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Çıkmaz Sokak 
\' tıa1a : Htiaey .. CaJ.ld YALÇIN 

llugün dünyanın vatlyetini çık -
::ı bir sokak içinde nevmidane bir 
1- Pınrna hareketine benzetenler 
b 'ik de haksız sayılamazlar. Bütün 
U~an sıkıntılarının ve harp en -

dişe1ttinin haricinde, zihinleri bir 
~erak ve hayret de işgal ediyor: 

Başvekil Refik Mevsimsı·z veGü ü 
Saydam Y alovada Bir Teşebbüs 

ç 

Ql{ • 
i.k ışın •'<>nu ne olacak? Sualine her 
'Y h başınia adam, bir cevap bulmı-
a Çalışıyo.·. 

Refik Saydam Yalova- ~ l u A l · 
da Bir Ay Kadar lta ya natay n aşması 

d.!':eseleyi ralnız bir taraflı olarak 

1 ~nnıek k 1bil olsaydı, türlü tür. 
; h~ı _çarele>i bulunabilirdi. Fakat 
s~dıkı vaziyeti, heyeti umumiye
iil • nıuğlak ve girift bir surette dü. 
~ nrnek lazımgeldiğı zaman, bütün 
tnJ.tlukları ortadan kaldırmak ve 
tlQ lletıerarası münasebetlere az çok 
b· trnaı bir cereyan temin edecek 
~ ll' tesviye sureti tahayyül etmek 

İstirahat Edecek etrafında Fransaya 

Otlaşıyor n· . 
b ır kere, Almanya ile İtalyaya 
ı:~lını. Buralarda birer diktatör
tt 1daresi var ki bekalarını temin 
~ lt\cJc için kendilerine lüzum oldu
ll"ı kanaatini halkın ruhuna hakket
~ eğe mecburdurlar. Zaten işin bo. 
~~uğu en evvel buradan başlıyor. 
~er Almanya ile İtalyada tabii, 

· . al birer hükumet şekli bu unsa 

1 
' ·· ·metler istisnai ted-.... 

ıffltlDjL i mı altında hu-
ıı. <i patırtı, galeyan 1 

ıı ~asetı ini meşru hale 
~kını~ muli a asalardı devlet. 
~ arasındaki mu~asebetler bu -

llltü vasfı almazİardı. 
it\ "-lnıanyada nasyonal - sosyalizm 
b·evcut bir rejimi yıkarak ve büyük 
l~r. davayı bayrak gibi kullanarak 

hdar mevkiine geldi. Nasyonal 
'so So syalizm muvaffak olduktan 

Hariciye Ve Maliye Vekilleri De 
Dün Şehrimize Geldiler 

-
\ 

'Başvekil Refik Saydaom ıehrimhde 

\> tlra kendi kendisini inkar edemez 
de liberal bir hükumet ~ekline av
?ııc;ı eyliyemez. Hitlercilik Versay 
YallahedenameSıni yırttı; 'Almanya. 
~ Yapılan haksızlıkları ortadan 

1 aldirdı! Almanyayı diğer devlet. Başvekil Refik Saydam refakatle
berıı! müsavi hizaya çıkardıktan rinde Hariciye Vekili Şükrü Sarac-
11 aşka son derece kuvvetlendirdi; oğlu olduğu halde Ankara trenine 
l Yni zamanda Avusturyayı, SüdeL bağlanan hususi vagonla dün saat 
derı ilhak suretile büyük Alman 11,15 te Pendiğe gelmişler ve ora
it evıetini kurdu. Fazla olarak Çe _ dan Yalovay·a gitmişlerdir. 

Başvekil Pendik istasyonunda 
Parti Genel Sekreteri Fikri Tuzeı, 
İstanbul Bölgesi Parti Umumi Mü-

• fettişi Fikret Slolay, Sabık Hatay 
Devlet reisi Tayfur Sökmen, İstan

f Sonu. 3 üncü sayfamızda) 
~~~a~~ma~etmehle mem~ ~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~=~
~in müdafaasını ve harp kabiliye-

bir kat daha· artırdı. Bundan 
~rı~~· .tabii zamanların a\·det etti
l Ilı ıhın .eyl~~ıt normal ve libc-
{Ql bı· ~ .. ,_- kl' 
Ilı, r nul\umet şe ıne avdet et _ 
bı~kten başka yapılacak bir şey kal_ 
l Yordu. Fakat nasyonal - sosya • 
..,.~rn kendisini daimi bir rejim ola. 
~~k kabul ettirmek ister. Çünkü 
b· n atıldıkları maceralarda «Hiç 
~ ır Şey kaybetmek ihtimali olmı. 
~ aıı. bu derme çatma ve devşirme 
~er şimdi mevki sahibi, dünya 
r etıcrıni tatmış, mc\•kilerjnin şc
~f ve ikbalinden hoşlanmış birer 
~ l'lradan görme mevkiindedirler. 
~il :mevkileri elden kaçırmamak ls
~l'ler. Kaçırmamak için de yegane 
~r:_nin, vatlyeti buhranlı, tehlikeli, 
lı. l'iiltülü bir hava ile muhat bir 
• alde idame etmekten ibaret oldu. 
~lltıu tal:dir ediyorlar. Başka türlü 
~ 1rnan milletinden bu kadar ta
~arnnıüı, sabır ve metanet bekliye. 

1 eı.ıer. Alman milletinden korku. 
lltı olrnasavdı normal vazivete 
~lttan döne;lerdi. Çünkü eski ihti
ltı Ciler şimdi ellerindekini kaçır _ 
ltaarnak istiyen birer a:Muhafaza. 
ltU, t> dırlar. Fakat öyle muhafaza
ç tlar ki daimi ihtilfılci ve inkılfip. 
dı ~niklerini kullanmıya, bu ka. 
,...,, a.r tehlikeli !:iil8.hlarla oynamıya 
••11lhk<Unı 
~ A.lnıan ve İtalyan milletleri, he
l et{ uınumiye ve ekseriyet ilibari
l'ı~· harp istemedikleri gibi biz emi. 
t ı kl hilkt1met şefleri de harbe ta
lt llftar değildirler. Çünkü harpte 
h~ndllcrl için bir fayda görselNrli 
ıç bir mültı.haza onları harekete 

:~ll"ıekten menetımezdi. Bir lokma 
aa,{;ek peşinde koştuklarını, hayat 
Ha ası aradıklarını açıktan açığa 
~ n eden ve küçük milletlere ha _ 
at hakkı tanımıyan kimseler an _ 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
,(Sonu S ü:Rcü sayfamızda) 

Galata Yo cu Salo
nu eVaki Bitecek 

Vekalet Noksan Kı&ımların 
• 

Tesbit Edilmesini istedi 
_ _ ._,.~ c::::ıoo---

Geçen kanunusanide in~aatı bat
mesi icabeden Galata Yoku Sa
lonunun birçok sebeplerden bugüne 

kadar tamamlanamadığını ve müte
madi tadilatlar yüzünden Türkiyed~ 
en pahalıya mal olan bir bina oldu
ğunu yazmış ve inşaatın bu gecik
mesi yüzünden hükumet menfaatle
rinin girdiği zararları anlatmıştık. 

Haber aldığımıza göre Vekalet in
şaatın bu kadar uzun bir müddet ge-

cikmesi esbabını Limanlar Umum 
Müdürlüğünden sormuştur. Liman
lar umum Müdürlüğü binanın yeni 
tadil projelerine göre noksan olan 
kısımlarını tesbit ederek vaziyeti n 
porla Vekalete bildirecektir. Veka
let bu rapora göre icabeden tedbir
leri alarak inşaatın önümüzdeki se
ne başına kadar muhakkak tamam
lanmasını müteahhitten istiyecek
tir. 

Ti rol 
Ecne 

Eyaletindeki 
ilerin ihracı 

Amerikan T ebasına Dört Gün 
Mühlet Verildi 

_ ..................... 4--

Londr:ı, 13 (Hususi) - Tiroldaki j 
ecnebilerin ihracı için çalışmalar 
devam etmektedir. Bu eyaletlerdeki 
ecnebilere verilen mühlet müsavi
dir. Amerikan tebaasının tesbit edi
len hudutları terketmcleri için 4 
gün mühlet verilmiştir. 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz mat
buatı, bu sabah Lolzano ey.aletinde
ki ecnebilerin ihı·acı meselesilc uğ
!'.:aşmıya devam etmektedir. Bu ted-

biri intaç eden sebepler hakkınd9 

sarih malumat elde edilememesi ve 
iki gündcnberi biribirini nakzeden 
haberlerin dolaşması matbuatın en
dişesini çoğaltmaktadır. 

Times gazetesi, bu hususta şöyle 
yazıyor: 

Lisanı almanca olan halkın Al
mnnya:va veya huduttan uznk bulu
nan İtalyan eyaletlerine nakledilme

(Sonu 3 üncü sayfamızdtı.) 

Bir Nota Verdi 
Kayıtlar Dermeyan ihtirazi 

Pariste 
Eden Bu 

Karşılandı 
Notcı 

Lakaydile 
Fransız Reisicümhuru Paris Büyük Elç1~izi Kabul Etti 

Roma., 13 (A.A.) - İtalyan hükfı

meti, Fransız hükfunetine 10 tem-

ol-

......... ·-··········~···· ..... ···•···••··· 

ltalyanın londra Elçisi 
Grandi .Geri Çağın ldı 
Grandlnln Londradan 
ayralma•ı l••••Drl• 

kar,dandı 
Londra, 1:3 (A.A.) - Bütün sab3h 

gazeteleri infikaki umumiyetle tees
süı· uyandıran Grandi hakkında u-

ztın tefsirlerde bulunmaktadırlar. 
Times gazetesi, başmakalesinde 

şöyle yazıyor: 

cLondra, dün Roma'da Adliye Ne
zaretine tayin edilen Grandinin ay
rılmasını teessürle karşılamakta ve 

İngilizlerin şahsı hakkında besledik
leri dostluk ve takdir hislerini ken
disinin de bu memlekete karşı duv
duğunu ümit eylemektedir. Bu eski 
Haricive Nazırının kabineye avdeti
nin İngiltere için tamamile bir ziya 
teşkil ctmiyeceği ümit edilmekted ir. 
Çlinkü mumaleyh, bizi tanımakta
dır.-

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
Aydında 
Aydın, 13 (A.A.) - Genel Kur

may Başkanımız Mareşal Fevzi 
Çakmak, refakatlerinde orgeneral 

İzzettin Çalışlar, Korgeneral 11.fosta
fa Muğlalı, Tümgeneral Avni Uler 
ve Genel Kurmay Hava Müşaviri 
Albay Şefik Çakmak ve maiyetleri 
olduğu halde. bugün sn .. t 12.30 da 
Aydın'a gelmiş ve şehir methalinde 

bir kıt'a asker. polis \'e jandarma 
müfrezesi, kalabalık bir halk kitlP.si 
tarafından sclftmlanmıştır. 

Vali, Mevki komutanı, belediye ve 
Parti ile Halkevi reisleri turafından 
vilfıyet hududunda karşılanan savm 
Mareşalimiz şehrin sokaklarım dol
duran Aydınlıların içten tezahüratı 
arasında Orduevine inmişlerı:Hr. Bü
yük misafirimiz şerefine Orduevin
de bir öğle ziyafeti vcrilın~tir. 

Bugün' neşredilen bu notanın metni 
şudur: 

cKraliyet hükunıeti İskenderun 

Sancağının Tiırkiyeye verilmesi hu
susunda 23 haziran tarihinde Fran

(Souu 3 üncü sayfumızcia> 

rfa Valisi 
Cevap Veriyor 

Şayanı Hayret Bir Tesadüf 
Akgün gazetesinin başına gelen f.elaket "Yenilik,• 

gazetesinin de başına geldi 

Urfa Valisi Kazım Demirer Belediye intihabatındı reyini kullanır: t.. 

Urfa valisi Bay Kazım Demirer
den aşağıdaki tavzih mektubunu al
dık: - . • 

cGazetenizin 29 haziran 1939 ta
rih ve 415 sayılı nüshasının birinci 
sahifesinde (Akgün gazetesi niçin 

kapatıldı?) başlığı altında intişar e
den y.azıya aşağıdaki cevabın mat
buat kanununun verdiği hakka müs
teniden ayni sütunda neşrini rica e
derim: l - Urfada 8-10-938 tarihh
de almış olduğu müsaade ile Muhit

tin Ersöz tarafından Akgün gazetesi 
çıkarılmıya başlanmış ve yine bu za 

tın 15 şubat 1939 tarihinde verdiği 
istida ile bu işi terkettiği bildirilmiş 

ve gazete tabiatile fiilen kapanmış· 
tır. Lami Akgün gazete çıkarmak \'e 
sahibi olmak için luzım gelen kanu. 
ni vasıfları haiz olmadığı cihetle 
Akgün gazetesinin sahibi olarak ta· 
nınmasına imkfm görülememişti:-. 

2 - 17 şubat 1939 tarihinde yine 
Akgün gazetesini neşretmek için 
nahiye müdürlüğünden tekaüde 
sevkedilen Fuat Sevim vilayete mü· 
racaat etmişse de hakkındaki tahki
kat yapılmakta iken yine dilekçe il6 

müracaat ederek bu işten vazgeçti. 
ğini bildirmiş ve yapılmakta ola~ 

tahkikat olduğu yerde bırakılmıştır. 
(Sonu 3 i!nci: sayfamızda) 

Adliye Tebligat 1 Brezilya Maslahatoü~ 
Müdürlüğünde Mühim zan Oanzigde 
Bir Suiistimal Tevkif Edildi 

Müddeiumumilik Adliye Tebligat 
Müdürlüğünde mühim bir suiisti
mal ve ihtilas hAdisesi t~sbit etmiş
tir. Suiistimalin miktarı pek mühim 
bir yekun tutmaktadır. 

Tebligat Müdürü Mustafa tevkif 
edilmiş, tebligat memurlarından 

Kemal ve Osman da suçlu olarak 
za,11 Etltıns alınmışlardır. :Müddeiu
mumilik dün tahkikatını bitirmiş ve 
doı;ynyı Dördüncü Sorgu H~kimll

ğine vermiştir. Sorgu Hakimliği ih
tilasa ve zimmete mevzu olan Teb-

( .Son~ 3 w,~ Ü aayfadaı) 

Varşova (Hususi) - Varşovada. 

ki Bretllya Maslahatgüzarı Bay 
Barbosa dün akşam Dançiğ zabıtası 
tarafından tevkif edilmiş ve iki sn. 
at mevkuf tutulmuştur. 

Bay Barbosa cBattory• vapurile 
Gydniya limanından gelmiş olan e· 
şini kar~ılamıya gitmişti. Kendisi 
öğleden sonra eşile birlikte Gydni. 
ya ve Dançiğ(leki Brezilya Konso .. 
!osunu ziyaret etmişti. 

Bay Barbosa, Dançiğin abideleri
nin fotografarmı çekerken Dançlt% .. 

(Souu 8 üncü sayfamızda) 
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S~t Fabrik.ası Kurmaklr Okuyucularımız 
lcın Beledıyeye 

. .., . ·;- .. ' Müracaatlar IDfar ki ı 

Bir Çorap · 
Fabrikatörünün~ 
Muhakemesi: -44-

Çengelköyüne Gitmiş, Nail Beyi 
Beklemeğe Başlamıştım 

Haksız olmıyan bir dilek 
1 

H 
Tayyare ile gelen Dlr nrmanm !stanbulun im!nna büyük bir ',:~·~·::.~:: .. :İnı:=.1• 

IDÜffi8SSl'f1' d01 b8'8d1'y9y9 gayxeUe çalışıldıgı şu sıralarda, İs- a 
ı :tanbulda Darii§şafaka caddesi üze- İş kanununa muhalif olarak cu-

lllÜf8CHf etti rinde oturan bizlerin sayın Belediye martesi günleri işçilerine tam yev· 

.lavallı İstanbul, atılan asi kur- ı 
şunları altında inliyor, titriyordu a
deta. Eminönüne geldiğim zaman, 
büyük bir asi kafilesine rasUadım. 
Kafilenin tam ortasında, bir hayvan 
üzerinde o sırada, seraskerlik ünva
nile harbiye nazırlığına tayin olu
nan Etem Paşa bulunuyor, asi as
kerler, sevinç feryatları koparıyor, 

şenlik için havaya kurşun sıkı

yorlardı. Geçmedim köprüden. Bir 
sandal ile, · Boğazıçi vapurlarının 

bulundurru iskeleye çıktım, kendi
mi vapura attım. Çengelköy vapur 
iskelesinin karsısındaki mahallebici 
Todoriyi ve ondnn aldığım malümat 
ile de, binbaşı Muhtar Beyin bira
deri Nail Beyin Havuzbası yolun
daki köskünü bulmakta hiç de zor
luk cekmedim. 

Köskten, Nail Beyin İstanbuld:ı 
olduğunu, aks~m vapurlarından bi
ri He avdet edccc~ini öi!renciim. İs
keleye geldim. sahsını tanımadığım 
Nnil Bevi beklerne>k icin bir kenara 
çekildim. Hodımköyündcn hareke
tim esnasında, eski yüzbaşım, Nail 
Bevin tıpkı Muhtar 'Heve benzediği
ni sövlemic;ti. fstanbuldfln her va
pur geldikrf', bil"hac::1 Muhtıır B<>vin 
çehresini gözümiin önüne getiriyor, 
iskelenin dar knpısmdan cıkan vol
cuları birer hirer ve dikkatle göz
den ~eciriyordum. 
Farkında bile olamamıc;tmı. Me

l!er, iskele memurları ile polis, be· 
nim orada s:ıatlncc bekleyisimden 
ve hele cık.,n vo1<'u1arı birer birer 
tetkik edic::irrıdPn pirclenmic::l,.r. Fa
kat, o sır~da İstımbulda hükumet
ten zivaı'fc> fıc;i aske>rlerin hüküm ve 
nüfuzu yürüdiilYü irin, b-ına birc::E.'y 
:sormaii'l cesaret edememic::ler. O sı
rada. nskerj idadisinde bulunan ha
deme, hizmet neferi gibi bir kaç as
ker de, kimbilir onlnr da ne için 
gelmisler, şö ·le, iskele caddesine 
muvazi olarak soluma dizilmic;ler
di. Tesadüf bu ya, içlerinden bir 
"1ıbaşı da hems~ri çıkmıştı. Vakit 
~eçirmek için onunla görüşüyor· 

dum. Bir aralık sormuştu bana: 
- Çavuş sahi Radımköyünden 

mi geldin? .• 
- Evet. 
- Ö le ise, Çatalcadan padiş:ıhı-

mızı gönneğe gelen topçular içine 
lanştm sen de Allah bilir. 

Binbaşı Muhtar Bey, fstanbuldo 
nereden ve ne için geldiğimi her
kesten saklamaklığımı emrettiği 

lçin, bu onbaşının suallerinden sı

kılıyor ve kısa cevapfarla lfıfı kes
meğe savaşıyordum. Fakat, kabil 
t>lmuyordu bir türlü. Onbaşının ge
rezeli~i tutmuş, isyan esnasında 

blup biten şeylerin hikfıyesine ko· 
rulmuştu. Anlatıyordu: 

- Bundan kelli zabitlik yolu ne
ede açıldı gayrik. Bir hoca söyl~i 
ana. Padişah irade etmiş, mektep
~den zabit olmıyacakmış bölükler
le. Ne denrln be başçavuş, bizim 
rektepteki hoca zabitl('rin her biri 
•ir yere kaçtı. Koca mektep bizim 
~mer cavuşun elinde şimdilik. Gör
~e rahatımızı, beyde, padişahta bi
F yok. 

Dinler gibi görünüyordum amma, 
\e cevap veriyor, ne de soruyor
ıbn. Lafi kesmek için başımı çevi
,yordum. Fakat, geveze muhata
hm anlamıyordu ki. Kolumdan çe
nyor, olmazsa solumdan sağıma ge
ftyor, ge>nc söylüyordu. Söze nefer
ler de karışmış, etrafımı alrnışlar
lı. 

Bu toplantı ve hele konuşulan 
,eyler muhitte uyanan şüpheyi büs
~tün ateşlendirmiı, gazinoda bu
lunanların gözleri hep bize dlkil
m~, g5zlerlermiş bizi meğer. O sı

nda bir vapur daha geldi. Çıkan 
yolcular, önilmüzden geçiyor, ben 
C:!e hepSini ayrı ayr1 sfizilyordum. 
Bulmuştum. Binbaşımın kardeşini. 

Yaratan Allıtıı gerçekten kardeş 
yaratmış. Boyu biraz kısa olmakla 
beraber kaş, göz, çehre ve hele bı
yıklar binbaşımın tam ben -
:zı:=ı idi. Hükmümü vermiştim, ara-

dığım zat muhakkak bu idi. Asker- Beledıyeye süt fabrikalan inşası Reisimizin aşağıdaki dileğimizi na- miye yerine yarım yevmiye veren, 
lerin yanından ayrıldım, peşine ta- hususunda teklifler yapacak olan zarı dikkate almasını rica ediyoruz: 12 yaşından aşağı küçük işçi kızlar 
kıldım. Çarşı boyunu geçerken ya- İngiliz firmasının mümessili dün sa- Darilşşafaka caddesi İstanbu- kullanan ve her gün işçilerini 11 sa-
nına sokuldum. Kulagınn doğru bah tayyare ile Londradan şehrimi- ıun belli başlı caddelerinden biri- at çalıştıran bir çorap fabrik-atörü-
eğilirken nezaketle selamlayıp sor- ze gelmiştir. Mümessil, doğruca Be- dir. Fatihle Sultan Selim camileri nün muhakemesi, Asliye Üçüncü 
dum: lediyeye giderek İkbsat Müdürlüğü gibi iki büyük abideyi birbirine Cezada yapılmıştır. 

- Beyefendi, kusuruma bakma- ile temas etmiş ve izahat almıştır. bağhyan bu eadde ecnebi seyyah- Şahit sıfatile dinlenen İstanbul 
ymız. isminiz Nail Bey mi?.. Mümessil, süt hakkında tetkiklerde !arın daimi güzergahı olması itiba- Mmtakası İş Dairesi Amiri B. Ha-
.Muhatabım, beni yukardan aşağı bulunmak üzere Yalov.aya gitmiştir. rile de ehemmiyeti haizdir. Yirmi lılk Ersoy, vaki ihbar üzerine Mey-

şöyle bir süzdü. Fakat. kendi de o T<!tkikatını bitirdikten sonra Bele- metre genişliğindeki bu cadde yir- dancıktaki fabrikaya giderek teftiş 
anda sarardı ve süzüldü. Yutkuna- diycye son tekliflerini yapacaktır. mi küsur senedenberi, yani Fatih yaptığını söylemiş ve bu teftiş esna-
rak gözlerini yere indirdi. Kendisi bu hususta .sali'ıhiyettar- büyük yangınından bu ane kı;dar sında görülen gayri kanuni muame-

- Olur ya, benzettin yavrum, dır. Gene süt fabrikası inşası husu- kaldırım şöyle dU'l'Sun, en ufak bir lelerin değiştirilmesi hakkında f!ıb-
dedi. Birisini arıyorsun galiba?.. sunda Belediyeye teklifler yapan di- tamir yüzü görmemiştir. Cadde kı- rikaya bir ihtar mektubu gönderil-

- Evet beyim, gümrük memurla- gyer bir İngiliz firmasının teklifleri ışın ç"mur "·azın da toz deryası ha " ' " • diği halde ikinci teftis esnasında da 
rından Nail beyi arıyorum. de tetkik olunmaktadır. Iini alır. Fatih yangınından sonra ayni usulsüzlüklere te9.,düf olun-
Adamcağız büsbütün sararmış ve Belediye bu cadde .üzerindeki ar- d ,,,. b t . 1. B H 1 ~kt MTISAT .. LEBI ı urıunu eyan e mış ır. . a u :m 

sarsılmıştı. Titriyordu ateda. Biraz _, '"'"'lann yu-zde yır:· mı· u-çünü sahip- t ..,.. son~a ş Dairesi müfettişlerinden B. 
daha yanına sokuldum ve: lngı·ıı·z Fı"rmalarının pı"- lerinden bila bedel isUmlfık etmek .. Mustafa Ozaslan dinlenmistir. Mu-- Aradığım zatın k·ardeşi erkanı- ısuretile caddeyi tevsi etmiş, fakat 
harp binbaşısı.... yaı,. mızdaki faaliyetleri 1 iher nedense buraya ibir daha bak- maileyh te ayrıi .-özleri söylemiştir. 

S- - ·· b"t· ~ k"t b k · · Bilahare de müessesede çalışan ... ozumu ı ırme5e va ı ıra - Bir müddetten beri piyasalarımız- mak llıtfunu hissetmemıştir. 
I · · D d kl ı bazı işçi kızl!T' dinlcnmi tir. Bunlar rnadı. Göz erını açtı. u a arını, · da tetkikatta bulunmakta olan İngi- stanbulun bazı caddelerinin tev-

dislerı· arasında bir kar defa sıktık· , .. 1•1• bazılarının da asfalta çe"cı'lm.._ cumartesi günleri yarım yevmive 
, liz firmaı.an dün piyasadan külli- ., • • .. 

tan sonra. telac:lı bir tavırla: sı' ve nı"hayet b·ır kısım caddelerm· aldıklarını ve sabah saat 8 den ak-
' yetli miktarda tiftik satın alm1şlar-

- :Hayır hayır tosunum. Benim dır. 600 balya miktarında olan bu çiçeklerle tezyini için hayli mas- şam saat 7 ve kadar 9alıştıklarmı 
ismim gerçi Nail ama, dediğin gibi raflar yapıldıg~ı bir sırada Darüş- söylemişlerdir. 

malların Karahi;sar cinsi 115, Bolva- N 00 h 
kardesim yok. şafaka caddesine basit bir Arnavut etic !" mu akeme şahit celbi i-

:nedi ve bı"r,"7. ı·l"rı"deki poli• ka· dm malları 109-112,5, yağlı 80, har- k ld k .. -ı .. 1 çı·n ba .. lra bir gu'"ne talik olunmu,..ur: 
.ı.• "' " " man 109 ve Maden cinsleri de 107 a ırımının ço goru memesıru """" :r ~ 

ralrnluna giriverdi. Olduğum yerd~ k .. d muhterem ve faal Belediye reisi- 11 a a 9 ..,...,.. 
uruş uzerin en muamele görmüş- ~•nr , ...... : 

sasırdım, kaldım. Bu zatın, Muhtar mizden istemek elbette hakkımız-
d h

. .. tür. 
bevin biraderi ol uğuna ıç şup· dır, zira bu cadde üzerinde oturan-
hem kalmamıstı. Çünkü, sesi ve söz Diğer taraftan Sovyetler de kli- lar imar edilen diğer cadde sakin- Maarif Miidür Vekili i,e 

b şladı 
Maarif Müdürü Tevfik Kut Maa-

söylcyişi bile benziyordu ona. Ken- ring alacakları olan 1•5 milyon Ura- leri gibi bu memleketin öz evlad
di kendime düşünüyor, inkarı sebe- ya mukabil mübayaatta bulunmak landırlar ve ayni mükellefiyetler
bini ara~tırıyordum. O sırada yanı- üzere pazarlı'kiara girişmiye başla- le rnu-kelleftirler. ~ rif Şurasına iştirak etmek üzere An-
ma bir nol's sokuldu ve sordu: mışlardır. Bu civar sakini bir okuyucunuz k d 

- Arkadaş kimi arıyorsun sen?. 
- Çenge1köyünde, Havuzbaşı cad-

desinde oturan Gümrük memurla
rından Nail beyi: 

- Ne yapacaktın onu? .. 
Polisin bu suali soı uşuna sinirlen

dim ve bile bile tersledim. Fakat, 
gerçekten iyi bir adnmcağızmış. 

Tersliğimi hos gördü ve ko1uma gir
di Biraz Herledikten sonra; aradı
ğımın, görüştüğüm zat olduğunu ve 
fakat, askeri isyan sebebi ile çeki· 
nip hüvivetini benden sakladığını 

açıkça anlattı ve: 
- Hcle, dedi. NE.' görüı:;eceğini ba

na bir söyle de gidip kendisine .... 
Vaziyeti, kaç saattenberi iskeled~ 

suratına dikilen bet nazarlann se-
bebini o anda kav:ramıstım. Hemen 

Zahire ve tlc ret bor••· .araya gi ecektir. Tevfik Kutun 

1 
Şurada meşguliyeti esnasında İsten~ 

•• lntJhabatı hazırhkları Bı'r Nezaket "a~d sı· ibul Ma3rif Müdürlüğüne Cümhuri-
Zahire ve Ticaret Borsası heveti 1\ t K 

J yet ız lisesi Müdürü Bay Cafer ve-
idare meclisinin seçilmesi için ya- Tan refikimiz ötedenberi bizde çı- kfıleten tayin olu_nmuştur. 
p1hcak intihabat hazırlıkları başla- kan hususi haberleri ertesi gün veya ~~ 
mıştır. Dün mübayaacılar araların- birkaç gün sonra kendi ~azetesindP ! 1>EN1ZL'ERDE: 
da bir toplantı yaparak idare mecli- pervasızca hususi haberleri mey.a-
sine seçilmek üzere aralarında gizli mnda neşrctınektc ve bunu gazete-, Yeni 
:reyle iki kişi seçmişlerdir. Bu :rom- mizden aldığına dair hıç bır kayıt t-
zetler ithaJatcı tüccarlardan Selami Iave etmemektedir. Nitekim yine ı 

limanlarımız 
tetk'k1er 

. . 
ıçın 

v~ Ef dalettindir. dün Tan Ankaradan aldığımığ 

Diğer tüccarların da borsayı bir eski eserlerin yeniden ilmi bir he
Avrupa borsası şeklinde mütekamil yet taNfından tctkık edileceği ve 
bir vaziyete sokmak için bu işe en Yenicami Kasrının müze haline if
ziyade Javık kimseleri seçecekleri ' rağ edileceği haberlerini de almak-
muhakkaktır. ta tereddüt etmemiştir. 

DUn y pılan fhracalUl'IZ Bütün gazetelerden evvel en mü-

Yeniden yapılacak olan limanları· 
mızın projelerini hazırlamak ve bu 
yolda tetkiklerde bulunmak üzere 
birkaç gün evvel. şehrimize gelerek 
Anhsraya giden İngiliz Gips şirketi 
mütehassısları bugünlerde Ankara-

Dün Almany-aya bir vagon elma kemmel ve doğru haberleri vermek
ihraç edilmiştir. Bundan başka, yine le temayüz etmiş olan Yeni Sabah-

polis efendin in $Özünü kestim ve: Alman yaya 27,000 kilo yapağı, l,OOO tan bu haberleri alan refikimizin hiç 
- Söyle kendine. Ben Hadlmkö- kilo kağıt kırpıntısı. İtalyaya 5,000 olmazsa bunları gazetemizden aldı-

dan Çatalağzına ve oradan da Trab
zona giderek tetkiklerine devam e
decekler ve buralarda yapılacak o
lan limanlar etrafında müta!eaJı:ırını 
bildirir bir rapor hanrlıyarak Veka
lete vereceklerdir. yünden ve binbaşı Muhtar Bevin kilo kuş yemi ihraç edilmiştir. ğını tasrih etmek nezaketini göster-

yanından gelivorum. Bir de ı;rıektu- -.A..~~~~~,..._,..,_,..._,..,_~~"""~-""'..AJ">J mesini beklerdik. 
bu var yanımda. Daha fazla söz söv-
1iyemem. İlerde kendisini bekliyo
rum. 

Dedim ve ilerledim. İki dakika 
sonra, Nail Beyle birlikte köc:;kc 
doğru gidiyor, ikimiz cfo birbirimi
ze bakıp bakıp gülüyorduk. Mek
tup, herşeyi halle ve her süpheyi 
izaleye kllfi gelmişti tabii. Getirdi
i;rim mektubun cevabını aldıktan 

sonra, Boğazdan inen son vapurla 
!stanbula ge<'tim. Geceyi. Sirkecide 
bir otelde katiplik eden bir hemşe· 
rinin yanında geçirdim. Ertesi sa· 
bah trenle, o zaman Ayastafanos 
adını taşıyan Yeşi1köye oradan da 
hat boyu, yürüyerek aksam üzeri 
İspartaya kuleye vardım. Binbaşı 
Muhtar Beyi istasyonda buldum \'e 
getirdiğim mektubu sundum. 

(Devamı var) 
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Maliye Vek ·1; dün 
şe1 rimiz" geldi 

Cemiy-11 r Kanunu 
----

Bugünden itibaren Mevkii 
Maliye Vekili Fuat Ağralı dün Tatl!lk l-1 1 o·· 

sııbahki cksoresl "Y" 1""T",.ı'1'1 r,-.\.ı _ 

rimize gelmiş ve Suadiycdeki evine 
gitmiştir. Maliye Vekili şehrimizde 
bir müddet kalarak istirahat ede -
eektir. 

eni ytipıl.ıı.ca!t ev 
gazlnos~ 

Şişhane karakolunda Evkaf tara
fından yapılacak gazinonun plan -
lan mimar Bayan Leman tarafın -
dan hazırlanmaktadır. 

All Ra~a Tarhan 
şehrimize g !idi 

Büyük Millet Meclisinin tasdikin
den geçen yeni cemiyetler kanunu 
bugünden itibaren mevkii mer'iye-ı 
te girmektedir. 

Bu münasebetle al5k·ldar emni
yet memurları tarafından bütün ce
miyetler teftiş edilecek ve vaziyet
lerini yeni kanuna uydurmıyan ce
miyetlerin faaliyetlerine müsaade 
olunmıyacaktır. 

Ticaret Sarayı ---Parti Müstakil lll><"L.p Reisi Ali E kaf E . .. ., d 
Rana Tarhan, dün sabahki ekspres· V • mınon? mey anı 
le Ankaradan şehrimize gelmiştir. CtVarın-:fa bır saray 
A~i Rana Tarhan bir mü.ddet şehri.. yaptıracak 
mızde kalarak bazı tetkiklerd~ bu- E k f İd · · Em" ·· ·· 
ı alet v a aresının ınonu mey-

'
~ac U:: " . danının Balıkpazarı cihetinde yaptı-
kllSlf' Gumruk Y8 lnhısarlar Ya- racağı Ticaret Sarayı hakkında Ev-

kilri IJHfÜO Ş8fifİmİZ8 geliyorlar kafla Belediye arasında -anlaşma ol-
muştur. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra- Planın hazırlanmasına başlanmış.. 
if Karadeniz ve İktısad Vekili tır. 
Hüsnü Çakırın bugün şehrimize gel 
mesi beklenmektedir. 

Floryadakl Yaka 
Pazar günü Floryada üç sarhoşun 

bir genç kızı kaçırmıya teşebbüs et
tikleri yazılmıştı. Bu vak'anın Ha
vuzlu Bahçede cereyan etmeyip is
tasyonda diğer bir bahçede vuku-a 
geldiği anla§ılınl§tır. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

- 1 - • 

Fransız BUyUk Elçl•I 
Gel dl 

Fransanın Ankara Elçisı .M. Mas
sigli dün sabah saat dokuzda tayya
re ile Bükreşten şehrimize gelmiş
tir. 

Sefir, Yeşilköy istasyonunda 
Fransa Sefareti erkanı ve dostları 
tarafından karşılanmıştır. 

lakenderun llm;:ınının 
devri te llmt 

İskenderun limanının işletmesi 
Devlet Limanı.ar İşletmesi Müdür
lüğüne verilmis olduğundan bu li
mandaki tesisat ve saireyi devir ve 
teslim almak üzere şe1ırimizden bir 
hevet f skenderuna gitmistir. 12 aza
dan mürekkep olan bu hevet liman

ların hC'r servisine mensup bir müte 
hassıst:m mi.iteşekkildir. Bu heyetin 
basında bulunacak ol·n Limanlar 

Umum Müdür muavini Hamit Sara
coğlu heyete iltihak etmek üzer~ 

birkaç güne kadar İskenderun-a ha
reket edecektir. 

POLl8'l'l!J : 

Ara hadan Düşüp Öldü 
Halil isminde birinin idaresinde 

olarak Fatihten geçmekte olan bir 
yük arabasının atları birdenbire 
ürkmüşler ve son süratle koşmıya 
'başlamışlardır. 

Bu suretle hasıl olan ~iddetli sar
sıntıdan arabacı Halil yere düşmüş 
ve vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Zavallı ar.abacı derhal Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışsa da biraz 
sonra ölmüştür. 

Hatl•n•n Çocuk 
Mercanda Cafcry.an hanı karşısın

da Agop Kasaboğlunun elbise boya
hanesinde çalışan 13 y~ında İsmail 
isminde bir çırak; içinde kaynar su 

bulun n bir kazanın içine düşmüş 
ve haşlanmıştır. 

Yaralı çocuk hemen hastaneye 
kıı ldırılmıştır. 

ltalyanın ispanya 
Siyaseti 

İtalya Hariciye Nazın Kont CiaJ1° 
nun İspanyaya yaptığı seyahat, lt<>' 
manın beynelmilel ihtilB.f unsurlB' 
rının gittikçe arttıi1 bir devirde, e

hemmiyeti haiz bir siyasi vak'a ola' 

rak görülüyor. Bilhassa Kont Ci9~ 
no'nun bu seyahati müteaddit ınesı1 
memurlarla birlikte yapmış oJınSS't 
daha ziyade Avrupa ve Akdeniz ~ 
seleleri üzerinde sıkı bir :tesaniidiitl 
teminine çalışıldığı ve İspsny.sY' 
mihver devletlerine tedrici .suretti 
iltihaka davet hususunda uğraşıldıl' 
hissini vermektedir. 

·r 
1talyanlar, !spanyıldan evvel ~ 

çok Avrupa hükumet merkezlerın 8 

bu gayeyi istihsal için ufü"'':11'ıc::1~~ 
fakat şimdiye kadar esaslı bır ne 

ış· 
ce elde etmiye muvaffak o1amaJ1l . 
lardı. Şimdi. Roma. bütün foa1iV*'t' 
ni, General F:ranko 1spanyasını sıl<' 
bağlarla mihvf'r sivasetine raotet· 

• \'il' 
miye hasretmiştir. Yalnız sivası . 

'"'l' ziyet burada çok daha mütene 

dir. Şiiphesiz ki, dahili harp esn-ss~: 
da. veni İspanya, Almanya ve it 

w ~ 

yava karsı büvük bir minnet yiiJ<ı . ,re 
altında kalmıc:tır. F.akat, minnet " 
§ilk~n hislerinin f ertlerdc oJdU~ 
gibi devletlerde de bazı kayıtlar: 
mahdut oldu~unu unutmamak 1 

. b' : .. rıe* ?.ımdır. Tnsan her hangi ır :mu· 
hissi. soikile havsivet, şeref ve ~ 
musundan fedakarlık edemh·ece!i· 

gibi. bir df'vlP de milli hnvst...ret ~ 
~"r<>fini. ic:Vk1.1'ni ve serbest ı,atf' 
kctini minnet hissine kurban e<feo 
mC'?.. 

"tll' Buna rı:ı~men ftalvanlar. ıntı 
madi faalivetlPrle. General Fran'lcO' 

vu elde etmive mesai snrfedi)•orl9f'· 

Gave1Pri de, rırt1k herkesin son a'l-

lar z.arfında aF•kaları dolav1sile c~% 
rafva ve diplomasi tarihi profes0 

v<> sevkulrf'yc:: ve tabive mütf'hassı~ 
• •ıı\ 

halini aldı~1 bir dPvirrle. kPndıc:• 
ııcı 

acı~a vuruyor: Muhtemel ve be ı: 
de artık mt1kadder adder!ilPhil"'C 
bir harpte, İsmınvnnın co.[r!"ıfi "'aıi· 
yetinden istifade etmek vani Fr Tl . ~ 

savı kar:ıdım ve denizden sıkı b 
muıies.,ra ettirmek ve f snanvol tnP' 
rakl"nndan Garbi Akd<'ni1de vt 
hattfı Atlantik s~hilJerind,. ''tıkııbtJ' 

ac;lı 
lAt'ak vasi harf'kAt <>snasındıı pc; t 
üsler halinde istifade etmek. Fa1<• 

bıı arzu ve istekler önünd<', k rın t•· 
roCın henüz mukadderatını vabatlc1 
bir sivasete raotetmesi, İsp2nvıırı111 

bu{rljnkü ihtivaçlan ve vaPT1'1~! 
m~hurivetinne bulunduğu fc;1Pf 
nek telif kabul etmez mahivettPdif· 

'Bundan dol;vı. ltalva ile A lm"ıı'" 
bir<'ok cihetlerden ümitlerinden f~ 
dakftrhk yapmak znruretinde lca 

• • mıslardır. Yalnız bu iki devlet. btıfl 
kolavlıkla bo ·un eliecek vazivette 
deııtillerdir. Bir ihtilaf vukutınd::ı ıntJ 
hakkak f spanyanın kendilerile bil'' 

likte hareket -etmesine siddetl"' iht1• 
v~<'ları vardır. Fakat General Frııı1• 
ko bıına henüz muvttfakat etrrıh·ell 
bir tanr tvkınmakta devam ediYOl' 
Şüphesiz. yeni İspany.a ile mih\ret 
devletleri arasında sıkı bir dostlıJ~ 
bağları mevcuttur. Her gün yapıl tı 
teznhürat ta bunu gösteriyor. suıııı 
rağmen isin siyasi cephesi, mib~~~ 
sivaseiinin istcdjği şekilde in1'İP' 
etmiyor. Bu sebepten Kont CiatllY 

nun bu sey-ahatinden İtalyanlar. d~ 
hili horbin nihavetC' ermesindenbt' 
ri oldukça değis~is olan vaziveti ıl' 
leh etmiye çalışacaklardır. Bir ı•Ô 
mantar İtalyanlar, fazla güriiltO\. 
nesriyat yaparak, İspanyayı ıcend 
!erile birlikte harekete Adeta JT!et' 
bur addetmişler ve yeni hnkOrnett 
bir ne\•i manevt taeyik icra eyıerrılt 
terdi. 

Fakat İspanyanın her şeye -r•I: 
men müphem duran tav:n karŞ1sıfl 

·y'' da Roma matbuatı ve İtalyan S1 et' 
seti daha mütevezıane hareket 

1 
meyi münasip görmilşler, muted1 

bir faaliyet göstermeyi daha :mıı\''' 
fık bulmuşlardı. 

Netice olarak, daha şimdiden, bi~ 
İtalyan, İspanyol ittifakının vtıcıı 
bulacnğını söylemek mevsimsiz "" 
labileceği gibi bu ziyaretin bir ıı~ 
vi Z<ınlini yoklamak kabılinden bltJ 
hareket mahiyetinde bulunduğu~ 
işaret etmek daha muvafık olabfl t• 

Or. Reıad SAGA Y 



f Si & 

Çıkmaz Sokak Urfa Valisi' 
evsımsız e Gülünç 

Bir Teşebbüs 

(Jlatt&rafı 1 laol ..,....) • c 
cak muvaffakıyetsizlik korkusu evap Verı~yor 
karşısında naçar rahat durabilirler. ' 

(llqtanfl 1 ..... •yfada) 

:: •e Türk hükumeUeri arasında 
lnlaşma vukua gelmiş olduğunu 
~ vuıtuile öğrenmiştir. 
İtalya, -San Remo'da toplanan 
~ devletler yüksek Konseyi-

25/4/1820 karan mucibince
~ veren devlet sıfatile, kendi 
~ ve muvafakati olmı.ıdan mü
a.ırere ve imza edilen ve mandanın 
~ri ve ayni zamanda alakadar 
~in arzusile de bariz bir tezat ,:de görünen bu anlaşmanın me
Jaruı tlzerine her türlü ihtiraz kayıt· 

ı koymakla kesbi seref evler. 
~tbuat. bu münasebetle Fransa 

iye Nazırının yaptığı bszı tah
~ .. eya sifahi dekl~rasyonlan da 
~~ekte olduğundan ltalyan 
~ti, bu deklarasyonlar hak
~ da ayni ihtiraz kayıtlarmı bil-

·• 
Not11 Fra~adcı takaydile 

karşılandı 

W..~ 13 (AA.) - Havas Ajansı 
~ediyor: 

Türk - Fransız 41nlqmaları mefa· 
dı hakkında. ihtirazt kayıtlar ileri 
süren İtalyan notası Pariste llkayt 
bir surette karşılannuştır. Buna bi
naen Fransız hükumeti kuvvetle 
muhtemel olarak bu nota hakkında 
hiç bir muamele yapmıyacak, belki 
sadece mutad veçhile notanın alın
dığını bildirecektir. 
Lebrun Suat Davazı öğle yemeğine 

da1'et ett:i 

Paris. 13 (A.A.) - B. ve Bayan 
Lebrun B. ve Bayan Suad Davaz'ı 
bugün Elize sarayında öğle yemeği
ne davet etmişlerdir. 

Anl4fmanın musaddak suretleri 
teati edildi 

Paris, 13 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 
İskenderun ıancağı hakkındaki 

Türk • Fransız mulcavelenamesinin 
musaddak nüshatarı. bugün Pariste 
Türkiye Büyük Elçisi B. Suad Da
vaz ile Fransız Hariciye nazın B. 
Bonnet eraaında t.eati edilmiştir. 

Rahat duramadıJ(lan için de me
sele çıkanyorlar. BalluınJara akın 

ettiler. Fakat çarçabuk karşılarında 
bir suh cephesi buldular. Türkiye
nin metin, cesur ve azimli ıriyuetl 
Balkan yanmadnmı kurtarmıştır 

Rumanya, Yugoslavya rahat bir ne. 
fes almak ve melhuz Alman ültima. 
tomları karşı.sında boyun eğmemek 
imkanını bulmUflardır. Leh.istanı 

tehdit ettiler, Danziği ve koridoru 
istediler. Fakat Lehistan, hakkL"'ıı 
silahla müdafaaya hazırlandığı gibi 
garp demokrasileri de artık feda • 
karhğın ve tahammülün son dere. 
cesine geldiklerini ilan ettiler. 

O surette ki bugün Alman ve 
İtalyan akınlarının her tarafta Ö· 

nüne geçmiştir. Almanya, Lehis • 
tana hücum edemez, çünkü karşı • 
smda müttehit Leh, İngiliz ve Fran
sız kuvvetlerini bulacaktır, belki 
Rus ordularını da. Balkanlan çiğni. 
yemez. Çünkü burada ilk hücuma 
uğrıyacak devletler müdafaadan 
geri kalınıyacajdarı gibi arkadan 
müttehit Türk - İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri de Balkanların istiklll 
ve hürriyetini müdafaaya koşacak
lardır. 

İtalyanların Korsika, Nis ve TU-

DI Eyaletindeki Refik Saydam =: ~;rar;ı:n.:Ü•;::w~:ı;:: 
l'ar'ın Notası Ya'ova -la gülünçlüğünü kendileri de anla -ıı uı dıldarı için artık ağza almaz oldu-

~ 1 iMi •yfaM) (...._.,.,. 1 Jad uyfada) lar. 
t '--- b Peki, fakat Almanya ile İtalya 

-.usunda Bertin ile Roma ara- ul Vali ve Belediye Reisi Doktor ~ .. Atfi Kırdar +- pmdi nasıl rahat duracaklar? Şef. 
l!i ler rahat durmıya nasıl cesaret ede. ~~ bir itilAf hasıl olduAu muhılr- """ · , ut.nbul Komutanı 

-

Bu hususta ni ... in resmt teb- General Halis Bıyıktay, ve diğer a-" llL-.ı-..ıı fından 1. .. -·lanm ceJder? Ayni zamanda, ifi azıtmıya 
.-...... _ bulunulmadığını anlamak ~ .. ar tara _.,. 1i- da cesareileri yok. ftte dünya vazi-
~--.uıı ' br. -..,. _ _. -- olamamıştır. Adige de a- Batyelrll trenden indikten sonra yetinin bütün zoruiu burada. Füh-
~i yqıyan Alman cema- kendisini kaqılıyankra ayn ayn te- rer, Danziğin Almanyayı ilhak 
~ daiıtılması, Alman milli hissi pkkilr f!tmlt ve istasyondan çıka- edileecejini temin etti. Bu vAdi nasıl 

1' acı bir darbe teşkil edecektir. ralı: dolru iskeleye giderek emirle-- tutabilmeli? Gazeteler Führer'in 
~"! _ Chff)nicle gazetesinin Lol- rine tahsüı edilen Suad vapurile zaman beklediğini yazıyOl'laı'. Fakat 
~ hususi muhabiri, İtalya doğru Yalovaya gitmltlerdir. Refik bu zaman ne kadar uzıyabilir? Ya 
~ tarafından verilen kara- Saydam bir ay kadar Yalova.da ka- Alman milletinin sabrı tükenirse? 

uu: mmtakada bllyük bir mem- 1arak iitirahat edecek ve bilAhare Vazi-tin birdenbire eeqemesL 
~ik tevlld ettiğini haber Ankaraay dönecektir. ne, sükunetin avdet etmesine im • 
~e ve şöyle yazmaktadır: Başvekile Pendile kadar refakat 'kln yoktur. Gürültü, patırtı, mey. 
ı.......4ehtrlerde bu pUn bir dereceye eden Hariciye vekili Şükrü Sarac- dan okuma, ~r isteme bir müddet 

~~ tatbik edilebilirse de dağlar-o dllukalınYalovtaya gitmiyerek phrimiz.. daha devam ecleeeldlt. Fakat bu o.. 
e lJ ar. - - b'rl d 

1..,_ - Alman köylüleri mukavemete ~un. gunun ı ~ e cidden tehli. 
~!anmaktadırlar.~ ..._ kfa1. 

1 
_ _. p . . .. keli bır renk alabılecejlni ve mih. 

uuıguf n '8 111111111 ltSIC8111- · ver devletleri şeflerini, kendileri • 

fıal da Ç k buru ile ismet lnlllO ırasında nin de ihtiyarı hiIAfına, harbe IÜ _ 

ya n ı a· 

.. (Bqtanfl l lad Dyfada) 

Binaenaleyh bu her iki phiS da ken
diliklerinden çettbniflerdir. Bunla
nn istifaya icbar edildikleri y'!'Jun
daki yazı hillfı haktk•ttir. 

3 - Bu gazeteyi sermayesile neş
rettirmiye çalışan Lami Akgüniln 
gazetenizde sözü geçen yazısında 
(Doktor Suat Yalçın adında bir za
tı müdür t-ayin ettim. Buna da mü· 
saade edilmedi) denilmekte ise de 
bu da yanlıştır. Lami Akgün gaze
tenin sahibi değildir. Çünkd ga7.ete 
sahibi olmak vasfını haiz değildir. 
Bu sebeple sahibi olmadığı bir ga
zeteye müdürü mes'ul tayin ede
mez. Gerçi Doktor Suat Yalcın im
zasile İstanbul Valiliğine CTrrfada 
Akgün mes'ul müdürlüğünü deruh
te edeceğimden ve lstanbulda ika
met dolayısile yapılacak kanunt mu
amelenin bu veçhile icrakı hakkın
daki emirlerinızi dilerim, saygıla

rımla) mealinde 29 mart 1939 tarihli 
bir dilekçe verilmiş ve İstanbul Va
liliğinin havaJesite Emniyet Müdür
lüğilnün bu işe alt şubesi tarafındm 
tahkikat yapılarak doktor Suat Yal
çının müdürü mes'ul olabileceği 

tesbit edilmit ve İstanbul ValiliAf
nln villyete yazdıfı 13 nisan 1939 
tarihli yazısında (Doktor Suat Yal
çın hakkında yapılan tahkikat örne
ğinin gönderildiği) bildirilmiş ise 
de o taı:ihte Akgiin gazetesi sahibi 
bulunmadığı halefe kapanmış oldu
ğu cihetle sahibi olmayınca müdürü 
mes'ul tayinine mdllal olamıyaca

lı tabii görlllmüş ve kanunen bir 
muamele yapılamamıştır. z 

4 - Yazı sahibi Lami Akgün (Ben 
Urfada vali iken bu gaze.teyi çıkara
mazsınız •.. • yolunda kendisine ba
yanatta bulunduğumu yazmaktadır. 
Bu da hilifı hakikattir. Kanuna fia
yet etmek şartile her vatandaş ka
nuni haklannd-an daima istifade e
der. Türkiyenin her köşesinde oldu
ju gibi Urfa vilayetinde de bütün 
yurttaşlar bütün haklarına sahiptir
ler. Bu haklar yine ancak kanun 
mevzularile takyit edilebilir. Lami 
Akglln her bengi bir haktan kendi
sini mahrum edilmiş teIAkki ediyor
sa bu mahrumiyeti kanunt vasfı ha
iz olmamasından i]eri gelmiştir. 4-

Akgün gazet~inde çalışan adamla· 
nn üstün maaşla elinden alındı~ı 

doğru de;ildir. Bwıunla beraber ça
lışan bir işçi nerede fazla maaş te
min ederse orad-a çaJlfdak istiyecej\ 
pek tabiidir. 8 - Askeri mütekaitle
rinden Baki Kur yine bu Akgün ga
zetesinin sahiib ve müdürü mes'ulü 
olarak neşretmek için Dahiliye Ve
klletine müracaat elmif, müracaati 
terviç edilerek Urfaya gelmiş, fa
kat Lami Akgün ile anlaşamadılt 
cihetle gazeteyi tıkaramıyacağmı 

villyete bildirPrek başka bir gaze
teye intisap etmiştir. 7 - Yazının 

sonunda gazeteniz namına ilave e
dilen kısımda (Mektup sahibinin 
hicranlı istifham işaretleri bizim 
2ihnimizde düğümlenip kalmakta
dır) şeklindeki fıkranızın m3nasiloe 
bu istifhemlardan ne kastettiğinizin 
tavzihi llzımgelir. Tenkit ve müna
kaşalarda çok hassas davranmak. sa. 
mimt olmak ve tenkide mevzu bu
lunan hadise üzerinde cok esaslı in
celemeler yanmak "erekli oldu~u 
ve bilhassa bu tenkit ve münakaşa 
devlet ma.kamahnın idari bir icraa
tına taalluk edince bir kat daha has-
sasiyet göstermesi icabettijini tak
dirinize btt"akırken; Devlet işlerin· 

de örfi ve keyfi icraat bulunm-adığı
nı, yapılan muamelenin tamamen 
kanuna. uygun oldujunu bildirmeyi 
borç bilirim. 

Urfa t1aliıi: Kcizım l>emit"er 

Urfa Valisinin tavzihini yukarıya 
dercettik. Sayın Kazım Demirer'in 

cDevlet işlerinde örfi ve keyft icrut 
bulunmadığını ve yapılan muamele
nin tamamen kanuna uygun oldu
lunu bildirmeyi borç saymalarına. 
rağmen bu tavzihin bizi maalesef 
tamamile ikna edemediğini söyle-
mek mecburiyetindeyiz. Zira Urfı

dan aldılımız bir habere göre cAk· 
gün• den sonra c Yenilik> gazetesi 
de tatili neşriyata mecbur kalmıştır. 

Dört senedenberi intitşar eden 
cAkgün. ün ve 8 senedenberi mun
tazaman çıkan ~Yenilik• gazetesinin 
arka arkaya tatili neşriyata mecbur 
kalmalan itiraf e-tmeli ki, çok calibi 
dikkat ve ,ayım hayret bir tesadüf
tür. • 

Bu mesele h--kkında elde edeceği-
miz mütemmim malUmatı bitaraf 

bir kalemle teşrih ve tnmikte devam 
edeecğiz. · la..lq fllfl edilll flllrlfflf rükliyebileceğini hesaba katmamaz. 

,-1 ft r:".ran •ı""' A k (H i) B l lık etmemelidir. Onun için, çaııe T j G M n ara USUS - U garistan-~ daki seylilp felilketi ve Amerikan tedrict bir sükO.net hazırlamaktadır Adliye T ebllg· at B · ı M ı h t U -.qzetecileri milli bayramı münasebetile Bulgar ~iman ve lıalyan matbuatını elle~ • • .. rezı ya as,a a u -
' ~ 13 (A. Al - cJour - F,cho :,C:;!1 :·:~eŞe~!: ı:.~c:: ::ı::u:::'er:--';~::e ;:; MüdUrlUOü nda Muhlm zarı Oanzigd~ 
~~:~:ini~!'~:~: ı sında aşağıdaki telgraflar teati • - silkllnete doiru ylirüyebllirler. Za.. Bir Suiistimal T evklf Ed ı· ı d 1 
~ 

Roma muhabiri De. dilmiştir: ten onlara mecburl surette ve ufak (8aftarafı 1 blel 11&yfada) (8qtarafı linci aayfamızda\ 

İtalyan gazetecisi Pettinatonun Bay Franklin D. Roozevelt nisbette mukabele etmekten başka ligat Müdürlü<'l-i~nün dosya ve def-Am 'k B' ı "k De ı ı R b' 6 .. deki Brezilya Konsolosile birlikte 
'- çıkarılmasına bir mukabe- erı a ır eşı v et eri eisi ır şey yapmıyan sulh cephesi mat. terlerine de el koymuş ve üç avu-
~ iizere ltalyon nuılwnları Vqington buatı da bu ııiabl liiktbıu görünce katla bir noter bafklllbi ve bir mu- tevkif edllmif ve polis müdürlüğü.. 
~n hudut haricine sevkedi- Asil Amerikan milletinin milll münakapyı bütün bütün ke1eeetle- hasebe mütehassısından müteşek- ne sevkolunınuş, zevcesi de, taksi 
~- bayramı güröinde. ebelamuuıa, ri için cHıan efJı1n umumlyeoinde kil bir heyete tetkikat yaptırmıya ile kocasını takibe d8\·et eclilınişllr. 

- en hararetli tebriklerimle beraber, bir rahatlık husule gelir. Geçlrien başlamıştır. Mevkuf suçlu kefaletle Maslahatgüzar ve Konsolcs, dlp-
:'l...kUA mlar h" korkulu ihtimallerden sonra Alman tahliye edilmifür. Yakında hadise lomatik pasaportlarını go"stermicı. ol. 
lQ şa sı saadetleri ve Birlepk Delvet- Ağır Ceza Mahkemesine intikal e- ..,. 

!erin refahı hakkındaki samiml te. ve İtalyan halkı bu sükdn ve huzur. decektir. malarına rağmen iki saat mevkuf 

İstiyorlar mennilerimi bildirmekle haa.•ten dan o kadar menun ve bahtiyar " tutulmuşlar ve nihayet Da11çig Bre-
'ILL- _ bahtiyarım. olacaktır ki bqlarındaki idarelere fehrlınlze gelen Yunan zilya Konsolosunun şiddetli ta\·as-

'-'~ Cezaevindeld mahJı:ıim. lımet lnönü.. bile tahammül etmeje nza göstere. S.nahl8r sutu üzepne serbest bırakılmıılar. 
'"- ~ ~-:.. İsmet İnönü•...... Ek .... JAnı +-et +-"'nu·· ceklerdir. ~ w~ . _.,..~ us -------- 18111 mu Yunan bandınlı Frinton vapuru dır. 
'~çekerek Hatayın anavata Türki- llsdicümhuna .. sa Cülııl Y&ı.Çllf ile bıu:riin limanımıza 200 Yunan ır-:_ - .-- dola ı d # - --· Dançig zabıtası bu hldiseden do-SYUfD\Ul yısi e uyd~ Ankara ıeyyahı gelecektir. Bu seyyahlar 
:~ ~finbikllı:ier~!~-~ m.:~- Memleketimde kutlanan iatlkW Suttınahmıt Cııı'i Yunanistanm muhtelif İl merkez- layı tarziye Yft'DÜf ve Muahatgü-
.... ~- -~ - pnü ilnuıtbetll bell !erinde çolıpn amel~ mü_ zara, lotoıır-f nıakineoini iadeden 

...__ Jılüaaacie buyurulmasını rica et ıöndeı:jiniz teı;.,;. bun:;: Hakkındı Bazı rekkeptir. Bu grup, bundan bir imtina etmemiftir. 
""'dl. hararetle ifade edilen hissiyata mu· y · J 

1 1 
müddet evvel limanımızdan geçe - Bay aBrbosa ile eti aqım üzeri 

' L_ • kabele 1 an IQ 811 ar rek transit olarak Köstenceye git -'-1.. _-.ere Erzurum Cezaevindeld _ey emekle hauaten bahtiya. 9 mişlerdir. Varşov.aya hareket etmiflerdir. 

• ~ ve mevkuflar da aziz Milli rım. Bırlefik Devletler halkı adına <Bat tarafı 1 iDd aylada) Vapur, limanımızda ...ı....ama ka • 
Tilrldyenin devamlı terakkisi ve ~ L -- bu mealde bir telgraf tahkikata göre bunun ulı yoktur. dar kalarak Pireye gidecektir. 

'L ~ refahı hakkındaki temennilerimi a_ k vatana kawıan Hatay- yollarken eklelAnnnıza en samiml Prost, Sultanahmet gibi bir Türk şa- Yunanlılar, ıehtimizin görülecek 
>t,., 'beraber kendilerinin ele gözil phsl tazimlerimi de bildirmek iste- heserinin tek bir tqına bile dokun- yerlerini gezecekler ve Abideye çe. 
-. rıtvalarına kavutturulmalan. rim. mayı hatınna geürmemiftir. lenk koyacaklardır. 
hL Bundan bqka 110 Yugoslav izcisi 
J'""4Yarını1lardır. FrcuakUa l). Roo.uveU Nafıa Müdürlüiü eski Ha ... ;•ı.ane d b ~ e ugun'" :ehrimi7.e gelecektir. 

lngiliz Tayyare
lerinin Fran•a· 
da Yeni Uçuıa 
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İtalyanların . 
Haklı Olduk~arı 
Bir N9kta 

Akdeniz haritasını bitaraf "lar l: 
tetkik eden bir gözün İtalyanlarir. 
bu deniz hakkında fleri sürdliH•ri 
bazı iddialarında haklı olduklarını 

teslim etmek mecburiyetinde kalır. 
Bu iddia, Akdenizde bazı adalat ın 
haksız sekilde tevzi edilmiş olm'l· 

Sldır. Onlar M lta '\'C Korsika adala
rının İtalyınlara verilmesini istı
yorlar. Bizim, mevzubahs adalar 
hakkında söyliyecek sözümüz yok· 
tur. Bizi sadece kıyılanmıza yakın 
olan adalar alakadar eder. 

Geçen gün bunları tetkik ettim 
Burnumuzun dibinde olan 12 ada
dan başka kıyılanmıza fevlcali.dı 

yakın bulunan ve bugün lt3lyıı.n 

topraklarından sayılan müteaddit a
dacıklar var. Bunların vaziyetinin 
bitaraf bir şekilde tetkiki ve adalet 
dairesinde hareket ederek Türkiye":
ye terki lazımdır. Çünkü: 

1 -Bu adalar coğrafi olarak Tür
kiyeye aittir ve bu adalarda normal 
iktıssdi hayat ancak Türkiyeye 1nJ
landıklan takdirde mümkün olabl
)ir. Nitekim geçenlerde Rodosta ha. 
yat pahalılığı hakkında aldığımız'"'• 
neşrettiğimiz bir haber, vaziyeti bil
tün çıplaklıjile göstermekte idi. Me
S{'la Bodrum'da kuru etinin kilo:!':u 
30 kuruş iken Bodrum körfezinin 
hemen içinde ve karadan birkaç yüz 
metre açıkta bulunan bir adada bey. 
gir etinin kilosunun 200 kuruşa sa
tılması, burada yaşıyan halkın sefı. 
Jet cekmesi kadar gayri tabü ne o
labilir? Halbuki bo adalar Türkiye. 
ye ter:kedilse normal hayat derhal 
teessüs eder. 

2 - Bu adalarda yasıvan h:'llkın 
ekseriyeti Türktur ve ltalyanlıır taş 
çatlasa bu halkı ftalyanlaştıramaz
lar. Esasen bunu yapmakta da hiç 
bir menfaatleri yoktur. 

3 - Bu küçük adalar haricinde 12 
aclalar da İtalyanlara hiç bir Jkıı.sacll 
fayda temJn etmemektedir. Bu a • 
daların hiç biri kendi yetiştirdiği 
mahsulle idare olunamaz. Mutlaka 
hariçten ithalat yapmıya mecbur • 
dur. Bundan başka mevzubahs ada· 
ların hiç birinde kömür, petrol veya 
maden gibi İtalyanların muhtaç ol
dukları iptidai maddeler yoktur. Bu 
yüzden sadece uker deposu, deniz 
ve hava üsleri vazifesi görmekten 
bajka bir işe yaramıyan bu adalar: 
ltalyan maliyesine üstelik bü,Ü 
bir yük olmaktadır. 

4 - Sadece Türkiyeye t.rp bir 

sevkulceyfi üs olabilecek bir mev. 
kide bulunan bu adaların bir tehlf· 
kesi de, herhaııaf bir alnir inında 

bu askerlere-, TilrJdyeye bir ihraç 
hareketi yapmalan hakkında bir e. 
mir verilmesidir. Eter askerler t. 
talyada filin olsalar kazarl verile· 
cek bu cinsten. emirler, vakit var. 
ken geri alınabilir. Fakat adalE 

' 
Türk topraklarına bu kadar yalan 

oldukça akluıelim avdet edinceye 

kadar karaya çıkmıya tefebbüs ed@. 

cek İtalyanlar avdet eclemiyecek 

hale gelirler. İtte uıl tehlike bura
dadır. 

Dedilimiz libi bitaraf ve ııaqL 
nu bir söz için. bu adaların doatane 
bir tekilde TOrkJyeye terki çok ye. 

rinde bir hareket olacaktır. Bu fti· 
barla ftılyanlarm, Ak.denizde bu. 
lunan adalarm pyriMnı,,. btr 18• 

kilde tevzi ediJdtlı:leJi iddiası dol
rudur. 

MURAD SERTOCLU 

YARDIM, EN BtlYOlc 
VİCDAN ZEVKİDİR 

\ Cezaevindeld mahkfun Majeste Uçüncü Boria binuınm 7ıkılma11D1 bugün bir mü- ~====! ======== 
>-t ~kullar namına B. Salih Ok.. Safya ~e ihale edecektir. • 

Londra, 13 (A. A.) - .. sıau gaze-, I 
tesinin bildirdiğine ıöre 1s İngiliz ngiliz dominyonlannda 

L. · lar.ımdan ıazetemize yapılan Bu derece insan Zayiatına 1ebebi- Mimar Asını da eski planı yeni 
~ ..__ _ yet veren 1&y1ip haberini derin bu v .. h 1 -.cacaatle mahk1lmlarm bu 

811 
"ere gore ızır amıya bqlamqtır. 

~ tlrni tHılilrle haber aldım. Dostane sem- Yıkma iti biter bitmez hemen infaa-
' '- t ve ricaları bllcUrilmeık- ~ti hfltiyatımla •n hararetli tazL ta baılanacaktır. 
~ bflyük fellketten Jelerimin kabulün(! majestelerin - 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

~· .llltltenebblh olan bu talfhm elen rica ederim. 

ıı&..""'41flarm ıı.yat ve iltikballert.. lımet lrıömı 
~ ~'"mın M\llÜ'1 Mllll Şefi. Eklellna İlmet İnönü 
.. ~ Rebiclimhur 
~ yqlaı11e l8tirblllll olun- Ankara 

....... 8eYlieve mmtakasrndakt ltllket 

dolayllile ekselAnsları tarafından 
bana karşı gösterilmft olan ve beni 
derin IW'ette mütehulia eden 119D1-

patilerinden dolayı IUDiml 1Urette 

tefekkür ederim. 

Seı>gli çocukar: 

Okuduğunuz mektep kitapları.. 
nı Çocuk Esirgeme Kurumuna 
verirsiniz, okumıya hevesli, fa
kat kitap almıya kudreti olnu
yan kardeflerinize yardım et • 
miş ve küçüklükte bu zevki tat
Dllf olunwıuz. 

= 

hava filosunun Fransa ve Akdenlz mecburi askerlik ~ 
üzerinde blr uçuş yapması için bir Paris, 13 (A. A.) - Siyut Franna 
plan haııranmutadır. maht.lleriDde töyladijine atire. 

Birkaç gün içinde yapılacak olan Londra hilkılmeti, dominyonlara 
müracaat ederek bu mmnlebttler -

bu uçuş esnuında katedilecek me

safenin yekünu 3.200 kilometredir • 

UçUfA 1.000 piloı wsair mürettebat 

iftirak edecektir. 

deki beyu ırka menmp hallan tn. 
gfltıerede oldqu gibi mecburi u 

terlik htm>etine tAbl tutulıruısı 

iltiyecektir. 
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BiR CELLADIN 

Hatıraları 
TÜRKİYE iLE 

iTIİ.AF 
· YAZAN: Anar~ Tardieux (Eski Fransız Nazırlarındcin)I. 

I Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

Görülmemif Canavar Ruhlu Katil 
Yaban Domuzu Partıı 

Haftalık Gringoire gazetesinin 6 
temmuz 939 tarihli nüshasından: 

cİngiltere ile Fransa Türkiye ile 
ittifak muahedeleri imzalamışlar

dır. 

. rniş bu umumi vaziyeti tetkik için, 
mazi ve istikbale bakmak lazımdır. ·~a•ç•n vak'anın hUll•a•ı 

Cellat Fred, bundan evvelki 
tefrikalarda ilk idam vak'asını 

anlatmı§tır. İlk astığı Helene 
'Du.klayne isminde genç bir ka ... 
dındır. Ve kocasını kaynar 81L ile 
haşlayarak öldürmüştür. 

•.. Helene idam sehpasının altıM 
gitmeden evvel bütün macera. 
smı cellat Fred'e anlatmıştır. Bu. 
na nazaran genç kadına kocası 

frengi aşılaml§tır. Ve karısını 

da ihmal etmektedir. 
Katle sebep, kadında bu yüz ' 

den uyanan aksülamellerdir. 

Yaban lJomuzu 
Partu 

Helene Duklayne vak'asından 

sonra, bir sene kadar rahat ettim. 
· Öğleye doğru hapishanedeki odama 
geliyor, bir saat oturup tekrar eve 
dönüyordum 
Hayatım böyle yeknesak bir ha

va içinde geçerken, yine bir kıya -
mettir koptu. Ve Yaban domuzu di
ye isimlendirilen bir adam hapisha
neye misafir düştü. Mahkeme onu 
da idama mahkum etmişti. 1 

Kendisile ancak son gün, yani ipe 1 

çekileceği anda görüşebildim ve o
nu idam ederken ufak bir vicdan 
azabı duymadım. 

Partu, yedi tane cinayetin faili idi. 
Hepsini de itirafa mecbur olmuştu. , 
Şikagoda, Nevyorkta, Fladelfiyada 
bu1unmuş, meşhur bir sabıkalı, gö- j 
zil pek bir kaçakçı imiş. Arkadaşları 
kendisine Yaban domuzu derlermiş . 

~Mahkeme reisi kendisine sormuş: 
- Bu insanları öldürürken hiç 

vicdan azabı duymadın mı? 
O, omuzlnrını silkmiş: 
- Vicdan azabı duyacak olsam, 

öldürmem.. diye cevap vermiş. So
ğukkanlı, dehşetli bir mahlük imiş. 
!Partu'nun öldürdüğü insanların bi
ri çocuk, diğeri rkek olmak üzere 

1 
beş tanesi de kadın. 

Yaban domuzunun cinayetlerini 
size 1901 yılının ağustosunda çıkan ' 

gazete maktularından anlatacağım. 

• 
«Müthiş bir cani nihayet ele geç-

ti. Zabıta bu kanlı katili uzun za _ 
rnanlardanberi arıyordu. Pervasız 

bir cani olduğu kadar kendisini giz
leyip saklamakta mahir olan bu a
damın ismi Partu'dur. Sabıkalılar 

'arasında Yaban domuzu namile 
fadedilmektedir. Yakında yedi ci. 
nayetin faili olarak mahkemeye 
sevkedilccektir. Dün kendisile bir 
aralık görüşmeğ€ muvaffak olan bir 
arkadaşımıza: 

- Canım istiyordu, öldürüyor
dum. Ben de kandan, haz duyuyo
rum. Daha var mı? Demiştir. 
Yaptığımız tahkikata göre cina. 

yetleri hakkındaki tafsilatı aşağı
ya yazıyoru7.: 
Partu §İmdi 30, 35 yaşlarındadır. Ce 

2a ulemasının, anadan doğma müc
rim dedikleri tiplerden biridir. Kı
vırcık, birbirine karışık siyah saçlar 
dar bir alın, geriye doğru kaçan bir 
kafa, sipsivri bir burun, kalın du _ 
daklı ağız. 

Bu adam hayatında hiç bir ciddi 
lş tutmamış, daima, haraç almak, 
tehdit etmek suretile yaşamıştır. ŞL 
kagoda kaçakçılıktan bir buçuk sene 
re mahkum olmu§. hapishanede bir 

1 ~ahkumu bıçakladığı için, 3 senede 
: ancak hapisten çıkmış, ve çıkar çık-

VEFAT 
Tüccardan merhum İpekçi İsmai

lin zev«!ei, Cevdet, Fahir, İhsan İ
pekçinin annesi, Hamarat zade Ne
dim ve Vahid İpekçinin kainval _ 
d~i. 

AD İLE İPEKÇİ 
Vefat etmiştir. Cenazesi bugün 

14/7 /939 cuma giinü saat 12 de Kı
zıltoprak Depo istasyonundaki (Bağ 
dat caddesi) 139 No. lu evinden kaL 
dırılarak namazı Kızıltoprak, Züh
tüpaşn oam1$de kılındıktan son
ra aile makberine defnedilecektir. 
Allah r-ahmet eyleye. 

Katil Partu 

maz da mühim bir soygunculuk, va- 1 

kasında methaldar görünerek tek
rar tevkif edilmiş, fakat suçu sabit 
görülmediğinden beraet etmiş. 

Partu bir iki sene dost tuttuğu bir 
kadına kendisini baktırmış, ondan 
sonra Nevyork'a gelmiş, tanımadığı 
muhitte haraç alamayınca, aç kal
mış, bir soygunculuk daha yapmış, 
takip edilirken, Nevyorktan kaçmış 1 

ve o tarihten itibaren kaçak yaşa -
mış, Cinayetlerini de bu müddet 
zarfında işlemiş. 

İ~e ilk defa yedi yaşında bir ço
cuğu öldürmekle başlamış. Bu hu-
susta öğrendiklerimiz şunlardır: 1 

Bir gün yine aç ve işsiz kalan 
Partu Baltimor civarında bir kasa 

hada serseri serseri dolaşırken elin
Je parn ile bakkala gitmekte olan 
ufak, şirin bir kız çocuğa rasgeliyor. 
Hemen önüne geçiyor. 

- Ne alac,;ıksın? 

- E\'c misafir geldi. İkram için, 
şekerleme ve sigara alacağım. 

- Size sık sık misafir gelir mi? 

- Gelir. 
- Baban ne iş yapar? 
Kız kendisine ahbapça sokulan 

adama bütün cevapları safiyetle ve
riyor. Partu bu arada kızın babası
nın kasabanın eşrafından biri oldu
ğunu ve orada yegane değirmenin 

sahibi olduğunu öğreniyor. 
- O alacağın şeyler bende var, 

gel sana daha ucuz veririm, diyor. 
Maksadı, hiç değilse çocuğun elin 

deki parayı kapmaktır. 
- Senin dükkanın nerede? 
Partu mü tebessirn, kendi yattığı 

odayı gösteriyor. 

- işte!. .. 

Yavruyu içeriye alıyor, ve birden
bire elindeki parayı kapıyor. 

Yavru başına gelen tehlikeyi oza
man anlıyor, ağlamağa başlıyor. Par
tu kızı susturmak için bo~zını sıkı
yor. Yavru morarmış, korkudan ne 
yapacağını bilmiyor ... Ozaman Par_ 
tunun aklına başka bir fikir tulu 
ediyor. 

Kızı akşam karanlığı basınca, büs
bütün dağa kaldırmak ve babasın
dan fidyei necat istemek ... Vermez. 
se öldürmek. 

Onun üzerine, oturuyor. Sol elile 
K'ızın babasına bir mektup yazıyor. 
Bunda geceyarısına kadar kasaba_ 
nın şimalindeki ağaç kovuğuna 

3000 dolar bırakmadığı takdirde, 
çocuğu öldüreceğini bildiriyor. 

Akşam karanlığında da kızı arka 
sokaklardan kırlara ve dağa çıkarı-
yor. 

Yirmi sene sonra, harbin eski bir 
düşmanı, ilk defadır ki yanımızda 

mevki almaktadır. Birleşik Ameri
kayı, ita~yayı, Belç:ikayı ve Yugos
lavyayı kaybetmiştik. Türkiyeyi ka 
zanıyoruz. 

Bu kıymeti takdir edilecek bir 
kazançtır. Burada on sekiz milyon 
nüfusluk, Balkan anlaşmasının en 
kuvvetlisi bulunan, coğrafi va1.iyeti 
itibarile Boğazlara ve Şarkt Akde
nize kumanda eden, Birinci Fransu
vadan III üncü N apolyona kadar 
müttefikimiz olan; şark ve garptaki 
iki pakt ile Asya, Avrup3da bir mer
kez rolü oynıyan ve Kemalist hüku
met arazisini küçi.ilterek ve kuvve
tini hissedilir derecede tezyid eden 
bir memleket mevzuubahstir. 

Bu sebeptendir ki, İtalyan ve Al
manların ortaya koydukları bağır
malar. bu hadisenin ehemmiyetini 
işaret etmiştir. 

Her zamanki gibi - biz artık Cle
mencesu zamanmda değiliz - İngi
lizler harekete geçmiştir. Biz de on
ları takip ettik. 

Daha 1936 dan itibaren Montreux 
konferansında, İngili7.ler. Çanakka
le boğazının yeniden askeri hale if
rağ edilmesi meselesinde, Türkiye
nin tarafını iltizam etmişlerdi. 27 
mayıs 19:i8 de, Türklere. bahriyesi 
nin düzelti1mesi ve endüstri techi
zatı için 16 buçuk milyon İngiliz li
ralık bir kredi açmağa muv.afakat 
etmişlerdi. 1939 da, bir Türk - Mısır 
anlasmasını h a zırlamağa .ve Türk -
Yun;n itilafını tarsin etmeğe çalış
mışlardı. 

12 may1s 1939 da, netice, Akde
nizin sulh hali ve Balkanların em
niyeti için mütekabil bir yardım 
paktı şeklinde vukua gelmiştir. 
Fransa da geçen ay bu yola girmiş-
tir. 

Ayni anlaşma; .ayni mütekabil 
yardım paktı, bu da, 4 temmuz 1938 
dostluk muahedesi ve on milyonluk 
bir kredi küşadı ile hazırlanmıştır. 
Fransa bu suretle İngiltere ile aynı 
va7.iyette bulunmaktadır. 

Yalnız, İngiltere, muahede akde
derken birşey vermemiş iken, Fran
sa. İskenderun sancağı tesmiye edi
len bir arazi vermektedir. 

Japonya ile anlaşmak için İngil
tere Hong-Kongu terketmiyecektir. 
Türkiye ile anlaşmak için. İskende
run'dakinden fazla Türk bulunan 
Musulu vermemiştir. Birincisi be
dava, diğeri ödenmiş .. Bu iki mua
hede sayesinde, Akdenizde yeni bir 
vaziyet yaratılmıştır. 

Bundan böyle, Çanakkale boğa
zından Libyaya kadar, bütün sahil, 
parçası7. Fransız - İngiliz sahili ola
caktır. Bu, kıymeti takdir edilecek 
ehemmiyetli bir neticedir. Fransız 
matbuatı, avantajı münakaşa edi
lemiyecck olan bu hadiseyi medih 
ve alkışlamıştır. Yalnız Fransamn 
tediye ettiği şey üzerinde sükut et
mekle hata etmiştir. 
İskenderun (Halay) uwn müd

dettenberi • .ı\kdenizin başlıca esas 
anahtarlarından biridir. 
Torosların eteğinde bulunan İs

kenderun Asyanın fethi için"' hare
ket üssü vücude getirmişti. Orada, 
derin bir liman, demiryolu ve kara 
yolu şebekeleri merkezi vardır. 

!skenderunda Türk unsuru ile 
Arap unsuru birbirine raslamakta
dır. Lord Ki~ner, burasının, Mısı
rın müdafaa edileceği yegane mın
taka olduğunu bey.an ederdi.. 

Andre Tardieu, yazısının müte
baki kısmında Fransanın buradaki 
hatıralarından, çalışmasından ve 
Hatayın, sulh muahedelerinden buMektubu alan kızın babası deliye 

dönüyor. Yavrusunu kurtarmak i- günkü anlaşmalara varıncıya k.ad3r 
. r .. t . gecirdiği safahattan ve bu husustaki 

çın po ıse :'"uracaat e m~yor ve pa- mÜzakerelerden ve Fransızların bu 
rayı tedarık ederek, dogruca kasa- · 

1 
.. · d ld kl · t 

• • • y mese e uzerın e a ı arı vazıye -
banın şımalındekı agacı arıyor. Ak. 1 . ht rf kararlardan bah-
. .b. ö 1 b. y k' erı ve mu e ı 

sı gı ı Y e ır agaç yo ··· settikten sonra, makalesine su şe-

Mazi açıktır. Bize ait olmıyan ve 
manda ile tevdi edilmiş olan bir vi
layeti kaybediyoruz. 

Bu suretle, Almanyanın arzukeş 
olduğu müstemleke mandaları av 
partisi açılmaktadır. Daha. şimdi
den, bize ait olmıyan bir memleketi 
bir mücadele vasıtası olarak kullan
makla bizi itham ediyor. 

Seleflerinin faturasını tediye e
den M. Bonnet birşey .anlamış gibi 
gorunmüyor. İstikbal nikbinliğe 
doğrudur. Ankara ile Paris arasın
da ·herşeyin halledildiği temin edil-, 
mektedir. Bu ayni şey. Franklin -
Bouillon zammında da söylenmişti. 
Çok şükür, Roma - Berlin mihveri
nin budalalığı vukua gelmiştir ki 
bununla mihver, Türkivedeki mev
kiini kaybetmiş görünmektedir. 

Az bir zaman evvel Türkiye Al
manyaya teveccüh ediyordu. Ordu
sunda talim unsuru olarak yedi Al
man generali vardı, t:ılebeleri doğ
rudan doğruya Almanyaya gidiyor
du. 8 mayıs tarihli bir anlaşma, Tür
kiyeye yüz elli rnilyon rn:ırklık bir 
kredi temin etmiştir. Almanya, en 
mükemmel bir müşterisi idi. Y:aban
cı hava hatlarını istemiyen Türki
ye, Berlin - İstanbul hattının tesisi
ne müsaade etmişti. 
Bunların hepsi birkac hafta içe

risinde değişti. Ne için? 
Almany.ayı şarka doğru ilerler 

vaziyette gösteren Prag hadisesi 
dolayısile müslüman unsurlannın 

Ankaradan yardım istedikleri Ar
navudluk dolayısile. 

Rolleri Jayıkile "tesbit cdilemiyen 
cAlman seyyahları~ tarafından İs
tanbulun isti15sı dolayısi1e. 

Ve Bağdad meselesinin y<'ni baş
tan başlıyacağını gösteren M. Bal
dur Von Schiracch'ın Şama seyaha
ti dolayısile. 

Bunun icin Türklere itimad et
mek - bilhassa onlarla açık görüc:en 
General Weygand'ın seyahatinden 
sonra - liizımgeldiğine kailim. bu 
itimad, şüphesiz, kuvYetimizin had
di azamide muhafazasile meşruttur. 

İtime?d. ittifak hususunda bundan 
baska birşey değildir. 

Bununla beraber Fransa ile Tür
kiye arasında Suriye riski ka lıvor. 
Zira diplomasi beyanatı, tabiati e~· 
ya dahilinde olan riskleri deği5tir

miyorlar. 
Ve tabiat esvi, Fransanın on ye

di milyar frank sarfettiği Suriyeve 
Türklerin yüzlerce senelik bir ha
kimiyetten sonra, istekle bakmama
sını istiyor. 

Memleketimiz de, bu Suriye man
dası hikayesini iyi bilmiyor. Yük
sek komiserlerimiz arasında bunun 
mahiyetini ancak eskiden general 
Weygand ve bugün de.. G. Puaux 
anlam1şlardır. Diğerleri. müşkülat 

çıkarmamak arzusile, budalalıktan 

başka birşey yapmamıstır. 1926 da 
Jouvenel zamanında, Suriyelilere, 
mandayı işgale bhvil edeceğimizi 
vadetmiştik. B. Ponsot ve M. Mar
tel muvnHakkıyet istihsal etmeksi
zin uğraşmışlardır. 

Bu, 1937 de, M. de Tessau dev
rinde de devam etmiştir. Vaziyet 
M. Bonnet ile de böyle gitmiştir. 1 O derecede ki, 31 kanunuevvel 1938 
de, Suriye parlfımentosu, 1936 mua
hedesi hari~, hiç birşey tasdik etmi
yeceğini kar.:ır altına alm1ştır. 

Bunların hepsi bizim hatam1zdan
dır. Mahalli otoritelerimiz zaf gös
termişlerdir. Paristeki otoriteleri
miz ycılancı olmuşlardır. 

Ne istediğimizi asla bilemedik. 
İtalyan-Alman nüfuzlarının manev
r.a ettikleri Şam nasyonalistleri ta
rafından bi7.es oyun oynandı. 

Ne müzakere, münakaşa edilen, 
ne kabul, ve ne de reddedilen bu 
muahede karşısında Suriye şüphe 
ile duruyor. İskenderunun iadesi, 
Arap kütlesini daha ziyade sarsm1ş
tır. 

Mesele başından sonuna kadar 
tekrar tetkik edilmelidir ve bu, ko
lay birşey değildir. 

Bu suretle vUcude getirilmesi güç 
cİyi veya fona şekilde tevzin edil- bir muvazene görünmektedir. 

. Zavallı adam dönüy~r, dolaşıyor, kilde devam etmektedir: • 
hır oyuna kurban oldugunu anlıyor. 
:Deli gibi geri geliyor ve ancak on
dan sonra vaziyetten zabıtayı ha_ 
berdar ediyor. 

<Davamı var) 

Bu makale hakkmdaki mütalea- Fransa, bu ıana kadar, şark siya-
tarmıııı 11arınki nüshamızda bula- setini, kaybetmek istikametinde 
caksına • sevketmiştiR. Sırasile, Filistin, Ma-

l 
.. Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 

-9&- YAZAN: SAMI KARAVEL-
... 

Kavasoğlu Yırtılan 
Kis betini Değiştirdi 

Aziz Her İki Pehlivanı Sultan 
Dikkatle Tetkilı Ediyordu 

- Efendimiz Kavasoğlu kulunuz 
da güreşe canla, başla giriyor ... 

- Fakat; Bekirin girişi başka ... 
Sen güreş yaparak bilmediğin için 
bu işi takdir edemezsin. 

- Evet efendimiz ... 
- Kavasoğlunun çaprazile Beki-

rin çaprazı arasında dağlar kadar 
fark var, dedi. 

- Kavasoğlu; bu konuşmalar de
vam ederken meydana geldi. Ayağı
na Arnavudoğulnun kispetini giy
mi.ı;ti. Yentden yağfaındığı görülü
yordu. 

Bekir; Kavasoğlu kispetini değiş
tirip meydana gelinciye kadar on 
dakika meydan yerinde bir aşağı, 
bir yukarı dolaştı. Oturup dinlenme
di bile ... 

Bekirin; bu dolaşmalarında çok 
asabi hareketler vardı. Birden ağzı
na bir çöp parçası almış çiğneyip 
duruyor, iri ayak parmaklarile ha
zan yerdeki cayırlan makasla biçer 
gibi sıkıştırıp koparıyordu. 

Sultan Aziz, hem Mehmet Ali Pa
şa ile konuşuyor ve hem de Bekirin 
halini uzaktan uzağa tetkik ve kon
trol ediyordu. 

Sultan Aziz; Bekirin hal ve tavrı
na içerlemişti. Ne mağrur bir adam
dı . Mehmet Ali Paşaya söyleniyor
du: 

- Bu herif biraz kaba Mehmet 
Ali. .. 

- Evet padi~ahım; ne olsa şehir 
görmemiş .adamlar ... 

- Öyle değil, Anadolulular dai
ma mağrur oluyorlar ... 

= Ü~·~~ de; çok inatçı adamlar de- [ 
ğil mi? 

- ..... . 
- Hiç kimseye esir olmak iste

mezler ... 

- Görmez misin bizim Arnavut
oğlunu ? .. 

- Evet efendimiz ... 
- Hiç Kavasoğluna benzer mi? 

- ······ .. 
- Kavasoğlu ne kadar nabızgirse 

verayi Ürdün, Kilikya ve daha bazı 
büyük parçalardan feragat etmiştir. 
Toros hududunu k.aybetmiştir. Şim
di İskenderundan feragat ediyor ... 
Bu ikinci bir Anchluss'dur. 

Türk kazançlarını tevzin ıçın, 

Türkiyenin anlaşmamızla elde etti
ği takdiri ölçülmeyen avantajları 

hatırlatmak Jazımdır: Anadolu sa
hili, Lerosa karşı korunmuş, Akde
nizdeki hakimiyeti İskenderunun 
tesahübü ile temin edilmiştir. 

Bundan, Fransada kimse bahset
miyor. Elde edilen muvaffakıyet

ten memnuniyet göstermekle ve 
Türklere teşekkür etmekle iktifa 
ediliyor. 

Evvelden yüksek bir sesle itiraz
da bulunan parlamento unsurları, 
boş lakırdılardan başka birşey söy
lemiyorlar. Mesele ile meşgul olan 
nazırları, bir bibloyu kıran hizmet
çiler gibi: 

- Oh, madam, bu çoktan olmuş
tu ! diye cevap veriyorlar. 

Neice olarak, 1914 deki meseleyi 
(bize harbetmek için Türkiyenin is
tikraz ettiği dört yüz milyonu), Çıı
nakkaleyi ve onu takip edeni unut
mak lazımdır, müteveffa AtatUr
k'ün Funsız aleyhtarı nutuklarırp 

unutmak Jazımdır. Tehlike tevHd 
emeden bunları unutmak için kuv
vetli olmak: ı;ok kuvvetli olmak ve 
her türlü tehlikeyi göze almağ.a ha
zır bulunmak lbımdır. 

Bu olmazsa, Türk ittifakı, ne ka
dar kıymetli olursa olsun, ayakta
durmamak riskini göstorecektir. 

·. 
y r ,-e 

Arnavudoğlu o kadar magru 
çekingendir. 

- Tip meselesi padişahım... . .,., 
- Yok a canım, ne tip mese}esı 

ne de terbiye işi... 
- Ne olabilir efendimzi? .. 
- Anadolu çocuğu daima biıl~ 

den uzak kaldığı için böyle oluY0 

lar. ~ 
- Karakter meselesi yok rnu 

f d . . ? 
en ımız. lı' 

- V.ar. .. Rumeli Türkleri dıı iJI 
çok Avrupalılarla kaynaştıkları jÇ 

daha sevimli oluyorlar ... 
- •••••• Jl' 

Bak, Arnavudoğlu hemen ef~ 
diliğim zamanındanberi yanırn f· 

. 5' 
dır. Onu çok severim .. merttir, "j• 

tır, sokulgan değildir... Verilen 
1
" 

ten gayri hiç bir şeye karışrnaZ· 
Gözü de toktur değil mi? .. 

- .....• di!i 
- Kavasoğlu sonradan gelbll) 

halde saray adetlerini daha ça eıt 
kavramıştır. Sokulgandır .. herl'ıo· 
kendini sevdirmiştir. .. Nadıın de 
dir ... 

- ...... . de 
- Fakat; Arnavudoğlu bıÇ i.11' 

böyle değildir ... İnatçıdır, fikirler eJı 
den ve an 'anelerinden vazgeçJll 

. l ..... a:ı··· 
mağrurdur, kimseye soku 1•· ... 

'". '" Prensiplerine sadıktır. Hatta. ·ıııı 
rinde verilmiyen ihsanı şah:u1~! 
bile benimsemiyerek alır .. değil 
- ...... r> 
- İşte bu Bekir de Sıvaslı oldtl 

için tıpkı Arnavudoğlu gibi... ol· 
- Efendimiz; Bekirin Sıvaslı tıı 

ması ne ise, fakat Akkoyunlu ıat<ıı 
nereden geliyor acaba?.. Jcİ' 

- Ha, bu işi tetkik ettim ... 13~9.ıı 
rin ailesi Fatih Sultan Mehmet eJde 
hazretleri Uzun llasanı Otluk~ bt 
mağlup edip hükCımetini :zirilZe f.• 
ettiği zaman Urfanın Birecik :e ot· 
yıntap havalisi tarafından Fatı~rlC 
dusuna iltihak eden Yürük ve et' 

menlerden bir kısmını Sıvasa 1 ı.11 
leştirmiş. işte bu Bekir de oııJııt 
ahfadından olsa gerek... tı·" 

- Böyle olsa gerek padişah11 d' 
k · · ·b· D ı· rrnıın - Fa at; ışın garı ı e ıo 

bugün Akkoyunlu köyü vardır . ., 
- Bu nasıl oluyor padişahıÖ~& 

Bu da; Serdarı ekrem ·ııde1l 
Paşanın Sivastopol muharcbesı ,,jj 

. . d.,,.. :ae ... sonra Varna kalesıne getır 1!Sı 1,.. 
ve emsali Sıvaslıların AkkN•UJ1}ll bit 
ra mensup olanlarının oralarda·dit· 
köy teşkil edip tavattun etmeleJ"\11, 

İşte Bekir de bu köydendir v~ ~~it· 
di Deliormanlı bir muhacir gıbl ll' 
Yani bizim Makarnacı Hüseyin pe 
livan gibi... . . i}t' 

- Allah ömrü şahanelerını ttl 1,-
dat eylesin padişahım .. şimdi 811 

dım. .. ···rill• 
· k h·gu - Işte; Poma ve mu acır d•1' 

tüleri pelilivanlar arasında bU11 

ileri geliyor. 

- ······ · ot•" 
- Asıl Deliormanlı ve yerlı Jet··' 

Pomaklar.. ve sonradan geleJ1 

- ...... fııı· 

- İki taraf arasında zırld\ye~et· 
ladır. Hiç biribirlerini çekeme 

- ...... si' 
- Kavasoğlu, Pomaktır.. b\l 

beple Bekiri hiç çekemez. 
- •••••• ~ 1 jçil' 
- Makarnacı muhacir oldııi!.1 111r. 

bir türlü aralarında bağda~l'Jlııı 
- ...... 1 ol' 
- Arnavudoğlu Kastamonu ~teı"' 

duğu için hele, onunla hiç ıtıars 
lerl bağdaşmar.. ııJ111' 

Bu konuşmalar pehlivanlı:tr s _1~· 
. oı•ı» 

ya çıkıncıya kadar po.nıs&ht 1~,911• 
jpf Och" mıştı. On dsldk:ı g~-ı . ı. > lı:~pı<' 

lar tekrar bir iki c1rnınıır11k ) 
tılar. ,.- ~aı:ll _.,r 



-··-
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Casuslukla itham '° 

Edilen Bir Italyan 
Yakalandı 

M•znunun evlnH •lıcı 
ve verici bir telalz 

m•klneal bulunllu 

Kar~ Ali, Recep ve Mehmet Efeler 
Odemişte Nasıl Asıldılar ? 

Yeşilköyde oturan bir İtalyan ko
misyoncusu hakkında evinde hem ~ 
lıcı, hem verici tertibatını muhtevi 
bir telsiz makinesi bulundurmaktan 
dolayı takibat yapılmaktadır. Tahki· 

Kara Ali ile iki arkadaşm .. ı ida
rrıa rnahkum edildikleri haberı Ça
kırcalıya geldiği zaman Efeyi adam
akıllı bir düşünce almıştı. Meşruti- ! 
Yet hükumetinin işi ne kadar ciddi 
tuttuğunu ancak şimdi aniıyordu. 
Bunıarı kurtarmak lazımdı. Fakat 
nasıl? Kurtarmazsa öbür k1zanları 
Ve halk üzerinde mevcut bulunan 
lliifuzu çok azalacaktı. 
Rızanların kanaatleri de bu yolda 

idi. lier halde Efe üç kızıınının asıl
Jrıasına mevdan vermez, diyorlardı. 
Diğer ta;aftan idam hükmünü ye

line getirmek için bütün tedbirler 
alınıyordu . Bir gece üç idam mah
kGrnu da zincirbend bir halde İzmir 
hapishanesinden çıkarıldı ve araba
lara konarak Kordon yolile şimdiki 
.\Jaancak istasyonuna getirildi. Bu
l'ada hususi bir tren harekete hazır 
fııruyordu. Hapishaneden istasyona 
~dar alınan sıkı tedbirler burada 
da ınevcuttu. Üç idam mahkumu e
ff ile birlikte trene çok kuvvetli bir 
"iifreze de irkap edilmişti. Nihayet 
tren hareket etti. 

yüz adım ötede biriken kalabalık 

halk kütlesı üzerinde beyhude son 
bir ümitle dolaştı. Sonra can vere
cekleri sehpaların korkunç iskeleti
ne dikildi. 

Koca bir divanıharp heyetine küf
retmekten perva etmiyen Mehmet 
Efe sanki dilini yutmuştu. Recep ise 
büsbütün sararmıştı. Adım atamı

yorlardı. Neredeyse bulundukları 

· yere yıkılacaklardı. Bunu farkeden 
jandarmalar ikisinin de koluna gire
rek kendilerini sürüklemiye başla- . 
dılar. İçlerinde soğuk kanlılığını en 
fazla muhafaza eden yine Kara Ali 
oldu. Kara Ali h::ıtta iki arkadaşının 
gösterdiği bu zafa, hafif tertip jçer
lemişrt bile. Ne vardı ki, asılıyorlar
dı işte ve o kadar ümit bağladıkları 
Çakırcah Efe de onların asılmaları
nı umursamıyordu. 

Kara Ali ilk defa Çakırcalıya can 
ve gönülden ağır bir küfür savurdu. 

katımıza göre bundan 7 yıl evvel Ye
şilköyden bir araba eşya arasında 
kullanılması yasak olan alıcı ve ve
riic tertibatı haiz bir telsiz makine
sinin bulunduğu Posta ve Telgraf 
Müdürü B. Nazif Eryılmaz tarafın. 
dan görülmüştür. Bu vaziyetten 
şüphelenen B. Nazif; keyfiyetten 
polisi haberdar etmiş ve hemen tah· 
kikata başlanmıştır. Bittabi hidise
nin bir casuslukla alakadar olması 
ihtimali de düşünülerek tahkikat e
hemmiyetle yürütülmüş; mamun f. 
tal yan komisyoncusu; makinenin 
yalnız alıcı kısmının faal olduğunu, 
verici kısmının uzun zamandanberl 
çalışmayıp bozuk bulunduğunu SÖY• 
!emiştir. Neticede hadisede bir ca· 
susluk emaresi görülememiştir. 
Suclu hakkında kanunen memnu bir 
makineyi gizlice evinde bulundur
mak ve hükllmete haber vermemek 
suçile Adliyece elyevm tahkikat ya. 
pılmaktadır. 

Bir Nişanlı Kı~ 
Selle Gitti 

• -- - ~ 

M. M. Grupu Ve .. 
Aziz Oliileri 

339 ...- kbaı•i a.rıada Trakya yolnda llir laabra 

M. M. grupu, Kurtuluş savaşları· .... -- IYA Z A Nij----. 
mızın elemµ günlerinde, lstanbulun 
mütevazi bir semtinde, Şehremini· Emekli General 
nin basık çatıları altında kurulmuş-

ÇaJcırcalının, üç arkadaşını kur
"1ınak için hiç bir teşebbüsü ihmal 
tılıniyeceğini bilen hükumet, buna 
l!lUJtabn akla gelen bütün tedbirle
~ a~ınakta kusur etmemiş, bilhassa 
~ırden Ödemişe kadar olan de
l!liryolu sıkı surette mürakabe altı
lla alınmıştı. Çakırcalının, hatta 
deıniryolunu berhava etmesi, treni 
devirmesi bile hesaba katılmıştı. 

- Onlar, Efeyi kurtarmak için kaç de
fa canlarını yüzde yüz tehlikeye at
mışlar ve yine Efe uğrunda hükU
metin eline geçmişlerdi. Halbuki 
Çakırcalı onlan kurtarmak için, 
kendilerini Ödemişe getiren trene 
yalancıktan olsun bir kurşun bile 
atmamıştı. Buna adile sanile ckab
pelik> ten başka birşey demezlerdi. 

Sivas (Hususi) - Sivas ve hava
lisine son günlerde yağan fazla
yağmurlardan Kayadibi nahiyesi· 
nin Kızılova köyünde bir nişanlı 
genç kız\n selle gitmesile neticele· 
nen bir hadise vukubulmuştur. 

tu. tki komşu, bir .ııiqam yemeğin- Kemal Koçer 
. de, son büyük yangından sonra 

Şehreİnininde bir evde üç aile ile ton mühimmat vardı. Belki yükle
birlikte sığınan bir askerle tanışı- mek imkinlan vardı, fakat, kontrol 
yor, milli orduya yardım imkAnla· 

büyük hasarata ujrıyabilirdi ve bü
tün emellerile beraber lfUP da sö
nebilirdi. Pandikyan, İatanl]ulun, 
mütareke yıllarında çok kötü tanı
dığı bir sima idi. Pandikyanın açık 
cephesi tehlikelidir; fakat o, verdi
ği zararla büyük yardımlannı ört
mek isterdi. Yıllarca bera~er çalış
tıAı grup, Anadolu emellerinin hu-

J;'akat bütün bu tedbirler beyhude 
Oldu. Trene karşı en ufak bir sui
~st hareketi bile vukubulmadı ve 
~irden hareket ~en tren. ertesi 
labah normal şartla; içinde Ödemi
le '7arrnıştı. 
Çakırcalının üç kızanının idam e

d~~eceğini duyan Ödemişliler de bü
)\ik bir heyecan içinde idiler. Onlar, 
t=kırcalıyı gözlerinde o kadar bü
l>iitrnüşlerdi ki hükumetin böyle bir 
lfye cesaret edebileceğine asla ihti
~aı vermiyorlardı. Bittabi halkın 
~ haydudu, hatta hükumetten da-

kuvvetli sanmasına sebep, sırf 
~tanat idaresinin zayıflığı ve ac7l 
<9Ql - ~~-. 

Onun için Ödemişte haydutların 
laılınalanna mahsus üç idam seh
hsı kurulmıya başladığı zaman bü
>ilk bir halk kütlesi etrafı çevrele
~iş \'e bu manzaraya endişe ile bak
:UYa başlamıştı. Hatta halk arasın· 

8 Çakırcalı Efenin Ödemişi bas
~ak ihtimallerinden bahsedenler 

le bulunmuştu. 

1 
Nthayet tren Ödemişe varmış ve 

danı hükümlerinin infaz saati gelip 
~bnıştı. Jandarmalar, halkın idam 
-hpalanna fazla yaklaşmalarına 
~~Baade etmediği için halk sehpa
~ epey uzağında yer almak mec
b l'fyetinde kalmıstı. Jandarmalar, 
tlJ. kalabalık halk tabakası arasında 
~akırcalı ile arkadaşlannın da sivil 
d Yafette yer almış olmasından en-
~ ettiği için halkın 
~atıe tetkik ediyorlar. arasıra 
hal>helendikleri bir adamın üstünü, 
lıa '1nı anyorlardı. Ortalıkta öyle bir 
t "a \Tardı ki, adeta herkes Çakır
ll~lırıın hangi köşeden çıkıvereceği-

bıerak ve endişe ile bekliyordu. 
it.ara Ali, Recep ve Mehmet Efe 

::ıı•caklan idam sehpalarını görün
) )e kadar öleceklerine asla inanmı
d~~~rdı. Çakırcalının mutlaka ken· 
~i kurtaracağına emin bulunu-
Orlardı. Fakat Efe niçin müdahale 
~Yordu? Tren hiç bir Arızaya ve 

1 t\7~ze uğramadan Ödemişe kadar 
~ t ltlışti. Çakırcalının bir hükümdar 
~r sayıldığı Ödemişte üç tane i
~l' sehpası hazırlanmıştı ve işte 
~un suratlı çingeneler, az sonra 
)a nlarına geçecek olan ipleri 
~:aınakla meşgul bulunuyorlardı. 
~•hırcaıı bütün bunlara nasıl müsa-

a ve mUsaade edebiliyordu? 
la c\rtık ümitlerini kaybetmiye baş

ltlışlardı. Gözleri, kendilerinden 

Üç idam mahkumu şimdi sehpa
ların altında bulunuyorlardı. 

Artık sadece birkaç dakikalık ha
yatları vardı. İdam hükmünü infaz 
edecek olan müfreze efradı da ne 
kadar olsa heyecan içihde bulunu
yorlardı. Onlar da Çakırcalının ar
kadaşlarının idamlarına müdahale 
edeceğini umuyorlar ve şimdiye ka
dar meydana çıkmamalarından Ade
ta endişe ediyorlardı. 

Yoksa bu şeytana taş çıkartan ze
ki dağ ademı son dakikada bir oyun 
mu oynıyacaktı? Bu endişe için için 
onları titretiyordu. 

Her şey tamamdı. Bir iki ufak 
merasimden sonra hükmü idam in
faz edilecekti. Bir mülazim, elinde 
kağıt kalem evvela Kara Aliye yak
laştı: 

- Son bir istiyeceğin, vasiyetin 
var mı Efe? diye sordu. 

Kara Ali: 
-Ne vasiyetim olacak? diye mı

rıldandı. Bir sigara verin yeter! 
Mülazim Kara Aliye hemen bir 

sigara uzattı ve yaktı. Sonra sigara 
paketini diğer mahkumlara da uzat
tı. Fakat onlar almadılar. 

Mülazim, Kara Aliden sonra Re
cebe ve Mehmet Efeye de yaklaştı. 
Onlara da son bir vasiyetleri olup 
olmadığını sordu. Recebin heyecan 
ve korkudan dili tutulmuş, konuşa
mıyordu. Mehmet Efe de mülazi
min sualine çok ağır bir küfürle 
mukabele etti. 

Mülazimden sonra idam mahkum
lanna ince sanklı, zayıf hapishane 
hocası yaklaştı. Kara Ali, Ödemişli 
olan bu hocayı evvelden de tanıyor
du. Hoca da şaşırmış bir vaziyette 
idi. O da Çakırcalının bu üç namdar 
kızanının böyle adice asılmalarına 

Bu hususta elde ettiğim maluma
tı veriyorum: 

Yaz geldiğinden bütün köylüler 
kışlık otlarını hazırlamak üzere ot 
biçmeye gidiyorlar. Bunların ara· 
sında Molla Alinin çocuklan da var
dır. Birdenbire hava kararıyor ve 
köyün üzerine siyah bulutlar çökü
yor. Ve bu ırrada hafif yağmur da 
başlıyor. Molla Alinin güzel kızı 
Sultan nişanlıdır. Yakında düğün· 
leri olacaktır. Şimdiden hazırlığa 

başlamıştır. Nişanlı Sultan k.ıtrdeş
lerinin gelmediğinj görünce içine 
bir acı toplanıyor ve kardeşlerini 
aramak üzere evden fırlıyor .. 
Yağmur gittikçe fazlalaşmakta

dır. Tam bu sırada dere kenanndan 
giderken korkunç bir sel ile karşı· 
!aşıyor ve kendini sele kaptınyor ve 
aradan epey zaman geçtikten sonra 
dere kenarında başına taktığı altın· 
lan ile Sultanın ölüsü bulunuyor. 
Nişanlısı ve ev halkı şimdi büyük 
bir sızlayışla saçlarını yolmakta ve 
göz yaşlan dökmektedirler. 

N. N. D. 

GtmRtlllLERDE : 

Hatay gümrükleri faa
liyete g~ç\yor 

Hatayın anavatana iltihakından 

sonra Hatay gümrüklerinde yeni 
teşkilat yapılmıy-a başlanmıştır. lJa
tay gümrüklerinin kadroları bir 
haftaya kadar tamamen tesbit edi
lerek faaliyeet başlıyacaktır. Hat.ay 
gümrüklerinde çalışacak memurla
rın bir kısmı Hataya hareket etmiş, 
geriye kalan memurlar da bugün
lerde hareket edeceklerdir. 

müsaade etm i yeceğini sandığın dan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

her an bir baskına uğramaktan en
dişe ediyor, etrafına korka korka ba
kıyordu. Fakat böyle bir taarruzun 
vukubulacağına dair ortada hiç bir 
emare görünmüyordu. 

Hoca titrek bir sesle mahkfunlara 
dini telkinatta bulundu. Allahın şe
fik ve rahim olduğunu, kalplerini 
müsterih tutmalannı ve şimdi ölür· 
ken kelimei şahadet getirmelerini 
söyledi. Allah sözü, üç mahkllma da 
tesir etmişti. 1.tçü de kelimei taha-
det getirdiler. Recep artık kendisi
ni tutamamış, ağlamıya başlamıştı. 
Bütün merasim sona ermişti. Jan
darmalar ilk önce Kara Aliye yakla
ıarak kendisini en baştaki sehpaya 
doğru götilrdüler. Ka~a Ali çingene
yi görünce: 

- ttlen dinini, imanını . . • mnge-

nesi! Senin ipinle mi ölmiye kaldık! 
diye küfretti. Bu ona çok dokunmu§ 
ve şimdiye kadar muhafaza ettiği 
soğukkanlılığını kaybettirmişti. Çin
gene tarafından asılmak ötedenberl 
efelerin çok zıddına giden bir şey
di. Ayni hiddetle çingenenin ken· 
disine uzattığı zeytin tanesini de 
reddetti ve sehpanın altındaki is
kemleye kt-ndi ayağile çıkıp ip boy
. nuna geçer geçmez, sehpayı yine 
kendi ayağile devirdi. 

Recep baygın bir şekilde asıldı. 

Mehmet Efe de son dakikaya kadar 
küfretmekte devam etti. Ödemiş 
halkı, ancak üç mahkumun hareket
siz vücutlerlnin sallandığını gördük
ten sonra asılabildiklerine inandı. 

Çakırcalıdan ise en ki.\çiik bir hare
ket bile vukubulmadı. 

(Devamı var} 

.. erın· de hasbihal ediyorlar. Bu ve sev~ sırasın~a göze batmamak 
n uz . . . . ıl ön zayıf bır ihtimaldi. Vapura bir me-
arkadaı:lardan bınsı, bırkaç Y - ·1m k dü .. .. ı·· k 

Y • mur ven e c:unu ur en o: 
b ·· .. k kazancı on bınlerce pe- · , 

ce, en uyu 
1 

d h bg'"hı - Bu yolu açmak şerefini benden 
restişkArının omuz arın a a a - . . . 1 
na götürülmek olan 'l'opkapılı Meh- esıDrge1?eyınız... rt d k h ·ı·~· 

h ·ı ·· emış ve guve e e a vecı ıg! 
meddi. Topkapılı, az ta sı gor- d b t Abd" l h b k rd . d ğd .,; 1 1 en e aşarmış ı. u va a a e-
müş ve dersı a aga ara geç . d" fak t b k d lik t' 

d 1 1 k ,_ı· ve şım ır, a u ar eş sempa ı-
hayatın an a mıs o an ço zeıı. . . .. . 

- . . . sını grup her uyesınde bulmuştu. 
ateşli bir vatanperverdı. Onun ıçın, S l'h k'"h h b" 1 · 
Türkün azmi her engeli kırmaya .. a. 1 a ya 1?er u~, ın ere~ ış-

. "k b. h 1stan- çısını grup emrıne veren ve daıma 
lifidir ve enerJı ır arp, vapurda işçilerini idare eden bir fe-
bul cephesinden, istiklal ordusuna d k'" d L'"d'l .. .. .. .. . .. h ı· bilir a ar ı. a ı, uçuncu gece son· en buyük muza ere ı yapa . .. . . 

h d 
.. ·ıah ve mavnalarını yuklerken bır mermı 

Milli ordu er şey en once sı b d . f"l .. k t . . Pi t•· li ' u a am ar a ın ı ı. e mış\ı. e urge 
cephaneye muhtaçtı. Bu ord Y • H" . h'd 1 b . . 

k d kl·ı useyın şe ı o muş, eş ışçı vara-
h ı ıtr ı · yapıncıya a ar çe - · azır ıf>ın , ' . lanmıştı. İşçiler arasında bas göste-
mek mukadderdi. İstanbul cephesı, ik h k tl .. S lih. t db. 

Ü 
ren pan are e ennı a , e ı-

bir çok güçlüklere rağmen, bu m - . .. 
b.

1
. d" t t b ld rıle ve curetile bastırmıştı. 500 ton 

himmatı kaçıra ı ır ı. s an u a mermi ve barutun mevzu bulundu-
bütün cephanelikler ve ambarlar )h, d . f'l"k k 1 

. . 0 ·· k d An d lu 1• .,_ 5"" vapur a ın ı cı. ısmı o masay-dolu ıdı. gune a ar a o .,... F 1 · 
. b"l b" "k" h fta dı, Kasımpaşa ve ener semt en kelelenne taıına ı en, ır ı ı a • 

sulü için gösterdiği celadete karşı, 
kendisine minnettarlık hislerile 
bağlıdır. Güzel türkçe bilen bu 
azimperver: 

- cMahiyeti ispat eden asar 
ameldir:., benden sonra muhit hak
kımda kararını verebilir, derdi. 

Papasyanlar, iki kardeşti. Biri 
vapurda komiser, öteki direktörün 
nedimi idi. Büyük kardeş, on yıl 
önce, grup mensuplarının göz yaş
larile toprağa verildi. 

Hızır, cephane sandığı arkasında 
yuvarlandığı mavna içinde can ver
mişti. 

Rahmetle yadedilmelerine bir ve
sile ararken büyük ölüleri şu satılar 
da anmak istedim. Grupta büyük 

· varlıklar yaratan diğer zatlara da, 
sırası gelince, borçlu olduğum şük
ranı ifaya çalışacağım. 

da bir giden bir motörün içindeki
lerden ibaretti. Asri bir harbin na
sıl beslenmesi icap edeceğini, yıllar
danberi cephelerde savaşanlar iyi 
idrak edebilirlerdi. Türk vapurlan 

Ilgaz Halkevi Köycülük 
Komites·inin Gezisi en sıkı bir kontrol altında idiler. 

Müstevlilerin bayrağ'ını hamil va· 
purlardan istifadeyi düşünmek, 
mütaleayı hayale bina etmek ze- İ 
hirden şifa beklemekti! Akameti 
halinde, bütün silah ve mühimma· 
tın elden çıkması ihtimalini düşü-
nen mes'uller, büyük mikyasta sev
kiyata müsaade etmiyorlardı. Üç 
arkadaş ise cYa hep, yahiç!> dils
turunu iş pllnlannın başına yazmış
lardı. 

Bir vapur değil, bir vapur kum· 
panyası grup emrinde çalıştı ve 
düşmanların çekildiği ı:;ine kadar 
istenen mevad tam vaktinde yetiş
tirildi. Bu mesainin çok cetin safha· 
larını bu makalede zikredecek de· 
ğilim. Bu yazılarımı grupun aziz 
ölülerine ithaf etmek isterim. 

Bu mübarek ölülerden biri, Şeh
remininde merdliğile tanınan ve 
sevilen Kayyum Ahmeddi. Ahmed. 
dört yıl ya bir çaresini bulup ~rdiği 
cephanelikte veya her an tehlikeye 
girmesi melhuz bir vapurda cahsa
rak hayatını istihfaf edenlerd€'ndi . 
Kah, bir casusun tehdidine maru?. 
bir arkadaşının yanında her şeyi 
göze alarak beklemiş, kah, sür-iik
lendiği Kroker zindanında in!P.miş
ti. O, tutulan cenhanP. kafiiesinin 
hesabını soran mahkemeve: 

- Efendiler! Sizin vatanınız bu 
badirelere düşseydi, benim yaptı
ğımdan ba şkasını mı yapardınız? 

demek gibi büyük bir medent cela
det gösterenlerdendi. 
Yüzbaşı Abdülvahab: metin. mu

ti ve mütevekkildi ilk vapurda R50 

HalkeYi K6yclllk Koha O....U k6yl laalkile wabu 

Ilgaz (Hususi) - 2/7 /9'J/J pazar 
ginü ilçemizin Köycülük kolu ou 
btş kişiden mürekkep bir hey'etle 
merkezi kazaya iki saat mesafede 
bulunan Ömerli köyüne giderek 

köylün\in bütün derdini dinlendi 
Halen sil~h altında bulunan fakir as 
ker yavrularına lazımgelen yardım
lar yapıldı ve Köycülük kolu üyele-

rinden genç Sıtma Mücadele De; \:l
ru Bay Vahdettin tarafından büyı'._ t, 

küçük, kadın ve erkek muayene e
dilip bir kısmına ilaç ve bir kısmı
na reçete verildi. Yeni teşekkül eden 
Halkcvi Başkanı Bay Mustafa h:A-

yetle çalışmakta berdevamdırlar. 
Fotografta köycülük kolu heyeU

le köylüleri bir arada 16rüyoraunuz. 
Mahmud Vnal 

YARDIM, EN BÖYt)K 
VİCDAN ZBVK1DİR 

Sevgli çocukar: 

Okuduğunuz mektep kitapları. 
nı Çocuk Eairgeme Kurumuna 
verirsiniz, •llrumı,YI heveall, fa
kat kitap almıya kudreti olını

yan karde§lerini~ yardım et • 
miş ve küçüklükte bu zevki tat
mış olursunu%. 

man ve arkadaşları büyük bir faali- ============== 



Köy Düğünü1 

Yazan : Emine 

Otomobilimiz kih bozuk taşlı yol- ı 
lardan, kih yeni süriilmüş tarlala- / 
ruı içinden ilerliyor,, Henüz yağan : 
yağmurla yükEelen serin bir toprak} 
kokusunu tenetfüs ediyoruz. 

da çeyizi asılı, oyalı boncuklu krep: 
ler, sırma işlemeli çevreler, ibasma 
entariler-. Etrafımdakilerle çabu
cak ahbap oluyorum.,, Kapı önünde 
irili ufaklı bir sürü kadın, yabancı 
misafiri görmek için birbirini itip 
kakıyor.,, 

Sürülerin bulunduğu yerlerden 
geçerken, çoban köpekleri en kestir, 
me yollardan kacy."D.ız.a çıkıyor. O
tomobilin arkasından, Önür.den 
havlıyarak koşuşuyor, sonra bu in
san aklının yarattığı yürüyen ma-ı 
kine ile yarışamıyacaklarını anhya
rak geri dönüyorlar.,, 

Bu gece kına gecesiymiş, ertesi 
gece güvey gireceklermiş.,, Kalmam 
için çok lsrar ettiler, fakat ben ge
ce tekrar geleceğimi vAdederek 
beni almaya gelen muhtarla baba, 
mm yanına döndüm.,. Yolda davul 
zurna ile oynıyan erkek kalabalığı
na rasladık. Muhtar, güveğiyi gös
terdi, yakışıklı bir delıkanh. Köyün 
ağasının oğluymuş,,. 

Kızılkayalar köyünün evleri gö
rünmeğe başladı. Klavuzumuz an, 
latıyor: Bu köy, bir muhacir köyü 
imiş. On beş on altı sene evvel Se
Janik tarafmcfan gelen millettaslar-
lıı iskan edilmiş_ ' 

Köye girerken ot-Jmobilin arka- ı 
sından 'koşan köpeklere bir ço da 
çocuk karışıyor,. Köy odasmın ö, 
nünde duruyoruz. 

Köyün delikanlıları, kızları be
nim onların kıyafetlerine uymıyan 
üstüme başıma tl'!Cessüsle bakıyor
lar .. 

Oda pek fakir ... Çıplak bir kere
vet. kırık bir sandal.va ve gene boş 
bir masa... Zengin ve renı:?in olan 

· kısım, yalnız duvarlar. Müselles 
fclcllnde kınnı7.ı bir ipekli üzerinde 
Altıok ve iki tarafında Ebedi Şefle 
Milli Şefin ~rçe\·eli resimlPri .. 
Köylü için h;zırlanmış tYurd) ga
zetesinin eski nüshaları.. Bunların 
b~i~de Ebedi Atamızın çok güzel, 
buyuk bir resmi var ki, mukabil 
sahifesinde, bir resmi geç!t esnasın
da, eseri olan Türk ordusunun ge
çişini seyrediyor ... 
İçimde o hiç kap:ınmıyan yara. 

tekrar gözlerimi yaşartıyor,,. Kövün 
muhtarı, azalar falan odaya d~lu
yorlar "" Camm sıkılmağa başlayın
ca: cBen de ne diye sanki babamın 
peşine takıldım> diyorum ... Muhtar 
söylüyor: cDüğünümüz var, bayan 
isterse götürelim, bizim adetimizi 
de görsünler,..> 
Babanı: cNasıl isterse .. > diyor ve 

ben bu tesadüfe memnun olarak 
muhtarla beraber gidiyorum... tn. 
cecik yollar, yer yer yığılmış sa
man \'e gübreler, başlarında teller 
takılı sümüğü salyasına karışmış 
çocuklar. Sokakların dekorunu ta
mamlıyor, 

Aralıklan boş merdivenleri çıkı
yoruz. Saçlarına tel takmış, kaşları 
simsiyah rastıklı kadınlar beni kar
şılıyor. cHoş geldin, safa geldin> di
~rek gelinin bulunduğu odaya gö· 
türüyorlar .. Oda oldukca kalabalık 
Gelinir:ı yanına bir gaz tenekesi. üs~ 
tüne de minder koyuyorlar, bu uy
durma sandalya da benim yerim . ., 
Gelini kendi güzellik telakkilerine 
göre maskaraya çevirmişler. Kızc2-
ğız zaten güzel değil, bir de rastık 
ile çatılmış sülük gibi kaşlar, alnı
na, yanaklanna yapıştınlmış puJ, 

Gece gene düğün evine gittim ... 
Bir kadın elindeki dümbeieği soy
lediği şarkıya uydurarak ;alıyor. 

Süslü kızlar, kadınlar da sıra ile 
oynuyorlar,., Oynıyanlardan biri 
çok hoşuma gitti, Orada gördükleri
min .en güzeli. On altı yaşlannda 

var yok, başındaki al krep yanakla
nnın rengini daha çok gülleştiriyor. 
Yanımdakine soruyorum, hemen an 
latıyor: cAnasız babasız bir yetim
dir. Ağalarm yanında işlerini gö-
rürdü. Hani sana söylüyorum ya 
oğlanın bu kızda gönlü var diyor
lar, Kız da onu istiyormuş. gel ge
lelim ağa: Beni oğluna bir besleme 
alamam, istediğimi alırım, demiş. 

Kızı kııpı dışarı ettiler. Sonra işte 
bu gelini aldılar. 

- Oğlan bir şey dememiş mi?. 
- Yok .. Babasını çok sayar. On· 

dan ötürü ne kızı atmalarına, ne de 
başkasile evlendirmek istemelerine 
ses çıkarmadı. 

- Kız nerede kalıyor şimdi? 
- Şükrü ağalarda ... Ayşecik kö-

yün en güzel kızıdır amma bahtı 
yokmuş. 

Hayatını öğrendiğim Ayşeye da
ha dikkatle bakıyor, şimdi şu gelinin 
yerinde o olsaydı ne kadar bahtiyar 
olurdu diye düşünüyorum ... ... 

Ertesi sabah köyden hareket et· 
· mek üzere uyandığımız zaman her

kes yeni duyduğu bir haberle şaşı, 
rıyordu: cAğanın oğlu sabaha kar
şı Ayş~yi ahp kaçmış. nereye git
tiklerini bilen yok,,> Başkaları nasıl 
etti. nasıt oldu diye merakla söyle
şir, üıdiliirlerken; ben içten sedni, 
yor, aşk ins:ı.na neler yaptırmaz ki,, 
Bir köy delikanlısı bile bir ana ka
dar saydı, sabretti. sonra da bövle 
evlenece~i gün sevgilisini aldı kaç, 
tı!. diyordum. 

YURD YAVRULARINA: 

Yeni yılda kitap alamıyacak 

arkadaşlarınıza bir yardım ol, 
mak üzere okuduğunuz mektepj 
kitaplarım Çocuk Esirgeme 
Kurumuna vermenizi Kurum 
saygı ile diler. 

larla daha çirkin olmuş ... Duvarlar- •••••••••••••-

Münzir ibni Cehm rivayet eder 
ki: Okbe, bir gün bir kap dolusu 
pisliği peygamberin kapısına dök -
meğe getirmişti. Muhammedin am
cası oğu Tulcyb ibni Amr onun ne 
yapmak istediğini görünce, kabı 

yakaladığı gibi pisliğile beraber 
Okbenin başına geçirdi 

Okbe, Tu!ey:l>i yakalıyarak ana
sının yanına sürükledi ve: cBak! 
oğlun, Muhammedin taraftan ol -
muş, Kureyşe düşmanlık ediyor!• 
deyince, Tuleybin anası da: cÇOk 

iyi yapmış! Tabii, insan akrabası _ 
na yardım eder,, düşmandan inti - . 
ıkam alır. Nefsim, canım ve malım, 
Muhammedin yolunda feda olsun!• 
diye cevap vermi§. 

Okbeniıı, l:bni Ebi Hulf isminde 
bir de samimt arkadaşı vardı. Bu da 
Muhammede düşmandı. Muhnm -
medin sözünü dinlemek Kureyşten 
herkese memnu idi. Bir gün, Ok -
be, nasılsa peygamberin yanına gi
derek siSylecliklerini dinledi. İbni 

m>ı Hulf bunu haber alınca, Okbe
ye: •Artık Y.anıma .gelme!> dedi: 
Okbe sebebini sordu, O da, Muham. 
!nedin sl5ylediğini dinlemek ona 

Yaldatmak demektir, Diye cevap 
verdi, O~, Muhammedi ~ecli-

ğini, ona düşman olduğunu yemin
lerle temin etti ise de inandırama. 
dı. Nihayet, arkadaşının teklüile 
gidip, herkesin önünde Muhamme
din yüzüne tükürdü ve iki arkadai 
böylece barıştı, 

Muhammed, bu hakaret hakkın· 
da, şu mealdeki iyetin geldiğini 
ii>yledi: c O günü yadet! Zalim, el. 
lerini ısırarak; keşki ~ygambe -
rin yolunda gideydim; keşki filan 
adamla arkadaşlık etmeseydim. Ba
na hidayet gclmişken beni caydır. 
dı, Şeytan, insanı rezil eder, diye
cek.» 

Okbe, Bedr muharebesi günü is
lAmların eline esir düştü ve Safra 
denilen yerde katledildi. 

Nadr ibni Haris - Bu zat, abdüd_ 
dar evladındandır, Çok seyahat et
miş, Yahudi ve Hıristiyan ulemasi, 
le buluşmuş, dinler hakkında epey. 
ce şeyler öğrenmişti. İlmine mnğ -
rurdu. 

Nadır, Ebu Süfyan ile birlik olur, 
Muhammedi istihfaf ederdi. Gayet 
zeki VE :fesatçı bir adamdı. Muham
met, Ayet okuduğu zaman, onlara 
benzetecek fekilde güzel sözler uy
durur, peygamberin sozu diye 
söylediği şeylerden daha güzel sö.z 
söylediğini iddia ederdi. 
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Gazel Kasabanın Belediye 
Reisile Bir Mülakat 

Mudanyadan bir mamara 

Bursa (Hususi) - Bursanın biri-, 
cik iskelesi ve Uludağın başlangıç 
noktası olan Mudanya, Marmara 
denizinin en şırın bir kasabasıdır. 

31 kilometrelik bir mesafe ile Bur· 
saya bağlı ve oranın iskelesidir. Bu 
şirin kasabanın, gtnç ve yeni olan 
belediye reisi Mustaff. Hancıoğlu 
ile tanıştım, Bana faaliyetleri hak
kında izahat verdi. 

- İlk iş olarak sahillerde bulu
nan bütün binaları beyaza boyaya
cağız. Ve sahillerimizde bulunan 
boş arsaları da birer rıhtım haline 
çeviriyoruz, Bu suretle sahillerimi
zi gayet muntazam bir şekle sokma
ğa çalışıyoruz. 

Bursanın, deniz banyosu ihtiyaç· 
larını karşılamak için Arnavudköy 
mevkiinde muntazam bir plaj ve bir 
gazino yapılmaktadır. Bu plaj ve 
gazino yakında halka açılacaktır. 

- Banyolardan yalnız Bursalılar 
mı istifade ederler!. 

- Hayır .. yalnız Bursalılar değil, 
Bursanın bütün kazaları ve hatta 
diğer yakın vilayetlerin de banyo 
ihtiyaçlarını temin eylemiş olaca
ğız, Burada 500 kişiden fazla insan 
banyo edebilecektir. 

- Sahilde evleri bulunanlar de· 
niz banyosundan istifade ederler 
mi? 

- Evvelce ederlerdi, fakat geçen 
sene bir çok hastalıkların meydana 
geldiğini gördük. Bunun için evle
rin önünde banyo yapılmasını 

menettik. Çünkü, evlerin önünde 
borular ile lağımlar dışarı denize 
akmaktadırlar .. bunları düşi.ineırek 

plajı yapmağa karar verdik. İskele
nin yanında görmüş olduğunuz cA· 
ile gazinosu» belediyemiz tarafından 
yaptırılmış ve halk buradan her 
noktadan büyük istifade eylemek
tedirler. Gazinomuzun tam karşı

sında bulunan park ta belediyemiz 
tarafından yapılmıştır. Zaten par-

Nadr, İrana da çok defa gidip 
geldiği için cZal oğlu Rüstem• ve 
•İsfendiyar» hikayeleri gibi masal
lar bilirdi ve Acem şahlarına ait ta
rihi rivayetleri ezberlemişti. Ken • 
disi de, fasih söz söylerdi. 

Muhammed, Kureyşe bir ayet 
veya süre okuduğu zaman, Nadr, 
Kureyşi başına toplar: cMuham -
medin söyledikleri masaldır. Ben, 
onun bildiklerinden daha iyilerini 
bilirim• der ve onlara Acem masal
larını anlatırdı. Onlar da, bu ma -
salları Kur'andan daha yiiksek ve 
daha manalı bulurlardı. Nadr, Bedr 
muharebesinde isli'ımların eline e
sir düştü ve peygamberin emrile 
Ali tarafından katledildi. 

Ümeyye İbni Halef - Bu da pey 
ganıbere fazla husumet gösterdi. 
Muhammedi nerede görse, onu tak
lit etmeğe başlar .. kaş göz işaretle. 
rile eğlenirdi. 

Ümeyye. kıyamet gününde insan
ların tekrar dlr1lip haşir ve ne~ir o, 
lacağma inanmazdı. Bir gün eline! 

ka da çok ehemmiyet veriyoruz. 
Parkın içindeki çiçekler cins itiba
rile gayet güzeldir. Mesela: Şu gör, 
müş olduğunuz güller, Avrupa cin· 
sidır .. işte parkımızı bunlarla süs
lüyoruz. Buraya bakan ayrıca bah, 
çivanlarımız da mevcuddur. Bun
dan başka, hali hazırda 50 beygir 
kuvvetindeki elektrik lokomobili ile 
elektriğimizi idare ediyoruz. 

- Bu mikdar az gelmiyor mu? 
- Evet, az geliyor,, bu aboneleri-

mizi idare etmiyor. Bunu gözününe 
alarak pek yakında gece ve gündüz 
cereyan verebilecek 110 beygir kuv
vetinde bir makine daha "ilave ede
ceğiz. Zaten bunların montajı da 
yapılmaktadır. İtfaiye teşkiliıtımız 
ise, diğer kazalara nazaran çok mü· 
kemmeldir. Mevcud olan arazözü
müze ihtiyaçlarımızı temin etmek 
için bir motorpomp ile bir arazöz 
ilave ettik. Bunlardan başka, fenni 
olarak yeni bir mezbaha yaptık. Et
lerin nakli için temiz bir araba ya
pıyoruz. Yakında mezbahaya bir 
kanalizasyon da yapacağız ve deni· 
ze akıtacağız. 

Mudanya , Bursa asfalt yolu gün
den,güne ilerlemektedir. Bu yol da 
pek yakında bitecektir. Burası hit
tikten sonra, en mühim caddemiz 
olan Halitpaşa caddesini de Müta
reke binasına kadar asfalt yapmak 
istiyoruz. Zaten beş senelik mesai 
programı da hazırlanmıştır, 

- Belediyenizin biitçesi ne ka
dardır?. 

- Bütçemiz 49,056 liradır. Geçen 
seneye nazaran farklıdır. Çünkü bu 
sene belediye akarlarının kiraya ve, 
rilmesi dolayısile, bütçemiz bir 
miktar çoğalmıştır. 
Kazamızın, dokuz mahallesi ve 

bu dokuz mahalle 772 hane ile 5022 
ni.ifusa maliktir. Kazanın umum 
nüfusu 19500 kişidir, Yeni gelen 
Burc:an valisi Refik Koraltan Mutlan 

----- - -

küçük bir kemik alarak onu par • 
maklarının arasında un gibi ezdik
ten sonra: cYıi Muhammed! Alla -
hın şu çürüm~ ve toz haline gel • 
miş kemiği mezardan çıkaracağına 
ve tekrar dirilteceğine inanır mı -
sın?• 

Dedi. 
Muhammed de: «Evet, yi Ümey

ye! Sen öldükten ve çürüyüp top _ 
rak olduktan sonra Allah seni yeni
den diriltecek ve cehenneme ata -
caktır.• 

Diye cevap verdi. 
Peygamber, Ümeyye hakkında 

iki ayet geldiğini söyledi. Biri: 
«Veylünlikülli hümezetin,,• diğeri 
de: «Evelem yerelinsanü .. • ayeti • 
dir. 

Ü'meyyc adet etmişti; .Muhamme_ 
de her tesadüf ettikçe: cYd Muham
med! Bugün semadan haber yok 
mu?> diye sorar, alay ederdi. Ve 
müslüınanlar içindeki fakirleri gör
dü~e: cBunlar kazandı; her biri 
yeryüzünün birer padişahı oldular. 

-30-

- Bir dakika durun da söyliye-j 
ceklerimi dinleyin. Programımda 

küçük bir tadilat yaptım. Yarın git-! 
mi yorum, sekiz günlük bir fasıla , 
bıraktım. ı 

Hikmetin yüzü deği~ti, gözleri a_ 
teş saçmıya başladı. Selim dPvıım 
etti: 

- Namusum üzerine söylüyorum 
ki. benim buradıı kalmamı istf'me
diğiniz takdirde, bir d.ıha dönme -
mek üzere çıkıp gıd~ceğim. 

- Ah, ne ınurailik! Bu dala\·cre
niz çok guzel düşünülmüş, her şeyi 
anlıyorum. Sızin hiç bir sözünüze 
ve hareketinize inanmıyorum ve bu 
fikrimden beni aslcı vazgcçirtcmez
siniz 

Seiim: 
- Bir kelime daha söylememe ı 

müsaade edin. Beni herhangi bir ı 
tecrübe mevzuu yapabilirsiniz. Her 
hangi bir hevesinizi tatmin iktida
rımda ise ... 

Hikmet başını bile çevirmedi, Is
kat, konuşmanın aldığı istikamet, 
kendisini şaşırtmıştı. Yalnız bunu 
dışarıya vermedi. 

- Ayağıma kapanıp tozlar i-
çerisinde sürünün ve benden af di~ 
leyin. Bu şartla sizinle anlaşabili _ 
rim. 

- Bunun imkanı yok. Ben de si
zin gibiyim. Benden daha kuv\'etli 
birisinin yaptığı bir tazyik eseri al_ 
tında ancak eğilebilirim. Bunun i
çindir ki sizden istediğim şey, teh
likeli bir vaziyet karşısmda bul un
mamak irr.kamdır. 

Hikmet, hayretini artık gizliye _ 
miyordu. Şimdiye kadar kendisine 
böyle sözler söykllmemişti. Bunun
la beraber itimatsızlık ve gurur his
leri henüz ortadan kaybolmamıştı. 

İstihza ile p#ilerek: 

- Mademki istiyorsunuz.. dedi, 
ve cebindl'n bir deri eldiven çıkar_ 
dı ve elleri arasında buruşturduktarı 
sonra bunu Kurdun önüne fırlattı. 

Köpek, eldiveni yakalıyarak ağzın
da tuttu. 

- Kurd, eldivenimi dişlerinin a
rasında tut ve kimseye verme ha .. 
diye bağırdı. Ve sonra Selime döne_ 
rek ilave etti: 

- Bu hayvanın ağzında tuttuğu 

yanın imarı hakkında çok yardım
larda bulunacağını vadetmişlerdir. 

ve Mudanyanın bir çok işlerile de 
yakından alakadar olmaktadırlar. .. 

Belediye reisi Mustafa Hancıoğ
lunun yanından ayrılırken son sözü 
şu oldu: 

- Şehrimiz.in imarı noktai naza
rından, valimizin vadettiği yeni 
yapılacak olan iskelenin tarihi bir 
kıymeti haiz olan Mütareke binası
nın yakınına gelmesini büyük ümid
lerle bekliyoruz, 

Esat Alkan 

A_~m şahlarının mal ve mülklerine J 
varıs adamlar!• derdi. 

Ümeyye de Bedr muharebesinde 
katledildi. 

Esved ibni Muttalib _ Bu da Mu
hammede düşman olanlardandı. 
Peygamberi nerede görse alay ve 
hakaret ederdi. 

Bir gün: •Ya Muhammed! Gel 
seninle dmleıiimizde ortaka olalım. 
Sen bizim mabudlarımıza tap! Biz 
de senin Allahına tapalım. Neticede 
bizim dinimiz hak kazanırsa sen de 
kazanmış olursun. Senin mabudun 
kazanırsa biz de kazanmış oluruz• 
dedi. 

Bunun üzerine, Muhammed müs 
Iümanıara •Kuı ya eyyühelkAfiru
ne li a'büdü .. • suresinin geldiğini 
haber verdi. 

Ebu Bahteri - Bu da paygambe_ 
rin en büyük düşmanlarındandı. Ni 
hayet Bedr muharebesinde katledil
di, 

Oğlu Es,;ed ise, Mekkenin fethi 
gününe kadar düşmanhğinda devam 
etmiş, o gün islıim olmuştu. ı 

Sonraları peygamber ailesine bü. 
yük hizmetler etmiştir. Muaviye, j 
halife Alinin taraftarlarını katlet , ı 
mek içih Beşr İbni ErtAnı Medine-! 
yegönderdiği 7.aman bu zat onlara . ' ' 

Nakleden : ORHAN S. 

eldivenimi alıp bana getirebilir mi 
siniz? 
Selım gülerek: 
- Neyse, istedığ'm oldu .. dedı. 
Hikmet, Selimin yuzüne dikkatle 

bakıyordu. Uk defa olarak, genç ıı , 

damın fızyonomisindeki asaleti g.,· 
rüyordu. Hikmet gayr:.:htıyari: 

- Bırakım:r, söylroii-.l{'rımL·ı csn· 
sı yok. ou ışı dalıa fazla ileri gö • 
ttlrmiye!im .. bu 1ıay' an şakaya gel· 
mez, kızd!ntsann , onu be, bile tes
kin edcm-:cm. .Eldhremmi o]duğll 
yerde bıralı:m \·e odaıııuı gi.dıp J3ı· 
zaııs tı:ırihinin b:nı :ııiihi'll mesekl<'· 
ri i.ızerjnde> m""şgul •ılun, b•ı ôahll 
iki. Allahnıı;rnarlad1k kf:ıtip b<'Y· 

- Bir dakika, söylt d :ğıniz şeyi 
yapar-ağım .. 

Ve kendisini durdurmak istı.Y!'11 

Hikme:i y<ıvaşç<l iterek köpeğe doğ· 
ru ilerledi. Delıkanlı, titriyerek bB" 

ğırdı: 

- Dikkat edin, bu hayvanla uğ
raşmayın, yoksa parçalanırsınız. 

Mehmet de: 

- Aman dikkat! Bu köpek halci' 
ki bil' \rahşi hayvandır.. dıye soıe 
karıştı. 

Buna rağmen Selim. kollartf11 

göğsünde çapraz tutarak, goz • 
lerini. köpeğin gözlerine dikıtıi~ 
bir halde ilerledi, Ve nazarıarırıırı 
sabitliğinden şaşırdığını tahmin et· 
tiği hayvana eğilerek, eldiveni şid: 
detle çekti ve havada salladı. AY"1 

zamanda Kurd, hiddetinden nıütftiŞ 
surtte havlıvarak Selimin bOğ:ı· . t 
zına doğru atıldı. Genç adam, sD 
kolile boğazını saklıyarak geriye çe· 
kildi. Köpeğin dişleri omuzunu an· 
cak sıyırabildi. Bununla bcrabd 
yere düştüğü zaman Kurdun ağıırı• 

'( 
da uzun bir kumaş parçası ve bı 
de kanlı bir et parçası \'ardı. 
Deli gibi olan köpek. ağzındakileri 
yutmıya çalışarak çimenler [ızeri~· 
de yuvarlandı ve birden yine çiftlt• 
ğin binasına doğru fırladı, ta du'''" 
ra kadar geldikten .sonr.'.l geri döne
rek, Selimin ÜT.erine saldırmak uıe
re bir ok gibi saldırdı. 

Mehmet: 

- Eldiveni bırakın ve ağaca ur· 
manın .. diye bağırdL 

Selim: 

- Asla .. eldh·eni, kendisine getir· 
mcmi söyliyen kimseye \'ereceğit1' 
diye C<?vap verdi. 

Ve eldiveni pantaonunun cC • 

bine sokarak, kemerinde asılı bil 
yük sustalı çakıyı çıkardı. Bunu a~ 
mıya vakit buamadan, kurd köpC11 
tüyleri diken diken olmuş. ağzı :ıcO. 
pükler içerisinde olduğu halde uıe· 
rine gelmii>ti. Fakat tam bu arıdS• 
Mehmedin elinde bulunan kest<ifl 
kenarlı kürek, hayvanın başına bir 
şimşek sür'atile indi. 

( IR.vam• .,ar) 

karşı kararlaşmış olan cinayetin 6-
:nunu almıştır, 

Esved İbni Ebi Yegus - BU d' 
peygamber Muhammedin da}'~ 
oğlu olduğu halde ona çok tıakll~ 
ederdi. Kendisi, sam rüzgart:ırile 
hela kolduğu gibi üç oğlu Bedr I" 
zasında katlolundu. 

Muhammed .. ümmi bir kavın içiıt' 
de yetişmiş.. hiç bir mektep ~ 
medresede okumamı'Ş olduğu hııtcte 
vahy ve ilhamla gaipten haber \'e~· 
dikçe .. Tevrat ve İncil gibi din ıcı· 
taplarından bi.iyük bir vukufla bah· 

1 r· seltikçe Mekkeliler hayrette ktı ı 
lardı. Ve kimisi, deli .. kimisi sıhir: 
baz .. kimisi şair, yahut kahin oerd~· 

sı· Peygamber her sene hac me'1 
minde Mekkcde ... Taif cihetlerindt' 

·ıe· ki Ukk{lz panayırında Arop kabı 
leri arasına karışır .. onlara {ıyetltfr 
okur .. dine davet ederdi. Kabill"2: 

l rv•· de, yavaş yavaş ona inaPıvor 3 i· 
Kureyş reisleri, hali gördükce :"~ıt' 
şeleniyorlardı. Bir hac rnevsınıı iJ1 
den evvel Velid ibnf Muga~refl 
nezdinde toplandılar ve: c yorıt1· 

·te' 
Mekkeye her taraftan Arap kabı ı;t:ı 
leri delecek. Muhırnmed hıtkktl.1 

r. f{e' 
ne slSyllyecekıek t.avin edelfın. 
pfmıı. 2yn! feyf .eöylfyelim.• Df~·e· 
rek mih:aker. .tttler. 

CDa\?SJDI 



Bu Tarihten Sonra Ancak Tehir 
Edılen Maçlar Yapılacak 

Serbest güreş teşvik müsabakaları başlıyor 

F Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi ı 
~bol A;anlığından: 

te ederasyon tarafından evvelce 
Sbit edilmiş olan maçların icrası 

gıbi "'a l ·· 1 k ·· .. ruret er mustesna oma u-
~ere iş' h. k d b .. ı·· ı lt arı a ıre a ar u un mem-
e ette futbol müsabakalarının tatil 
ed·ı 
G 1 diği 12/7/1939 tarih ve 89 sayılı 
eneı Direktörlüğün emirleri ikti

:~1dır. Bütün klüp ve stadlar mü
Vl~klerine tebliğ olunur. 

Uzıne müsabakaları 

tehir edildi 
S Beden Terbiyem 1stanbtıl Bölgesi 
il Sporları A;anlığından: 

W.1617 /1939 tarihinde Şeref Stadı 
W. ırne havuzunda yap.ılacak olan 
tnı:nc teşvik müsabakaları Beynel
~· l Atletizm müsabakaları dola
t} ıle tehir edilmiştir. Tebliğ olu-a Ur. 

,,"•lrnllel atletlzm mU
••bakalarının hakem

lerlnl davet 
l\t~e~cn Terbiye.'1i 1stanbuı Bölgesi 
ı:hznı Ajanlığından: 

lllU /7/1939 günü yapılacak Beynel
te el Atletizm müsabakalarını ida
Zıl e~~ek olan aşağıda isimleri ya
t\e~b akC>ınlerin o gün saat 15 de Fe
tı . ahçe stadında hazır bulunmala-
~ıca olunur: 

"-d Uthan Felek, Adil Giray, Dr. 
~ıınn~n liün, Naili Mornn, Cemil U
tlıi 0tu, Ali Rıza Sözeralp, S. Yasu
Se~ı~sa~ Belor, H. Feridun, Sudi, 
ll'ı.i, ~ ~Urkdoğan, t. Şahinbaş, Hil
lti) :n ahıt, Ç. Başaran, Firuzan Te
~i~ nuf, Fethi, K. Besim, Ali Be-

• Cernal 
8•rbeat gUr•f te vlk 

8 
rnuaabakaları 

0,: eden Terbiyem 1stanbul Bölgesi 
"teQ A. 
1 

:r 1anltğından: 

~~e - 30/7/939 tarihinde başlamak 
ltaı re serbest güreş teşvik müsaba
~ arı Yapılacaktır. 

- Bu müsabakalara amatör her 

güreşçi iştirak edebilecektir. 
3 - Klüplere mensup güreşçiler 

mensup oldukları klüpler namına 

müsabakalara girebilirler. Başka bir 
klübe tescil edilmiş olan bir güreşçi 
diğer bir klüp namına müsabakala
ra kabul edilemez. 

4 - Her hangi bir klübe tescil e
dilmemiş olan güreşçiler bu müsa
bakalara şahsan kabul edilecekler
dir. 

5 - Sikletlerde iki kilo tolerans 
kabul edilecektir. 

6 - Bu müsabakalara Mehmet 
Çoban, Ahmet Yener, Mustafa Çak
mak ve Faik Göken kabul edilmiye
cekJerdir. Bu güreşçiler, bu müsa
bakalarda derece alan güreşçiler a
rasında ayrıca yapılacak olan İstan
bul serbest güreş birinci1iği müsa
bakalarına istirak edeceklerdir. 

7 - Müsabakalar Veznecilerde 
kfıin Sülevmaniye spor klübü salo
nunda yapılacaktır. 

Askeri Uselerln eu 
sporları hayrıRmı 

Askeri Liseler Milfetti§liğinden: 
Çengelköy Kulelide 16 temmuz 

939 pazar günü saat 15 te yapılacak 
Askeri Liseltr beşinci yıl su Sporla
rı Bayramına İstanbul'da bulunan 
bütün mebuslarımızla Vilayet ve 
Belediye erkfını, Parti ve Halkevle
ri başkan ve azaları, matbuat erka
nı Üniversite Rektör, dek·an ve do-, 
çentleri ve talebeleri ve tekmil di
ğer okul direktör, muallim ve tale
beleri, spor kliipleri başkan ve aza
lan davetlidirler. Teşrifleri rica o
lunur. 

KONGREYE DAVET 

Yıldırım Davutpaşa Klübünden: 

Cemiyetler kanununa göre nizam
namede yapılan tadilatı müzakere 

etmek üzer 16/7 /1939 pazar günü 
saat 10 da Hekirnoğlu Alipaşa cad
desindeki klüp merkezinde yapıla
cak fevkalade toplantıya sayın üye· 
terin teşrifleri rica olunur. 

8G 00 8G 88 811 
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r~Deniz Bayramı 

ttn\i ban- t (Hususi) - İzmitte Deniz 
tql' anu eJ!enceleri güzel olmuş
~, ·f Lirı\an reisi Nurettinin gayreti 
l'tıor ll~lJyeti neticesinde gündüzkü 
tıtzn~~ırne bütün denizciler iştirak 
~ürk anıtı önünde heye-

canlı tezahürat yapılmıştır. 
İzmitte yeni bir Liman dairesi de 

inşa edilmiştir. Yeni liman dairesi 
İzmitin güzel binalarından biridir. 
Yukarıdaki resim; İzmitteki Deniz 

eğlencelerini tesbit etmektedir. 

~ AD YO PROGRAMI l 
~ CUMA H/7 /939 1 

~İi .3~ - Program, 12.35 - Türk 
a.~a.'titı - Pl., 13 - Memleket saat 
tt, ~· ajans ve meteoroloji haberle
ta.~ ·15-14 - Müzik (Karışık prog· 

.. , - t>ı) 
19 . ' 

(W• - Program, 19.0~ - Müzik 
\l~~e: Meistersinger operasının 
~i (F' ru - Pl.), 19.15 - Türk müzi
aaat asıl heyeti), 20 - Memleket 

berı:ar.ı. Ajans ve meteoroloji ha~ 
~or • 20.15 - Konuşma (Haftalık 

S()l"\Tisi), 20.30 - Türk müziği 

.1 
(Saz eserleri ve muhtelif şarkılar): 

1 - Mahmut Celalettin Paşa .. 
hüzzam şarkı - Kerem eyle mestane, 
2 - Lemi Suzinak §arkı - Yeter hic
ranlı sözler, 3 - Lemi - hicazk:lr 
§arkı - Son aşkımı canlandıran, 4 -
Lemi .. Rast şarkı - Yok mu cana A
şıka hiç mürüvvetin, 5 - Mehmet 
Nasip - Rast şarkı - Öyle yakdın ki 
beni. 

21.10 - Konuşma, 21.25 - Neşeli 

plAklar - R 21.30 - Müzik (Radyo 
Orkestrası - Şef: Praetrorius): 

1 - Haydn: Senfoni sol majör, 

• 

U!rw•ci) Atlantlkte 

SOLDAN SAGA: 

1 - Yurdumuzun ismi, faydalı 

bir hayvan 
2 - Bir sebze, bir mesafe ölçüsü 
3 - Fakat, yereyatma 
4 - Meclis serbest grup reisinin 

ismi 
5 - Namazdan evvel okunur, 

yapmak 
6 - Faydalı 

7 - Bir nota, depo 
8 - Kadın elbiselerinin bir kıs-

mı 

9 - Yeni Sabah muharrirlerin • 

den birinin ismi 

10 - Fransızca •Hayır», yorulun
ca meydana çıkar. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

ile Posta 
Atlantiğin son günlerde iki Ame

rikan deniz tayyaresi ve Fransızla
rın Lieutenant-de-Vaisseau-Paris 
tayyaresi tarafından geçilmesi, Şi
mali Atlantik hava hattının en müş
kül manilerine karşı gelmek için gi .. 
rişilen faaliyetlerin bir işaretidir. 
Bu faaliyet arasında, Fransızlar bi--raz .atalet göstermişler, buna muka-
bil İngiliz ve Amerikalılar fazla ça
lışmışlar ye daha yeni ve daha kud· 
retli malzeme ile nakil vasıtalarını 
ve teşkilatını kuvvetlendirmişlerdir. 

Şimdiki halde, Atlantikte sahille
re malik bazı büyük devletler, Ok
yanus cıhetinde, postanın en kısa 
bir yoldan ve azami bir emniyet ad
hilinde, temin edilmesine çalışmak

tadırlar. Trans Atlantik tayyarenin 
en büyük rakibi, büyük gemiler bu 
nakil keyfiyetini gittikçe Trans At
lantik tayyarenin en büyük rakibi, 
büyük gemiler, bu nakil keyfiyetini 
gittikçe fazlalaşan bir sürat ve şa
yanı dikkat bir intizam ile ifa et
mektedirler. Hava vasıtası bu reka
bete karşı, daha seri ve kafi dere-
cede emniyet ve intizam ile müca
dele ettiiğ takdirdedir ki, muvaf
fak olabilecektir. 1 - Beşiktaşta bir semt 

2 - İbadet, yakar. Fransız havacılığı, Şimal Atıanti

ğine, Cenup Atlantiğinde mühim 
3 - Dayanan, benzer. 

fedakarlıklar saikile elde ettiği tec-
4 - Rusça cEveb, ebeveynden rübelere dayanarak, girişeecktir. 

biri, her vücutta vardır. Fransız tayyareleri 1928 de Dakar-
5 - Okutmak fiilinden emri ha. dan Natale 310 kilo ve 52800 adet 

zır, bir nota, başka bir nota mektup taşıdılar. 
6 - Zulüm yapan. Bu rakamlar bir müddet sonra 
7 - Ümit eder, krala sadakat arzı çok büyük bir süratle tezayüt etti. 

1929 da da 1630 kilo ve 277,000 mek-8 - Eğilmek, bir harfin okunuşu 
tup, 1933 te 6510 kilo me bir milyon 

9 - Malik olmak için yapılır, e- 106.700 mektup ve nihayet 1937 de 

dep , 13288 kilo ve 2.258.960 mektup ta-
10 - Hatırlar, gökte bulunur. şındı. 

1 

Ankara Borsasının ,! 

13 Temmu 939 Fiatları . 
Açılit 

•eKapaaıı 

Lolldra 1 Sterlin 5.93 
New-York 100Dolır 126.6475 
t'ari• lOOFrank 3.355 
Milano 100Liret 6.66 
Cenevre 100 fniç. f. 28.555 
Amıhrdam100 Florin 67.285 : 
BcrJin lOOMaık 50.82 
Brüksel 100 Belga 21.5225 ;; 
Atina 100 Drahmi 1.0825 

il 

Halkın Okyanuslarda hava posta
sına olan itimadı, Pasifik üzerinde 
de müşahede edildi. 1935 te San-. 
Fransisco ve Honolulu arasında kü
şat edilen Clippers nakliyatı, müte
madiyen fazlalaşmaktadır. Bu ilk 1 
sene zarfında aylık vasati mektup 
nakliyatı 250000 raddesine cıkmış

tır ve yolcu adedi de birkaç bin kişi 
miktarındadır. Bununla beraber va
purun, Şimal Atlantiğinde tayyare-

ye karşı gösterdiği mukavemet, pek 
yabana atılacak giib değildir. Fran
sa, 1ngilterl? ve iBrleşik Amerika a
rasındaki münakalat şayanı dikkat 
derecde seri (Normandie ve Queen-
Mary Okyanusu beş günden aşağı 
bir müddette geçiyorlar). ve daimi-
dir. 

Muhtelif milliyetlere mensup bir
çok nakliyat kumpanyaları, hemen 
her gün ve mutlak bir intizamla iki 
kıt'anm muhtelif noktalarından kur
yelerin hareketini temin etmekte
dirler. 

§jfa:'t 

Ta are IAsi:;iik-i;i:n · ·1 y~ ....................................... ..: 
Nakliyatı 
Birçok devletler bu noktada mü

him terakkiler göstermişlerdir. Al-

manlar, ağır yağlı motörlrle müceh

hez tayyareler vasıtasıle muvaffa
kiyetli elli kadar uçuşlar yapmışlar-

• dır. Fakat bu hava gemileri o kadar 
seri olmadıkları gibi, fazla yük te 
taşıyamıyorlar. Diğer taraftan nazi 

rejimi Şimali Amerika kapılarını 
tayyarecilerine kapamıştır. İngiliz-

ler .. Coliot> - Short" ile muntazam 
bir posta tervisi yapacaklarını ilan 
etmişlerdi, fakat bu geçen sene bit
memişti. Kozmopolit tayyare ve u
çuş haJinde benzin ve teçhizat al

mak hususundaki muvaffakiyetli ve 

mahirane tecrübeler, nazarda tutul
mıya değer; fakat. normal bir trafik 
şeraiti, Fransaad henüz Uımamlan
mamıs görünmektedir. Atlnntiği A
merikr;ı bayrağı altında geçen, 40 

tonluk deniz tayyareleri, Clippers
ler ilk muvaf fakiyetlere rağmen ü
mit edildiği veçhile trafiği temine 

müsait görünmüyorlar. Bununla be
raber Amerikalıların bu seneden i
tibaren muntazam bir posta nakli

yatına başlıyabilecekleri de müşa
hede edilmektedir. 
~'V~ 

TOPLANTILAR : 

Ordu Malulleri Birliği Üsküdar 
Şubesinden: 

Ordu Malulleri Birliğinin Ankara 
Orduevinde 30 haziran 939 da başlı
yarak 4 temmuz 939 da nihayet bu
lan umumi merkez kongresinde ya
pılan görüşlerle tesbit edilen esaslar 
ve dilekler hakkında murahhaslar 

tarafından Birliğe dahil kayıtlı ve 
kayıtsız maliıl arkadaşlara lazımge

len mallımat \•e izahatı vermek üze
re 16 temmuz 939 tarihine müsadjf 
pazar günü saat onda Üsküdarda 
Doğancılar parkı karşısında C. H. P. 

Üsküdar ilçe merkezi salonunda bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya 

malfıl arkadaşların gelmeleri rica o
lunur. 

··········~············••U•••••••s•••••••a 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

Nuri Gençdur ·n 
arkad1ıluı 14 tem· 
mı:& Cuma ak
şamı Şeh r~miai İn-
ıir .tb bahçesinde , ,, 

BeetakArın ÖIUmU 
Murad Şamil Varyetesi 

* 
lstanbul HalkTiyatrosu 

Kenan Güler ·n arkadaşları 

Bu akıam Beykoı 
İ&kele Gazinosunda 

ZUppaler 

H•rp malQllerl ile Şehit 
yetimleri ç•Dırıhyor 
Kadıköy Askerlik §Ubesindcn: 
Harp malUllerile şehit yetimleri

nin tütün paraları gelmiştir. 
17 temmuz 939 gününden itibaren 

para tevziatına Kadıköy hükumet 
binasında Evlenme Salonunda baş
lanacaktır. · 

Pazartesi ve cuma günleri şehit 
yetimlerine, 

Salı ve cumartesi günleri de harp 
malullerine dağıtılacaktır. Par., da. 
ğıtma zamanı sabahları saat dokuz. 
dan on ikiye kadar dev.am edecek· 
tir. 

Temmuzun 13/14/15 günleri nu
mara almak için şubeye müracaat 
edilecektir. 

Resmi senet; maaş cüzdanı; nüfus 
cüzdanı ve ücer adet :fotoğraf bera· 
ber getirilecektir. 

* Bakırköy Askerlik şubesinden: -
Bakırköy AskC'rlik şubesinde ka

yıtlı sivil eczacı Samoel Baroha oğ
lu 313 doğumlu Moyer Ye veteriner 
Sempat oğlu Dedcnğaçlı 308 doğum
lu Leonun bir hafta zarfında nüfus 
cüzdanlarile şubeye müracaat etme-
1eri ilan olunur. 

Üsküdar Sulh birinci Hukuk Ha. 
kimliğinden: 

Hayriye ile Hazinei Maliyenin 
şayian ve müştereken muta -
sarrıf oldukları Üsküdarda Kef -

çedede mahallesinde Mektep 

sokağında eski 9 ve yeni 15 
numaralı sırf mülk bir bap ha -
nenin izalei şüyu surtile satılması
na mahkemece karar verilmiştir. 

1 - Mezkıir hane ahşap ve yeni 
tamir edilmiş ve yeminli ehlvukuf 
tarafından 900 lira kıymet takdir e

dilmiştir. işbu hane beş oda ve bir 
sofa ve bir taşlık ve bir mutfak ve 

iki hela ve bir gusülhane ve bir o. 
dun ve kömürlük ve tahminen 80 
metre murabbaında ve içinde altı 

meyvalı ağacı bulunan ve bahçede 
bir kuyu ve mutfakta bir tulumba
sı mevcut olup elektrik ve terhos 
tesisatı yoktur. 

2 - Satış peşindir. Müzayedeye 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti 

muhammenenin yüzde 10 u nisbetin 
de pey akçası vermeleri lfizımdır. Rü 
sum ve tellaliye alıcıya ve vergi ve 

rusumu Belediye müşteriye aittir. 
3 - Satış 17 /8/939 tarihine miisa. 

dif perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar Üsküdar birinci Sulh Hu
kuk mahkemesinde yapılacaktır. 

Kıymeti muhammenenin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde en çok artı. 
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 

müzayede on beş gün temdit edile. 
rek 4/9/939 pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar devam edecek ve 

en çok artıra~a ihalei kat'iyesi icrn 
kılınacaktır. İhale parasının azami 
beş gün içinde tamamen tediyesi 
§arttır. Aksi takdirde ihale bozula. 
rak bundan hasıl olacak zarar ve zL 
yan ve fark ve faiz ve masarif bila
hüküm ondan tazmin ettirilecekHı:. ' 

4 - İşbu gayrimenkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayrimüseccel ~ofya 100 L<.va 1.56 ·• 

, Prag ıooç~. Kr. 4.34 
1 

Hava postası, bidayette her iki 
günde bir yapıldığı, vapura nisbet1e 
hissedilecek derecede zamandan bir 
ekonomi istihsal ettiği, ve nihayet 
havai munzam resmin, işletme mas
rafı ve yolcuların menfaatini telif 
ettiği takdirdedir ki, muvaffakiyet 
gösterebilir. Sür'at, tamamile ince 
ve muntazam bir malzeme, modern 
ve müteaddit motörler ve nihayet 
mükemmel bir teknik personel ica
bettirmektedir. 

3 perde Mişel revüsü 
Oto Keti varyetesi 
Hans Okulta Telep ti 
tecrübeleri 

hak sahibi olduklarını iddia eden .. 
ler var ise ilan tarihinden itibaren Madrid 100 Pezeta 14.035 

1 
·Var şova 100 Zloti 23.845 
Budapeıte 100 Pengo 24.8425 
Bükre§ 100 Ley 0,905 
delvad 100 Dinar 2.8925 

ıYokohama 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 İsveç. f. 30.5457 
MoakoYa 100 Ruble 23.9025 

Esham va TahYilat 
Srt·as- Erzurum 111 

« (( v 
19.90 
19.85 

Nr. 100, 2 - Adam - .Sij'etais roi~ 

operasından uvertür, a - Joh. St
rauss: Kayzer valsi. 

22.30 - Mtizik (Opera aryaları .. 
Pl.), 23 - Son ajans haberleri, zi

raa't, esham, tahvilat, krunbiyo -

nukut borsası (fiyat), 23.20 - Mü· 

zik (Opera aryaları - Pl.), 23.55-24-
Yarınki program. 

lstanbul üniversitesi A. E. P. Komisyonundan ı 
Yapılacak it Keşfi Teminatı İhale günü Saati 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burun kli-

niğinde yapılacak tahta mobilya 1605 Li. 121 Li. 27/7/939 10 
Gureba H. 2 nci Şirürji kliniğinde 

yaptırılacak tahta mobilya. 3168 238 > , > , 10,5 
Üniversite Merasim salonunun beto-

na çevrilmesi. 1583,47 119 > > > > 15 
Soba kurulması, tamiri ve boru tefer .. 

rüatının alınma&ı 1683,90 127 , > :t , 15,'5 

yirmi gün zarfında vesikalarile 
birlikte mahkememize müracaat ey. 

lemeleri ve aksi halde tapuca mü
seccel olmıyan hak sahipleri satış 

parasının paylaşmasından hariç tu. 
tulacaklardır. 

~ - Daha fazla malumat almak 
istiyenler mahkemenin 939/2 nu • 

maralı satı§ dosyasına ve satış me

muru olan mahkeme başkiitibine mü 
racaat edebilirler. Haneyi gezip gör • 

mek i.stiyenlerin mezkur haneye mü 
racaat eylemeleri ve talip olanların 
da satış günü ıaati muayyende 'OL 

1 - Yukanda yapılacak i§ler Rektörlükte açık eksiltmeye konulm~- küdar birinci Sulh Hukuk mahke • 
tur. me1inde hazır bulunmaları illn olu-

2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Üniversite Mimarlığından fha- _n_ur_. -----------
leden beş gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi için de , 
1000 liralık bu gibi i~ler yaptığına dair İstanbul vildyetinden ihaleden a &--- ÇOCUk Hıkıml 
gün evvel vesika almaları, soba işi için de bu gibi işler yaptıklal'ına dair 1 Dr. Ahmed Akkoyunlu 
vesika göstenneleri ve bütün isteklilerin 939 ticaret odası vesikaları gös-

Takıim - Talimhane Palaı No. 4 termeleri lazımdır. 

3 - Bu işlere ait şartname, keşif ve diğer evrakla; paz~esi, perşem-
ı. ... ııünleri Rektörlükte görülür. c4974> 

Puarduı •aada her ıtln 
15 tea ıoura Telefon :40127 
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Piyango Kraliçeıi N i M ET A 8 L A Yine 4 Büyük ikramiye Vererek Rekorlann Rekorunu Kırdı 

N İ M E T G İ Ş E S İ Bu Keşidede Dahi 
50 000 LİRA NİMET ABLAl'llN uğurlu elile Yerdiği 28358 numaralı bilet· JO 000 LİRA Yine NiMET ABLANIN uğurlu elile verd ği 19996 No. biletl 

• • le Zonguld ak Maden Amelesiadea Bay SERMET'e • Beykoz deri fabrikasında kireççilik ustası 394 No. Bay HAKKl'y 
J 5 000 LJRA Yine NİMET ~BLANIN uğurlu elile Yerdiği 35357 numarala 2 · ıo 000 Lf~DA Yine NİMET ABLANIN uğurlu elile verdiği 4768 numaral 

• biletle Aksaray Horhor Caddesinde Bayan LÜTFiYE'ye Cl • ..n. biletle sabık Edirne Belediye Reisi Bay EKREM'e 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 
ADRESE Dl.KKAT. lıtanbul Eminönü TramYay Caddesi No. 29/31 NJ.MET Gl'~ESJ• Sahı.bı· NJ.METABLA 

• Başka yerde hiç bir şubesi yoktur. Tel: 22082 ,,_, 

lstanbul Belediyesi Uanları 

Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmuş erkek bir koyunun (5) gün 

tinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. (5196) 

Motosiklet Satış ilanı 

1 

(N. S. U.) marka gayet az kullanılmış sepetli ve yeni bir vaziyette bir 

.ıotosiklet satılacaktır. İstanbul Emanet Müzayede Salonunda bir hafta 
teşhir edilerek 20 temmuz 939 perşembe günü saat bir buçukta müzayede 

le satılacağı ilan olunur. 

İstanbul Kadastro Müdürlüğüoden : 
Fatihin Fener nahiyesine bağlı Abdi Subaşı mahallesinin kadastrosu· 

.ıa başlanacaktır. Bu mahalle sınırı içinde mülkü olanlar bir ay mü~det 
ıarfında Fatih Gclcnbevi orta mek tep kar~ısında Kadastro binasında bi

·1nci Posta Tapu Memurluğuna müracaat ederek beyannameleri aJma· 

arı ve belgelerile birlikte doldurup derhal iadı: etmeleri ve bu müdde· 
tin bitim tarihinden itibaren on heş gün sonra da tahdid ve tahririne baş

lanacağı ve başlangıçta mülk sahipleri kendi hudutlarını gelecek memur· 
lara irae etmeleri Kadastro kanununun 18 ve 19 ve 22 nci ve nizamna-

mesinin 12 inci maddesine göre iliı.n olun:.ır. (5156) 

İstanbul Defterdarlı2ından : 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 

Defterdarlık binası ıçınde oetonarme döşeme v~ 
9756 02 saire tamirat işi 

. Yukarıda yazılı in~aat ve tamirat hizasınd .. ~i keşif bede'li muhamme· 

ni üzerinden açık eksiltme ile 27 /7 /939 tarihine müsadif perşembe günii 
saat 14 de ihale olunacaktır. Taliplerin 732 liralık teminatı nakdiye veya 

banka mektupları ile beraber en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptı· 
tına dair idarelerinden alncakları \'esaika müsteniden İstanbul vilayetin
den eksiltme tarihinden sekiz gün evvel almıs olduğu ehliyet ve 939 yılı· 
na ait ticaret odası vesikalarile ihale günü Defterdarlık Milli Emlak Mü· 

lbrlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (5032) 

İstanbul Telefon Abonelerine 
1939 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde bulu

'nan rehberde büyük hadlerle meslek sırasında, küçük ilanı bulunan a

bonelerimız 20/7/939 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiye· 

ceklerini bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları 
yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil 

edilecektir. 
Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehberde ismini büyük harflerle 

yazdırmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan abonelerimiz.in 20/7 /939 

tarihine kadar Müdüriyet abonman Amirliğine müracaatları rica olunur. 
c4446> 

Dl REKTÖRLÜK 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları -Cinsi Semti Mahallesi Sokağı Emla~ no. Eisse 
Eı\Li Yeni Miktarı 

DükkAn, Tahtakale Rüstem paşa Taşçılar 233 39 1080/1122660 

• • Demirtaş Uzunçarşı 124 299 138240/1382400 

Hane, Aksaray Gureba Hüse • Mehmet 23 17 

yinnğa Lfıtfi 23 19 8/192 

Maabahçe hane Top· Kemikli 24 

tapı Beyazıt ağa burun 28 22 20/120 

Hane, Süleymaniye Si.ileymaniye Ayşekadın 

hamamı 9 33 92/128 

Yukarıda mahalle sokak No., cinsi ve hisse miktarı yazılı gayrimen

kul hissedarlarının adreslerine dair bir maJUmat elde edilmediği cihetle 
t ebligat ifasına imkl.in olmadığından tarihi ilanından itibaren 31 gün zar

fında bizzat veya bilveküle müracaat etmedikleri takdirde haklarının is· 

kat edilerek adresleri malCım olup talip bulunan hissedarlarına satılacağı 

ilanen tebliğ olunur. • (5168) 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçe~me 1ı:ar1111rıda deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkünde, koya nazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarların nhtımı n kayıkhanesi yapılmış bir halde 

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

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

cYeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan. 

• 

·TRHTR
HUllULRRDllll 

/fu,lulunuz . 

·-

... TUZLA içmeleri_... 
Trenlerlnln vapurl•rı: s,2s - 7 ,30 - • - 11 - u,so 

l Devlet Demiryolları hani an 

Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedeki Sirtköy taşocağındatl 
istihsal edilerek istasyonda teslimi şartile ve kapalı zarf usulile 14500 :rd' 
balast satın alınacaktır. Bu işin muhammen bedeli 23925 lira ve muva1'· 

kat teminatı 1794,38 liradır. 

Münakasa 26/7/939 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu tşlet· 
me binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin terrıl· 
nat v~ kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gUıı 
saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız ola~ 
komisyondaıı .v~rilmektedir. c4947 • 

* Sıvasta Lojman ,Yaptırılacak blok ve müteferrik evlerin inşası yenidel 

kap:;lı zarf usulUe ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur . 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 200000 Jir.adır. 

2 - İstekliler bu işe 1lit şartnaıne vesair evrakı Devlet Demiryoııaıt 
nın Ankara veznesinden (10) lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksilt~e 27/7/939 perşem'be günü saat 16 da Devlet Demiryoll•" 
Yol Dairesinde toplanacak Merkez I inci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bil" 

likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar kornisYoCl 
reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

!· 
A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 11250 liralık muvakkat tetfl 

nat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - MiinakaHit Vekaletinden :ılınmış bu işe mahsus ehliyet vesil'
119 

(İsteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel bir istida ile Mün111'
11
' 

lıit Vekaletine müracaat etmeleri ve ehliyet vesikasının verilmesine es 
5 

olacak belgeleri istidalarına raptetmeleri lfızımdır) 
5 - Bu iş için evvelce eksiltme evrakı satın alanların, eksiltme şart· 

namesindeki ihale tarihini tashih ettirmek üzere bu evrakla birlikte p . O 

ta,•o - t3,t& - ts,cs - t9,to d•dır. •--• 
======================================~ 

Yollan Yol dairesine müracaat etmeleri. (2896) (5041) 

İŞ ARIY ANLARA 
Mağauunız için orta derecede 

tahsil etmiş faal bir müstahdeme 
ihtiyacımız vardır 

Asmaaltında 37 numarada Hasan 
Knmi'ye müracaat. 

ZAYİ 
Üsküdar Kız San'at okulundan 

1932 - 1933 ders yılında aldığım şa
hadetname ile 1930 yılında Üskü -
dar ota okulundan aldığım diplo -
mamı zayi ettim. Yenilerini çıkara-
cağımdan eskilerinin hükümleri 
yoktur. 205 Şadiye Sabri 

il'~..,._~...,.~~" 

~ Ankarada 

AKBA 
KitapeYi - Kiatcıbk ·Türkçe 1 
ve yaha•cı dil raıete, •ec
mua, kitap ıiparişlerini ea ~ 
doj'ru yapıa bir yerdir. ! 
Frika Ye ideal yazı makirıeleri 
sa taı yerid ir. T el, fon : 3377 
~mmmmmm,/J 

ZAYİ MAKBUZ 

Haydarpaşa Gümrüğünden 2238, 
2242 numaralı beyannamelerdeki 
eşyanın rüsumuna mukabil aldığı

mız 9/5/939 tarihli 17889 ve 17890 
sayılı iki makbuzu zayi ettik. Su
retlerini alacağımızdan eskilerinin 
hükmü yoktur. Elaziz Ambarı 

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

1 Or. Hafız Cemal 

1
. Dahiliye ~;:~a:::: 

Divanyolu 104 

1 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 

5 sabahları 9 - 11 hakiki fıkara i 
• • 
1 kabul olunur. T. 22398 1 : ••..•.............•.•................... : 

ZAY'İ 

İstanbul Erkek Muallim mckte -
binden 931 yılında almış olduğum 

diplomamı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükınil yoktur. 

Suat Erginer 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

f ngiliz Karııu\c r ezan esi 

MnıtahıarAtuıdaa 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheserı, bütün dünyanın en 

mükemmel güzellik müstahzarları

dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
fıleminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

binde saklıyan en ciddi ve şayanı 

itimat markadır. Genç ve ihtiyar bil· 

tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç

tır. Cildin letafet ve taravetini art-
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 

cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 

verir. 

İngiliz KANZUK Eczanesi 
t:!evo,ğlu İstanbul 

lstanbul Üniversites! A. E. P. Komisyonundao: 
Yaptlacalc itler Keşfi . Ttmir.atı ihale günü Saati 

Lira Kr: Lira 
~~~~~--------"" 

Birinci Şirürji Kliniği a

sansörü 

Tedavi Kliniği elektrik 

ve telefon santralı 

Birinci Şirürji ve göz 

Kliniği transformatör da

iresi inşası 
Göz paviyonu harici iş· 

Ieri 
Tedavi Kliniği transfor-

13915 

6125.50 

1459!).07 

10363.51 

1044 

410 

1095 

778 

31.Vll.1939 11 

• • • 

• > , 15 

• > > 

matör merkezi inşası 11398.13 855 > > t 

Cı.siıı Yukarıda yazılı beş iş Üniversite Rektörlüğünce kapalı zarfla 

meye konulmuştur. dt 
İstekliler bu işlere ait dosyal:m muhammen bedellerinin cyüz bil1 t 

beşi• nisbetindeki bedelini Üni\ crsite Muhasebesine yatırmak sureti 

Rektörlükten alabilirler. . ·1i~ 
Bu işe girebilmek için 939 ticaret odası vesikasile dosyasındak• 1 

1 
şartlarında yazılı vcsiknl:ırile teklif mektuplarını 31.VII.1939 günü 

59 
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Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderes tabilerinden Çürüksu üzerinde yapılacak re~ 
latörle Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sı 
imalatı keşif bedeli (470,004) lira (70) kuruştur. 

dt 
2 - Eksiltme 24/7 /939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 

11 
Nafıa Vekaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme komisyonu odasında i<5 rll 
zarf usulile yapılacaktır. ı1 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işi~ 
genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş ınul<ll 
linde su işleri reisliginden alabilirler. ~ 

~ıı.ı 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kurtl• 1'iJ 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az s~,. 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 1 
fıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesilcll ~j 
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ve 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. , 

b 
5 · - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saattefl .ı 

eJtf' 
saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabfllnde verrTl Z) 

IUzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2552) <4~ 
a&~ 

Sahibi: Ahmet Cemnleddin SARAÇ'.OôLU 

Ne,riynt miidiirü: Macit;::. 
3 

B~dığl ;•rı l!atbııal ~:,(izli;-


