 4 - Aya§ halk 
~ lasetainler. türküsü • Ayva çiçek açmış yaz mı, 

btrı ~lA gelene gidene ka11ı zeva- 5 - Mahur türkü • Tepeler tepeler. 
1-t'l rtaralım, sonra bu ana dava- 21.10 - Konuşma, 21.25 _ Neşeli 

&ıra gelirse hallederiz. pliklar - R. 21.30 - Müzik (Schu-
l~t İMAR BİRLi<'.'.;t nıaıın - Plano konsertosu, çalan Al-

lll~k e bu imar işini kuvvetlendir- fred Cortot - Pl.), 22 - Müzik (Kü
llttıllhlçin Erwrumdn nev'i iAbsına 1 çük Orkest.rn - Şef· Necip A§kın): 
\'~ · asır bir müessese kurulmuş 1 - Franz Liszt - İkinci Macar 

'S?nine de. cİmar birliği> denmiş- ra~odisi, 2 - Hanns Löhr • Bü-

Esham ve TahYifat 
Türk Borcu 1, pefİD 

il, 
19.25 
19.275 
19.22 

s 
yük vals, 3 - Tschaikowsky • Ma
car dan~ı No. 17, 5 - Knudage Ri
isager - Bir entermezzo, 6 - Rubiruı;.. 

tein • Kostümlü balo süitinden Na
poli balıkçıları, 7 - Hanschmann -
Andalusia (İspanyol valsı), 8 - La· 
utenschlager • Yıldızlara doğru (fan 

tezi), 9 - Hanns Löhr - Düğün mar 
fl. 

28 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tabvilnt, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat), 23.20 - Müzik (Caz

b,md - Pl.), 23.55-24- Yarınki proi· 
ram 

o !2225 

Denizaltı Hazineleri 
Nasıl Çıkarılır? 

PERŞEMBE HlKAYELERl: 

Köse imam 
(Baş tarafı 6 ınci aayfamızdaı 
Delikanlı ona doğru yürüdü ve 

ağlar gibi bir sesle: 

Milyarlarca Liralık Kıymetler Deniz
altında Senelerce Emniyette Kalır 

cHoca, dedi; derdime derman bul. 
Karım hemincik doğuracak, gebe.> 

Köse vaziyeti birden ka\Tıyama· 
dı, ı•evap ·ıerdi: ---e> .. ___ _ 

cİyi ya, sen erkek değil misin?> 
1790 da F"...ilböf'de, 80 milyon altın Eskiden, deni~altında batmış du

ran hazinelerin aranması kolay bir 
şey değildi. Bu, esrarla örtülü idi. 
Bazı cüretkar kimselerin ma-ğlub . 
ettiği deniz, elde edilmek istenen 
şeyin ancak pek cüz'i bir kısmını ve
riyordu ve ekseriya, makinelerle 
uğraşılarak, bin türlü zahmetlerle 
batmış gemilerin teknelerinden bir 
miktar altın çıkarıldığı sırada, kör. 
fezlerin, koyların sahiline, hiç bir 
şeye ehemmiyet vermiycn bir hare
hetle dalgalar, altın paralar, küçük 
mücevher kırıntıları serpiyordu, 

Bugün, bu araştırmalar, denizle
rin sessiz uçurumlarına karşı müca
dele heyecan verici bir spor heline 
girmiştir. Arama usuJleri tekem
mül etmiş, denizaltına inen müte
hassıslar, kazmalar, çengeller, mik
natıs, muazzam mekanik kürekler, 
denizaltı şalümoları, hep hareket 
geçmiştir. Altın arayıcı gemiler, 
cKarimata straib, cRastrellO:t, cAr· 
pione>, cArtiglio I!:t ve cRampino> 
denizlerde mütemadiyen dolaşmak
tadırlar. 

Yavaş yavaş, deniz.altı karanlık

larda kumlara gömülen milyonlar 
elde edilmeğe başlanmıştır. 

1922 de, Brest açıklarında batan 
cEgyptc parçalanmış teknesi için
de senelerdenberi duran efsc:nevi 
altın külçelerini nihayet denizin 
sathına çıkartmıştır. Bu gemi, şid
detli cerey.anların bulunduğu ve 
tehlikeli bir mıntakada, bir müsade
me neticesinde 127 metre derinli
ğinde batmı~ ve beraberinde, sudan 
mezarına. 4500 kilo gümüş ve 160 
bin İngiliz altını ihtiva eden 37 san
dığı götürmüştü. Bir İngiliz kum
panyası, sonra bir İsveç ve niha
yet bir Fransız kumpan ·ası, bu al
tın lan kurtarmak teşehbüsünü üze
rine aldı. bu büyük teknenin icinde 
kafon altınları cekip c:ıkarmak mu
vaffakiyetini, Cenovalı bir şirkete 
nasip oldu. 
Di~er meshur bir deniz kazası: 

Lutine isminde bir gemi, Ham
bourgda Trygiliz kredisini tutmak 
için lazımgelen altınları bu şehre 
götürüyordu. 1799 teşrinievvelinde 

Amiral Dunean idaresinde bulunnn 

Lutine, Zuyderzee taraflarında bir 
fırtına esnasında battı. Tayfalarla 
birlikte 3,000,000 İngiliz lirası da su

lara gömüldü. 1801 de, balıkçılar, 

balçığa yav.aşça gömülen tekneden, 
100,000 lir.aya yakın bir servet çı

karmağa muvaffak ol dul at'. 1821, 
1857, 1886 ve 1914 de, 12 metre bal
çık tabak.ası altında bulun.an kay
bolmuş gemivi r.ıkannak için boş 
yere uğraşıldı. Nihayet Harbi Umu
mi çalışmaları durdurnu ve ancak 
son ıaylnr zarfındadır ki cKarimata 
straitc in cesim tarağı denizden, 
klskanç bir surette sakladığı altın

ları geri almağa muvaffak oldu. 
Başka taraflarda aramalar daha 

coktur. Portekiz sahillerindeki es-

r.arengiz Vigo körfezi. adeta bir de
nizaltı servetleri mezarlığıdır. İs

p:myanın hemen bütün afünlı:ınnı 

hamil olan kalyonlar hep onadadır
lar. Şimdiye kadar, müthiş g.ayret
lere rağmen hiç birşey çıkarılama
mıştır. 

Ümidburnu sularında, 1852 de, 
batan cBirkenhesd~. İngiliz şilebin-

ile batan Telemakın enkazı bir sene cHoca, erkeğim amma, daha iki 
evvel 12500 fnanga müzayede ile sa- ıay oldu ben onu alalı.> 
tılmıştır. Rivayetler, gemide altın İmam o vakit işin ehemmiyetini 
ve mücevher dolu olduğunu beyan anladı. Şimdi ne olacaktı? Yalnıa 

ettiğinden hükumet, ke~edilecek bir yerde olsalar belki aptalı kandı
herhangi a.ıtın veya sair kıymetli 

rır, ıneseJeyi kapatırd1. Fakat bura 
maddelerin % 80 nin kendisine ge-
leceğini de şart koşmuştu. 1830 ile da vaziyet nazikti. Bütün başlar 
18~0 arasında bir netice vermiyen kendisine çevrilmiş, herkes onun ağ. 
üç teşebbüsde bulunuldu. Son gün- zından çıkacak sözü bekliyordu. Ve
lerde, Seine nehrinden işlenmiş tah- li .ayakta, elini ylizünü siliyor, birte
ta parçaları çımarıldı. Hazineyi bul- viye başını sallıyordu. · 
mak ümidi yeniden canlandı. Hocanın kafasından bu düşünce· 

Yenilmez Armadanın 150 aded 
gemilerinden biri olan cDuc-de-Flo- ler bir anda geçti. Fırladı, hemen 
rencia> 1588 d İskoçya sahillerine diz çöktü, gözlerini yumdu, ellerini 
civar Tolur Wory körfezinde batı- dua eder gibi kaldırdı, derinden ge
verdi. Gemide bulunan hazine 600 len bir sesle bağırdı: 
milyon ıaltın kıymetinde takdir edil- cEy ümmeti Muhammet, secde c 
mişti! Son zamanlarda cAnglo Du- din. Veli'nin çocuğu Veliyullah olu· 
teh Divingou Salvage c0 :t geminin 
yüzdürülmesi ameliyesine başlamış- yor. Facir efendimiz de (1'") dünvayı 
tır. Antil adalarından Vera Ceruze üç ayda teşrif etmişlerdi. Secde e· 
giden ve cFalco:. nun dalgıçlarının din, secde edin.> 
aradıkları Meridada, acaba berabe- Ve bir nuaya ba~ladı. Odadakile· 
rinde götürdüğü servetleri yeniden rin hepsi, Veli de dahil olduğu hal· 
denizin sathına çıkartacak mıdır? de, yere kapanmışlardı. Hoca gözle
Bir çok amatörler, mütemadiyen bu 

rini açmış, hem okuyor, hem sinsi 
teknenin içindeki altınları elde et· 
mek için uğraşmı$lrırdır. Nevyor- sinsi gülüyordu. Secdeden kalkan 
kun 45 mil açığında batmış olan ge- köylüler mucizenin büyüklüğü kar 
mi teknesi üzerinde haroretle çalı- şısında hayretlerini hala gidereme
şılmaktadır... Denizden çıkarılncak mişler: 

yüz milyon yani iktidarda az duran cAllahallah! 
Mek~ika imn:ıratoru Maximilien'in cHikmetinden stiaı olunmaz ya· 
serveti. .. Yalmz isin es3sında, impa-
ratorun h&zinesinin bu gemide bu- rabbi... 
lunmadı~ı meselesi hakikate tama- c Veli kurban kes, kurban.> 
mile uygundur. Fakat. bu hazine Diyorlardı. Köse İmam, dudakla· 

olmasa da bu ,gemi, bir çok müthiş rı bpırdıvarıık, yerinden davrandı, 
M<>k!'ikalı zenginl<>rin servetlerini büsbütün <:ptallasan Veli"ye: 
nakledivordu. ve Merida bir sisli cHele bir yol {!iC!ip bakalım.> de· 

di. 
gecede, bütün bu zenı~inleri denizin 

Çocuk rtık büyüdü. Yazın tozlar· 
dibine ~ötürdii. Bu servr>t şimdi da, kışın camurlarda oynuyor. Yal 

ıar:mmai!a layık bir kıymet ifade et- nı7'., ZPhra nedcınse 0;;ıunun Veli'ye 
mektcdir. 

Ve Aleauku lim..ınında batan 
(baba) demesini istememiş, cilliıkl 

ağ bey desin> diye inat etmişti. 
Fransız sefineleri de yiizdürülebile- Durmu~zadelerin kahvede ne va-

cek midir? 25 metre derinlfüindc kit bu çocurrun lfıkırdısı olsa kimse 

bulunan bu gemiler, Mısır ordusu- doğru dürüst birşey söyliyemez, 
mm hazinesini ve Amiral AiE?alluisi cAllalı:ıll h• deyip geçerdi. Yalnız 
taşıyan cOuesh gemisinin etrafın- ocakçı Cin Osman, yanındakinin ku
da toplanmıslardı. Bonapartın ge· ·!ağına eğilir: 

milerinin ctirümüs teknPleri, tav- cHoca, derdi, nefesi vakitsiz etti 
yareciler tar.af ından bulunmus ver- de ondan.> 

leri tesbit cıdilmistir ... Kovu kiitıe- (•) Facir Efendimizin kim olduğL 
leri. denizin kovu mavi rengini le- din kitaplarında bulunamanıı§tır. 
kelcmektedir. Bu gemiler, 1 ağus- ================ 
tos 1998 de Nelson'un toplarile ba-
tırıldıklarındanberi ayni yerde dur
maktadır. Sünger taharri eden dal

gıçlar bir çok kreler, beraberlerin

de, bu teknelerden gelen silahlar. 
top parçaları, zincirleri de yukarıya 

çıkarmışlardır. Şimdi bir ftalvan 
şirketi, Avrupada epey gürültüler 
uyandırmış olan ve fakat uzun za. 

mandanberi unutulan bir harbin 
son yadigurlarını da çıkarmak için 
çn 1 ışıyor. 

Milyarlar kıymetinde hazineler, 
zaman, cerey.an, denizin deh!;et ve

rici esrarı, ve nihayet denizdeki 
meçhul hayat sahnelerile muhafa
za edilerek, suyun dibinde durmak
tadır. 

Batmış hazineleri elde etmek için 

uğraşan cavcılan, şikarını muhafa

za eden denizin gönlünden koparak 
verdiği bir miktar altın parçalarını, 

yani bir kaç milyonu toprağa çıkar
mağa muvaffak olmuşlardır. 

\ ENi NEŞRİYAT: 
Aydın yaylalarında 

Şairi: Basri Gocııl 

Milli bir ruhta, milli duyguları te
rennüm eden bu şiirleri bütün kari
lerimize tavsiye ederiz. 

Hassas bir kalemin, ruh ile yaptı· 
ğı bir iştirakten doğan bu şiirler 

cidden san'atten bir ahengin mah
suliidürler. Şairini muvaffakiyetin
den dolayı tebrik eder, şiire meraklı 
gençlerimizin ayni yolu takip etme
lerini arzu ederiz. 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

Nuri Geaçdur Y• 
arkadaıları 13 tem· 
muz Per~eabe ak
tamı Akaaray Yu
ıufpaıa EMEK 
ainemasında Lokman Hekim 

de bulunan ve l,250,000 dolar kıy
metinde olar.ak takdir edilen altın 

çubuklarının çıkanlmasma çalışıl
maktadır. Bu, eskiden, büyük Hin
distan yolu üzerinde seyreden ge
milerin kaza ile oottıklan Table 
Bay mıntakalarında teşebbüs edilen 
vasi ameliyat silsilesinin bir başlan
gıcıdır. Bu çalışmalar sayesinde, 
Denizin ve kumlann hapsettiği ve 
100 milyon dol.ar tahmin edilen bir 
hazineye el atıl.acağı ümid edilmek

tedir. Ü'ç senedenbcri, bir buçuk 
asır evvel, Hindistandm İngiltere-

~~~~~~ Murad Şamil V uyetesi 

ye giderken batan cGrovenor:t daki 
alhn ve kıymetli taşlar hamulesine 

de el uzatıldı. Hindistan kumpanya
sı, Avrupay.a elmas, zümrüd, zafir, 
720 altın ve 14500 gümüş çubuk ih
tiva eden 19 sandık naklediyordu. 

Ankara da 

AKBA 
KitapeYi - Kiatcılık -TOrkçe 
ve yabaacı dil ıaı:ete, aec· 
mua, kitap aJpariıleriDİ •• 
doiru yapan bir yerdir. 

n Erika Ye İdeal yazı makiaelcri 

~ sattı yeridir. Telefon: 3377 
~~m~mm~~ 

* 
lstanbul HalkTiyatrosu 

Keau G6Jer •• arkad&flan 

Bu alqam Büyiikdere 
Aile bahçeainde 

Çamaakızı 

3 perde Miıel revüall G=: 
Oto Keti varyeteai 
Hanı Okul ta T ılepati 
tecrübeleri 



,; Sayfa: I' · 

HEMŞiRE ve HASTABAKICI ALINACAK 
Fabrikamız reviriade bir hemıirelik ve hir hastabakıcılık mün· 
haldir. Talib olanlarıa şeraiti öğrenmek üzere fabrikamız 
Müdürlüğllne yazı ile veya bizzat müracaat etmeleri ve 
veaaik ibraz et•eleri lüı.umu ilin olunur. 

SUm•r Bank 

Gemlik Sunğipek Fabrikası Müdürlüğü 

Kiralık Dükkcin 
Cağaloğhı yo~uşunda '17 numarab yeni dükkan ve bir atelye 

lrlra'ıkhr, talip ol•nhrın gazetemiz idaresine müracaatları. 

• 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karııııııda deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nm en güzel btr mevkiinde, koya nazır, tramvay du· 

rağı yakınında, duvarları n rıhtımı Ye kayıkhanesi yapılmış bir halde 

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

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

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatları. 

fstanbul Bö'ge S.ın'at Okulu Arttırma, 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

Cinsi Mi~dar Mu. Fiyat E~siltmenin İlk T. Şekil 
Ku S. T. G. S. Li Ku 

Salça 
ince tuz 

550 kg. 

1500 > 

Ku. soğan, tane 4500 > 

Yumurta, lambadan 

25 

4 50, 

7 

26/7/1939 çarşam-

geçme 37000 ad 

Patates, Adapazarı 5500 kg. 

Beyaz peynir 

1 50 ba sacıt 14 179 62 açık ek-

Rumeli 

Kaşar, Uludağ 

Pirinç, Bursa 

Nohut, İspanyol 

tohumu 

•Hme 

2030 kg. 35 

300 , 60 

10500 > 28 

900 , 15 

Ku. Fasul. Rize 

Barbunya 

Mercimek, yeşil, 

Kastamonu 

Kesme şeker 

Çekirdeksiz kuru 

fizüm 

2000 > 

500 , 

18 

13 26/7/1939 375 

Kuru incir 

Sabun 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

:Un, manituva 

Makarna, irmik 

:frmik 

Şehriye, irmikten 

Pirinç unu 

Süt, inek 

Yoğurt 

600 > 

4000 , 

500 , 

300 > 

1800 , 

1200 > 

1350 > 

2000 > 

2300 , 

300 > 

200 > 

200 , 

2500 , 

2500 > 

1000 ad. 

14 

30 

30 
22 

çarşamba günil-

saat 14,30 

33 26/7/1939 

50 çarşamba 

29 saat 15 

14 26/7/1939 

24 çarşamba 

15 saat 15,30 

20 

22 

12 24/7/1939 

17 pazartesi 

saat 16 

4 50 

eksilt"le 

118 91 • 

72 ()'7 > 

...... 
• 

Kase yoğurdu 

(?50 gramlık) 
----~ ----- --------------

Ekmek, birinci 

nevi 

l>ağlıç eti 

Sadeyağı 

Antrasit 

Lavamarin 

55000 kg. 

13000 

5200 , 

24/7/1939 

9 50 pazartesi 

saat 15 

96 

24/7/1939 

pazartesi 

saat 15,30 

27/7/1939 

perşemoe 

Saat 13 

90 ton 2475 

30 > 1475 

27/7/1939 

perşembe 

saat 14.30 

391 87 kapalı 

zarf 

448 50 • 

374 40 Açık 

eksiltme 

200 25 Açık 

eksiltme 

İstanbul Bölge San'at okulunun 1939 mali yılı ihtiyaçları şartnameleri 

dairesinde eksiltmeye konulmuştu. 
1 _Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği binasın-

da toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
2 _ Eksiltmenin şekli, gün ve saatları, muhammen fiyat ve muvak

kat gar.anti miktarları karşılarında gösterilmiştir. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat 
evvel isteklilerin teklifi havi ve kapakları mühürlü zarflarını numaralı 

makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lAzımdır. Tekliflerin yazılması 

ve zarfların tertibi ve kapatılması eksiltme kanununun tariflerine uygun 

olması şarttır. 

4 - İstekliler açık eksitlmede ticaret odasının 1939 vesikasını ve ruh

sat, unvan tezkeresini gösterecekler ve kapalı zarf usulünde bu vesaik 

ılış zarfa konacAktır. Bu vesaikten maada muvakkat garanti makbuzlarile 

ıekaleten gireceklerin vekaletnameleri de dış zarfa konulmuş olacaktır. • 

5 - Şartnameleri görmek ~tiyenler mektebe müracaat edeceklerdir. 
' (4867) 

' 

,. ....... .. 
. il 

M~şterilerine şükran borcunu 
ödeyebilmek icin 

ARSEBü.K 
1 

il 

Kuruluşundanbtri ilk defa olarak bütün 
mallarını işitilmemiş ucuzluk ile 

satışa arzediyor. 

Beyojlu, latilclil caddesi No. 282 Tel: C9341 
lıtanbul Çakm1kçılar No 183 Tel: 22991 

16 Temmuz 939 Pazar günü 

Hereke Fabrikaları Sümer Spor klübü menfaatine 

Büyük Pehliva·n Güreşleri 

il 

1 

il 

~AÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
.Saçhrı besl~r, köklerini kuv
Yethndirir, dölcUlm!sİni önler, 

kepelder.ni giderir . 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BeyoOlu - letanbul 

............... ilim ..................... ~ 
~ 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği Neşriyat Miidürluğu kadrosunda cDepolar hesap }cotı

trol memurluğu. münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu işi 
alınacak memurun en az orta ticaret mektebi tahsili görmüş askerlik hiı• 
metini \'apmış ve yo.şı kırkı geçmemi~ olması şarttır. Talipler arasında y•· 
pılacak müsabakada kınanacak n.ımzcde 3659 sayılı kanl'.n hükümleri daire 
sinde tahsil \'e hizmet durumlarına göre ücret verilecektir. Müsabaka SO: 

nunda seçilen memur e\'\1cla en az altı ay namzet olarak çalışacaktır. 

TaliplC'rin müsbit evrak ve fotoğrc:fları ilişik birer istida ile birlikte 

1 
20/VII/19:~9 perc:embc günü akşamına kadar vekilliğimizin Neşriyat r.«ii· 
dürlüğüne mür~ca a t etmeleri lazımdır. 

Miiracaat sahiplPri:frı, müsabakava istirak etmek üzere 24/VII/193f 

- Güreşlere Tt;rkiye Başpehlivanları iştira'< cdecekiir. - · pazartesi günü saat onda Vekilliğimizin Neşriyat Müdürlüğünde bi.ıhJP' 

Başa 
~rtaya 

100 Lira 
30 Lira 

Baş~ltına 50 L·ra 
- De!teye 20 Lira 

mala ·ı rica olunur. c298.'h c5139. 

lstanbul Verem Mücadelesi Cemiyetinden: =========================================~~ 
lstanbul Bölge .San'at Okulu Arttırma, 

Erenköy Sanatoryomunda münhal bulunan başhcmşirelige talip ol:m

ların yirmi temmuz 939 tarihine kadar ellerindeki vesikalarla cemiyetimi

zin merkezine müracaat eylemeleri. Cinsi. 

Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 
Mikdara. M. fiat. Eksiltmenin. M.te ŞeJdl 

K. S. T.G.S. LI K 
GECELi - GÜNDÜZLÜ 

___ , ~~~~~--~~~~~~-~~-~~~~~~----~~--___.,,,. 
Prasa 3700 

1000 

4 50 

~ 

0SK0DAR AMERiKAN KIZ LiSESl. 
Dol. domate~ 

Lahana 

Taze bamya 

Taze b&kta 

"' ' ' 2000 

400 

1300 

,500 

'1800 

500 

4 50 

13 50 
6 

· Mektep eylülün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt için PA

ZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9-12 ye kadar, ayrıca da mek

tupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler yerlerini muhafaza edebil

meleri için erken müracaat etme lidirler. 

Yeşil salata 

Ayşe fasülye. 

Araka bezelye" 

Kök kereviz ! 1300 

12 

8 

75 

6 50 ! Adres: Bağlar başı, Tele fon : 604 7 4 
Hsvuç 1 Açt~ 

eksiltı:tı' fstanbuı ae~:nci icra Memurlu· ı 
ğundan: 

26/5/937 tarihli ve 149 sayılı senet 
le 500 lira için Ahmet oğlu İsmail 
İçele birinci derece ve birinci sıra
da ipotekli olup Ruşen kızı Feride 
Firdevs ve Recep kızı Esma'ya ait 
Fatih Atik Ali Pasa mahallesi Vaiz 
sokak eski ve yeni 29 kapı sayılı ve 
24/5/932 6.64.63.1128 tasarruf kayıtlı 
ve" tarafları Hiristaki arsası kah\'eci 
Pandeli menzili, Ligor arsası ve U· 

mumile çevrili üç oda, ml.l.tfak, ahır, 
hela ·ve bir miktar b-hçesi elektrik 
tesisatını havi ve 693 lira muham· 
men değerli bir bap ahsap <>vin açık 
arttırma ile paraya çevrilmesine ka
rar verildiğinden: 

1 - 21/8/93!'.l pazartesi v,ünü saat 
14-16 ya kadar dairede vapılacak a
çık arttırmasında muhammen değe
rinin % 75 ini bul<luğu takdirde iha
lesi icra ve bulmazsa en c;ok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şartile 15 
gün daha uzatılarak 5/9/939 salı gü
nü ayni vakitte yapılacak arttırma
sında en çok arttırma ihalesi icra kı
lınacağı. 

2 - Varsa diğer ipotek S!lhibi ala, 
caklılarla sair alfıkadarlann ve irti
fak hakkı olanların bu gavrimenku1 
üzerindeki haklarını ve hususile fa. 
iz ve masrafa dair olan idciialarını 

ilandan itibaren yirmi gün irindı:> ic
ra dairesine bildirmeleri ve aksi hal
de hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satıs bedelinin paylaşma
sından haric kalacakları. 

3 - Arttırma sartnamesinin 1/Pı/ 
939 salı gününden itiharen h"rke!!in 
görebilmesi için dairede açık bulun
durulacağı. 

4 - Arttırmava iştirak edE'cek o
lanların muhnmmC'n del!<'rinin % 
yedi huçu~u nisbetinde pek akcesi 
vermPleri veya milli bir bankadan 
temimıt mektubu getirmeleri v<' 

fazla bilgi edinmek istivenlcrin 93R/ 
3Hl5 dosva sayısiJe dalreve müraca
at etmeleri lüzumu itan olunur. 

ZAYİ 

İzmir Erkek Lisesinden 1344 sene
sinde almıc: olduğum 514 numaralı 

tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

412 numaralı Fahri oğlu Haşim. 

lstanbul Asliye Altıncı 
Mahkemesinden: 

Müddei: Hatice Beyza. 

Ilukttk 

Müddeialeyh: Mustafa Çağlar: Ak 
saray Millet csddesi No. 31 de. 

Sakız kabağ1 

Dolma biber 

Yemeklik domatl'J 

Kırmızı barbun 1 

Semizotu 

Karnebahar 

Enginar 

Hiyar , 

900 

.800 

o O O 

,200 
"500 

400 

2000 

4500 
, 2000 

5 

7 

8 50 

4 

11 

4 

14 

6 ~o 
1 75 

Llmoo ~00 200 

Patlıcan 12000 2 5( 

İspanak 4000 7 50 

Z4/7/1939 

pazarte.;:.; 

saııt 14 

192 66 

İstanbul BbTgı! san'at okulunun 1939 m:ıli yılı vaş sebze ihtivacı şarttl,, .. 
mcsi d airesinde eksiltmeye konulmuştur. 

bı·rı•· ı - Eksiltme Cağnlnğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği 

sında toplanan KomiS'jond a yapılacaktır. 
t 

2 - Eksiltmenin ~ekli, gün ve saati, muhammen fiyatı ve muval<k8 

garanti miktarı yuk a rıda gösterilmiştir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasının 1939 yılı vesikasını ve ruhsat ünvıtl 
tezkeresini ibraza mecburdurlar. Vekaleten girecekler vekaletnameıeriJlf 

Müddei Hatice tarafından müdde- göstereceklerdir. 

ialeyh Mustafa Çağlar aleyhine ac:ı- 4 _ Şartnameyi görmek istiyenler mektebe müracsat edeceklerdif• 
lan boşanma da~ıısına ait arzuhal 

sur~i muddcialc~c tebl~ edilmek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~48~6~8~)~-~~~ üzere yazılı adresine gönderilmişse 
1 

- ---- - --

de mumaileyhin mez:klır ikametr,a- ı f B 1 d 
hını terk ile semti meçhule gittiğinin stanbu e e iyesi 

beyanile iade kılınması üzerine Hu- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
llinlan 

kuk usulü muhakemeleri kanunu- _ g'Jf 
nun 141, 142. 143 ve 183 iincü mad- Muhasebede münhal bulunan 40 lira ücretli daktiloluk için 17/7/ 
delerine tevfikan iade kılınan dava pazartesi günü saat ikide Belediyede müsabaka imtihanı açılacaktır. 'fi' 

arzuhali ile tahkikat gününii göste- liplerin bir dilekçe ve evrakı müsbitelerile müracaatları ilan olunur. 
rir davetiye varakasının mahkeme (5~ 
divanhanE>sine asılmasına ve 939/ ~ 

lO~!l numarada kayıtlı isbu davaya 
mgddeialevhin (15) gün i<:inde ce
vap vermesine karar verilmis ve 
bermucibi karar arzuhal ile drıveti
ye varakası mahkeme divanhanesi
ne asılmış olmakla mumaileyh Mus
fafanın yukarıd:ı vazılı müddet zor
fında davava cevap verPrek tahki
kat irin tayin kılınan 21 /9/1939 per
şembe gü.nü saat (15) de mahketn"· 
mizde hazır bulunması veya kanuni 
bir vekil göndermesi lüzumu tebli~ 
yerine gecmek..üzere ilan olunur. 

BAKER mağazalarının sat
tığı kostüm Te pardesüler, 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SA ALAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden 
ucuz fia t ve müaai t ııartlarla 
sa tdmaktadır. 
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Dr. Ahmed Akkoyunlll 
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