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lngllterenin 
Sete rbe rli ğ i 

un n ara a Çl al Bu Hazin Hadise Nasıl Cereyan Etti ? 
\' •ıa11.: HtiaeyM Cahid YALÇIN 

k 
İngıltereni~ ağustos iptidasına 

Sdar b"" .. §id Ulun deniz kuvvetlerini talı-
'- edeceğine \'e büyük bir kara 
.r;uvveıı· h 
S ı azır bulunduracağına. ha-

ı 1 b" oıct _ır nevi seferberlik yapmakta 
:a uguna dair bir şayia ortaya çıktı, 
&t~nun her halde tam manasile bir 

Vekil Bir Nutuk Söyledi 
!~,:~~r~kb~:::~::~:.~~~~·~~~~~ 1Seçilen Muhtelif Komisyonlar Der-
ğ Yretıle s.lahlanmıya ve kaybettı-1 

~1k1Yrnet1i zamanları tcltıfi ctmeğe h ı ç ı 1 
ka~Şan ~ngiltere, _bu mi~sa~akada a a ışına arına 
4-: 

1 
andıgl . mesafeyı maddı bır şe -

' 1 de ., 
Başladılar 

b cınana göstermek için ufak 

ı .r nuınayişi faydalı bulmuş olabi-
.r. 

lık~ilhakika, bize bu guya seferber
~ en bahseden telgraf, bilhassa 
a ~rlukiarla dolu olacağı söylenen 1 
t gustos ve eylul aylarında İngUte- İ 
ğ<'~n hazırlıklı bulunmayı istedi • 
ını de ılave ediyordu. 

t Eğer bu havadisin aslı yoksa or
l aya böyle bır şayia çıkarıp zihin -
Crı t k t . t" 1Jti ış ırma ve mevcu vazıye ı 

ün ibuhranlı hale sokmak j 
btinda bir menfaat gö-

~ 1 

b J· n"' tamamen zıddı • 
ır .n """ .. t e~Ill'r. Çünkü 

lıngtlter • len seferber. 1 
gı. bıtara kimsenin uy. 

klısu h nu kaçım ı gibi siyasi me-
~hlde de hiç endişe tevlid et-

il 

lt enuştir. Bilakis İngilterenin bu 
lt~~Vet nümayiş~ eğer sulh içinse 
@ti blere cmniy~t ve refahlık telkin 
de eeek bir mahiyeti haizdir. Garp ı 
ıa:okrasılerinin, daha umumi bir 
k ırıe, sulh cephesinin heran artan, 
e~\'veti, dünya sulbünü muhafaza 
~n Sltrun bir parça daha metanet 

~da etmesi manasını ifade eder. 
'lı' etnınuz şenlıkleri bu sene bütün 
~ansad3 hususi bir ehemmiyet ve 
tuna ıktisap etti. Görülüyor ki Av
lı Pad.a sulh ve emniyet davasına 
n agtı ve bu uğurda her fedakarlığı 
~O~e J • b a mış muazzam ve heybetlı 

· Maarifçiler Atatlirkün maneYt hazurluıuda 

11

1
r kuvvet ve bu kuvveti tutan hür 

de foc!.ıkar br efkarı umumiye var. 
ır. 

it Işte bir müddett~~ beri dünyayı 
Çı P'karanlık b.l~~l~ kan buhran 
tı 1 P~ntııarı içind~ ~· 'e ve mcm-

l l.ltııyet "üjd~ş ıfulutları de-
n ilk .. \ ... 

Ankara, 17 (A.A.) - .Maarü Şu
ram bugün saat 10,30 da İsmet Paşa 
Kız Enstitüsü Konferans salonunda 

Maarif Vekili Hasan Ali Yüccl'in 

bir nutku ile açılmıştır. Maarifimi
zin bütün ana meselelerine temas e
den bu nutuk Şura azasından büyük 

(Sonu 3 füıct· sayfamızda) 

Amerika istiklilinin 
Y ıldönümü İçin Pullar 

Hükumetimizin Amerikaya Cemilesi 

-

Satie İşi 
Tahkikatı 
Dün Bitirildi 

Mevkufhtrdan Yusuf Ziya 
Önl~ tahliye taleblnd• 

buluedu fakat reddolundu 

n~·şua.,. iri ... 
ll Otede ~. • İngilterenin Avru -ı 
t:da blr ~\.vetier muvazenesi sis
i/ ll\ı takıp etmesinden bahsedilir ' 
ttıe bu İngiltere için ekseriya bir 1 

li' ~ haze makamında ıleri sürülür. İ 

1 

Satie binasının yolsuz satı~ tah
kikatı dün dördiincü Sorgu Hakim
liği tarafından ikmal olunmuştur. 

~~~•s\ Dördüncü Sorg uHiikimi B. Sami 
. Erden, dün sabah eski Tramvay 

trı a at görülüyor ki millctlerarası 1 ~~fil!ZB~~:Jl 
trı Unasebctlerde yüksek bir mahke. '~ 
le c-nın hakemliği maddi kuvvetle ~ , .. 
su~ ~ ~dılmedikten sonra, dünya ı.~e~~r.~~ 
ıb• hunu muhafaza için kuvvetlerde ı' .. 
ır i • 

ib nıuvazene teminine behemehal - 11: • 

• tıyaç vardır. Mihver de\•letleri T ~\ır edaTüle çıkuılan yeni J a: sedıi {Yazısı 7 de). 
tir Upanın göbeğinde vücude ge - p;;;;;;;;;;;;;;;;;;i!llıı;;;;;;;o;;;;;;ıiftiiillo--......-=-=;;;;;;o.;o;;;;;;;~~~.,...,.....,,~~~~.....,,.....,~~~--=;,; 
lıi dtkleri yekpare ve müteşebbis 
ttı. r kuvvet kitlesi ile bir aralık bu 
Ci~'Vazeneyi fena sarstılar ve bütün Bu Sabah Sultanahmet 
tı ana bir iğtişaş ve ihtilal rüzgarı B. K .1 A ld 
.. :ırettiler. Bu yüzden umumi ha- te ır atı Si ı 
b ta gelen kargaşalığı pek güzel • 
atırı 

<l~ ıyoruz. A vrupanın merkezin. 

>U~ kopan bu tehdit fırtınası bü • K t•} 
lleu \re cihanşümul bir felaket ile 1 a 1 
beb~lenmedi ise bunun yegAne se_ 
ltq 1 sulh cephesinin şiddetli bir 
ttı tn ve kcırar ile teessüs etmiş ol -
ca~~dır. O surette ki tehdit ve te
~ u~ kuvvetlerile sulh ve müdafaa 

\>\retleri arasında bir tevazün 
Hti8eyin Ca.hid YALÇIN 

tııııııı... (Sol'o S üncü sa.yfamızdt\) 

.?sceccccea:eexs 
~imin En Meraklı Tefrikası 

Bir Kızla Babasını Öldürmüş~ii 
1 

Şirketi müdürlerinden B. Jan Laj_ 
yanın üçüncü defa olarak ma!Umat 
ve ifadesine müracaat etmiştir. 

Yine dün, suçlulardan avukat 
<Sonu 3 üncü sayfa.mızua) 

••••••••••,•••••••••••••2u•••••••••••••••• 

Ankara Polis 
Enstitüsünde 
Diploma Tevzii 

Ankara 17 (A.A.) - Bugün Polis 
Enstitüsünde diploma tevzii merasi
mi yapılmıştır. Merasimde Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, Adliye Vekili 
Fethi Okyar, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, Sıhhat Ye İçtimai Muave
net Vekili IIu!Usi Alataş ve Dahili
ye Vekaleti ileri gelenleri hazır bu
lunmuştur. 

Saat 14 te Enstitü talebeleri mo
törlü ve süvari kıt'alarile birlikte 
önlerinde muzika olduğu halde önce 
Ulus meydanına gelerek anıda ve 
müteakiben Emniyet Abidesine gi
derek abideye merasimle çelenk 
koymuşlardır. Saat 16.30 da Dahiliye 
Vekili Faik Ô7.trak aşağıdaki nutku
nu müteakip mezunlara diplomala
rını tevzi etmiştir: 

cBugün bu kıymetli müesseseden 
(Sonu 3 üncii sayfamızda) 

temasl•rı 

Rodoı adasındaa bir manzar.t 

-3-

Ayni zl1manda (Taşoz) ve (Yar
hisar) muhripleri, Boğaz methalin
de karakola memur edildiğinden 

8,45 te Taşoz ve 9,15 te Y:arhisar de
mir alarak gittiler. 

Türk - İtalya münasebatı müteka
bilesi birkaç aydanberi kemali sür-

atle kesbi nezaket eylemekte idı, 

daha doğrusu, Afrika hakkında gu
yet sarih bazı emeller besliyegcl(.'n 
İtalya, istihza ratı harbiv<.>sini ikm ı
le yaklaştıkça bu nazik vazİ\ et, b -

iltizam teşdit edilmekte bulum.voı·

du. Bahri Ahmer ve Trablusta bulu-
{Sorııı 7 11ci sa\ ıamı1 .• ~ 

Fransız Generali 
G. Hudzing.er Res~i . 
Ziyaretlerde Bulundu: 

General Hudıinger'in Ankarada alınmış rcsmı 

~Ankara, 17 (A.A.) - Orgeneral 
Hutzinger'in riyasetindeki Fransız 

heyeti askeriyesi refakatlerinde 

HER SABAH -------··-

mihmandat ları ve Fransanın Anka· 
ra Sefareti ataşemiliteri GenerJl 

(Sonu 3 üut ii ayfnmızdu ı 

•• 
Güzel Bir Ornek 

İzmirJe yüz yoksul ve zayıf ço
cuk için bir Kinderlıaym açıldı. 

Yavrular, bahçedeki binalııra yer
leştirilerek mektepler açılıncıya ka
dar doktor nezareti altında kalacak
lardır. 

Bu iç açıcı haberi veren ajans tel
grafı, yavruların bütün eğlence ve 
istirahat ihtiyaçlarının da temin 
edilmiş olduğunu tebşir etmektedir, 
İzmir vilayet ve belediyesini bu 

güzel ve memlekete son derecede 1 
faydalı muvaf!akıyetinden dolayı 

tebrik ederiz. 

şimdiye kadar ynpılanlar gayrik:ıf 

dir. İstikbalin atılgan, gürbüz \ "e 

zinde vatandaşlarla dolu Türkivc~i 
için çocuk sevgisinin \"C- voksul 
yavrulara şuurlu yardımın bir atı-

fet eseri değil belki bir memlf'kt-t 
borcu ve vazifesi olduğunu samimi

yetle, imanla kabul ve teslim etmek 
lazımdır. 

Zengin doğmak saadetine ereme

mi Ş Türk 'yavrusu mühmel kaldık

ça' istikbal~ eı"nniyetle bakmak· için 
· kendimizde nasıl bir hak göreblli-Casus Padişah 

YAHDETTiN 
aa,vekllln 
Yalova, 17 (A. A.) _Burada kap. Nüfus siyasetimizin temeli olan 

ltcada istirahat etmekte bulunan Türk çocuğuna şuurlu yardım bakı
Başveı.il Doktor Refik Saydam, bu mından yurdun her tara!mda meş-

· riz? 

Tü!'kiyemizin mukadderatı, müs· 
. tak bel satvet ve haşmeti gfu.büı 
yetiştireceğimiz Türk yavrusunun ~-k ı 11•d• "Yeni Sabah,,d• 

~~.,..,. 
Cezuını bulan katil darağacında 

• ~n Orhanga.ziye gitmiş, orada me- klır bir gayretin başladığına §ahid 
- \' murin ve halk ile teqıasta buluna _ oluyoruz. Fakat derhal il!ve edelim 

(Yazıaı 3 de) . rak dileklerini dinlemistir. , ki ihtiyacın büyüklüğü karşısında 
· elindedir. 

t. CEllA.LEDDIN ~ARAÇOOLt 
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Efrad Canla Başla, Görülmemiş Bir 
Gayretle Ateş Yağdırıyordu 

Taşkışlada gerçekten büyük bir i- ı 
nat ve sebatla mukavemet gösteren 
asiler, vaklile kanunu esasi ahkiımı
na sadık kıılacaklanna yemin eden 
ve istıınbula adeta bir hürriyet mu
hafızı olarak gönderilen meşhur av
cı taburlarına mensup efrat idi. Pa
raya kanan ve teşvike kapılan bu 
gafiller. Hareket Ordusunun İstan
bul üzerine yürüdüğünü öğrenince, 
Ta kısh ile Maçka kısl·sını işgal et
mislcrdi. Yapabildikleri kadar mü
dahe tertibatı alarak, Enver Bevin 
kum-ndasındaki taburlsra karşı 

kovmuşlardı. ! 
İki kı5lava karşı taarruza gecen ' 

kuvvetler karşısında, Tıışkışlada bu
lunan asiler mukavemet edemive
ceklerini pek çabuk anlamısl:ırdı. 
Taarruz eden kuvvetlerin gerisi ol
madığım sanarak bir yobazın sözü
ne uymuc;lar ve hile yoluna sapmşı
lardı. Teslim olaca~ız, dive kıc;layı 
saran kuvvetin kumandanına haber 
saJmısfardı. H'.llbuki, maksatları hiç 
te teslim olmak değildi asilerin. 
Bunlara kumanda eden Kerim Ça
vus. o sırada kışlada bulunan ve ak
şamd:ınbr>ri fısi efradı zehirlemek ve 
Hnreket Ordusuna karşı mukave
mete tec;vik evlemekle mcs~l olan 
bir yobazın sözüne kapılm1c;tı. Bu 
yobaz, fstanbula gelen Hareket Or
dusunun bir ordu defül. ancak bir
kac taburdan ibaret oldul{unu söy
lemis ve ikinci ve ücüncü orduların 
kenriilerile birlik olduihından, pa
disahtan yana bulunduğundan ha· 
hisle. çavusun cesaretini arttırmıc;, 

manPviyatını kuvvetlt-ndirmisti. Asi 
cavu~u bir dC' kahpeliğe sevketmisti. 
Teslim teklifine inanıp ta kıslava 
sokuhcak taburu ansızın acı1acak 
bir atesle, oldumı gibi mahvetmiye 
tcsvik evlemisti: 

Bu akak vobazm dediklerine ina· 
nan Kerim Çavus. bunu yapmakta 
bir favda ummustu. Aklınca kurtu
luş yolunu tutmuştu. Hemen onb~şı 
ve çavuslan toolıyarak ptamnı kur
muştu. Bu kahpece yapılan tertip. 
ten, tabii ki. haberi olmıyan ve teş
vike kapıldıkları icin hiç ruphesiz 
ki asilere acıvan zabitlerimiz, gön
derilen bu teslim haberine inanmış
lardı. Ateşi kestirdikleri avcı h atla
rım kıslaya doğru ilerletmiye başla
mışlardı. 

Bu esnada, yaptıkları hileve kar
§ısmdakileri inandırmak ve bu SU· 

retle kıslayı saran kıt'a ları kendile
rine daha ziyade yaklaştırmak hile
si}e asilerden bir kısmı, silahsız ola
rak kı!?lanın kapısı önünde toplan· 
mışlardı. Bir kısmı da, alacaklan i
şaret üzerine pen<'ercl,..rin dibinde 
sinip saklanmışlardı. Bu vaziyette, 
tabii süphe ve tcreddüd<" mahal k-11-
mamıştı, Kardeş kanı dökmeyi iste
miycn ve teslimiyetlcrinden gerrck
ten sevinen avcı hatlan. ilerlemiş· 
lcr ve nihayet k1şlanın etrafmda bu
lunan dar ve toprak sahaya kadar 
girmişlerdi. 

Asilerin arzuları yerin~ gelmişti 

artık. Kerim çavuş ateş, emrini ver
mişti. O zamana. kadar boş görülen 
pencereler ansızın asilerle dolmuş, 
uzanan tüfekler ateş püskürmiye 
koyulmuştu. Bu hileli teşebbüs, al
çaklann dilediği neticeyi kısmen te
min etmişti. Kahraman neferlerimiz 

dı. Gittikçe ateşi şiddEtlendtriyor, 
asileri mahv ve perişan ediyorlardı. 

Panik başlamıştı. Taşkışlanın Tak
sim kışlasına nasır ôlnn cephesinde
ki alt kat pençerelerden atlıyan asi
ler Taksime doğnı kaçışıyorlar ve 
fakat, şaşkınlıktan, korkudan rastla
dıklarına saldınyor ve kurşun ~vu
ruyorlardı. Biz de Ayaspaşa meznr
lığı gerisinde bu kacan ve alçak ka
fileyi gözlüvorduk. Biraz evvel, 
kahraman kardeşlerimize onların 
y"ptığı gibi, olduğumuz yerlerde 
sinmiş, iyice yaklaşmalarını bekli
yorduk. 

Bu sefer de bizim dilei!imiz yeri
ne gelmişti. Panikciler, hemen he
men yüz metreve yakın bir mesafe
ye girnıic:lerdi. O sırada, biraz evvel 
yapıl<ın kahpelirrin verdivi intikam 
hic:sile hırs ve hısım s~can bir ku
manda sesi de bizim tarafta yüksel
misti: 

- Siddetti atns! .. 
Tüfrklerimizin takırtısı iki lmla 

arasındaki s hada ltorkunc ui!nltu
lar v~nıvor, mı>rmilf"~miz. 'kaçan a
sileri birib;rine katıvorou. Cakıvor
duk çakman-ı. veristirivorduk kur
şunu bu hileci ve düzcncilere. İnti
k2mı çok gÜ7:el almııı. hemen hemen 
o sahada bulunanl~rı olduğu gibi tc
pclevio yerll"re sıralamıc;tık ve der
hal ilPri atılmıs. kıc;lanm gerisini 
muhkemce sarmıcrtık. Artık. ~ık di
•ecPk halleri kalmamıstı asilerin. 

Büti.in kurtuluş iimitlr>ri kırılmış, 

silahını atan hir köc;eve sıkıc:mıstı. 

Avaz avaz. vm;asın hürrh·et! .. diye 
baftmşıyorlardı. 

Bir tarrıftan f'ı::irle>ri topluyor. di
J!er taraftan da ümit~i11if~in verdiği 
vahşet ve ces retle ic;li •en kolları 

kınvorduk. İkindi vakti geçerken, 
ortahl!a akşamın hti .. ünlü loslui'!u 
çökerken kısla da l"limize gr>emic:ti. 
Esirler sevkedilm('k üzere mevdana 
dizilmi5ti. Ne dl'rsiniz az"z okuvucu
lanm. şeriat isterükL dive ba~mın 
ve silaha sanl"n bu düzme yobaz 
bozuntuları hep sarhostu. ağız.lan, 
h atta üst ve başlan rakı kokuvordu. 
Birço,i;ınun cepleri de para ile dolu 
bulunuyordu. 

t burada da bitmemişti. Birazdan, 
M açka karakolhanesi de. cephesine 
çarpan top mermilerinin şiddetin

den titremiş ve asilerin akıllan baş
larına gelmişti. Onlar da silahları 

bırakm slar. kışlanın önüne kad~1r 
sokulan scfkatli zabitlPrimizin el ve 
eteklerine sarılmıslardı. Merhamet
lerine sığınmıslardı. Canlarını an
cak böylece kurtarabilmislerdi. 
Yanımda yirmi clördiincü alavın 

birinci tabur boriz~nlanndan Salih 
onbaşile birk<ıç nefer olduiJu hnlde 
Avasuasn mc>.,.~ .. l·"ı kin" snklnn~n 
asileri arıyorduk. Hava i'·icP k~r r

mıştı. Bulcluğumuz ve silahlarından 
ayırdığımı? neferleri önümüze kat· 
mış, Taksim karakoluna doğru. Me
zarlık içinden ilerlivorduk. Bu es
nada, tahminen beş metre k2dar sağ 
tarafımda bulunan lahitlerden bi
rinin kösesinde kapkara ve büvük 
bir leke gözüme ilişti. MerakL dur
du~ ve b<:.kmıva ba~ladım. Garip 
değil mi? .. Bu kara leke. lahdin kö
şesindeki büyiikçe bir dc>liktC"n ice
riye doğru süzülerek çekiliyordu. 

(Devamı var) 
biraz telefat vermişlerdi. Fakat, bu --------------
hileli iş ve şiddetli ateş kıt'alarımı
zm manevi kuvvetlerini arttırmıştı. 
Verdikleri telefata rağmen yerlerin-

<len kıpırdamamışlardı bile. Yapılan 
bu kahpece ateşi mertlikle karşıla~ 
mışlar, onlar da açtıkları ateşle asi
lere ölüm saçmıya başlamışlardı. 

Bu esnada, Harbiye Mektebi ta
limhanesi önünde tabiye edilen top

lar·da kahraman piyadclerimize yar 
dıma geçmişti. Topçular, gerçekten 
kıyasıya ateş ediyor, sıhhatli ve tam 
isabetlerle asileri, yaptıkları kahpe
like nedamet ettiriyorlardı. Teslim!. 
feryatları taraf taraf yine yilkse1i
yordu. Fakat, bu avazeled ne zabit
lerim.Iz, ne de e!radımız dtnliyorlar-

T A KV İ M 
,., ... ... . ... . .... .. .... w 'ı.ANJ 
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Ekmek Meselesi 
Kat'i Surette 
Hal Olunacak 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı -

~ Ağırcezada 
Dün iki Katilin 
idamı iste.idi 

-· - --- ::- 18 TEMMUZ l~ 

· .mliar.ıı~mı~m~~fi..,11 
Fransa ve TürkJye 

Fransa da, İngiltere gibi sulh ce~ 
hesini teşkil edc.n kuvvctlı devle·· 
lerden biridir. O da, mevcut ınu\'a' 
zeneyi idame ettirmek milletıerill . . 
istiklali denen, kıymetine p!iha bi' --·--

Vali va Baledlya f:eisi dün alaka· 
darlan dınlıdi 

Pezar gezintilerinin azabı 
MUddelumumt Tophane 
clnilyeUnln •~~mmUden 

lçlendlğlnl t lld lrd l 

çilmiyen mdhumu, her türlü t~· 
vüz fikrine ve harekclinc karşı ını.ı· 
dafaa için bütün mevcudiyetiJıl 
sulh terazisine koyan milletler arı· 
sında yer almıştır. İstanbul Belediyesi ekmek mesc. 

lesi etrafında kat'i karar almak Ü

zere faaliyete geçmiştir. Belediye 
istişare komisyonu dün mutad top
lantısını yapıırak ekmek meselesi -
ni tekrar tetkik etmiştir. 

Fırıncılar Cemiyeti Reisi de Be
lediyeye davet edilmiştir. Vali ve ı 
Belediye Reisı Doktor Lütfı Kırdar 
da dün istişare komisyonunu, Bele. 
diye İktısad Müdürünü ve Fırıncılar 
Cemiyeti Reisini kabul ederek ek
mek meselesi hakkında görüşmüş
tür. 

Vali ve Belediye Reisi birkaç gü
ne kadar bu mesele etrafında kat'i 
ve nihai kararını verecektir. 

Dol abahcl - 81bek 
' ---Yolun açılması için tlaf.a Ee'.edi-

ye J e yardım ed~ce 
Dolmabahçe - Bebek sahil yolu

nun İstanbul Belediyesi tarafından 
hazırlanan keşiflerinin tasdikleri 
Nafıa Vekfiletinden gelmiştir. Bu 
yolda yapılacak istimlakler ve ya. 
lun açılması 2,5 milyon lira gibi bü. 
yük bir paraya ihtiyaç göstermek
tedir. İstanbul Belediyesi evvelce 
Nafıa VekUletinden, bu yolun açıl
ması için Belediyeye yapılacak yar 
dım hakkında bir vaid almıştı. İS
tanbul Belediyesi bu vade istinad 
ederek yapılacak yardımın şeklini 

Nafıadan soracaktır. 

Diğer taraftan, Karaköyden Süt
lüceye kadar açılacak olan yolun 

tanzimine de başlanacaktır. l 
VVV'V'""~~~.,..,..,..,.~.,..,.""VV'VV'~ 

ftELElllYED'E ı 

Mü:kiye MJf attiş~er i Hayati fe~n i
yeya 15 sua! sGrdular 

İstanbul Belediyesinde teftişleri. 
ne devam eden !\Iülkiye Müfettiş -
lerinin son günlerde heyeti fenni
ye Müdürllığii üzerinde mesaileri
ni teksif ettiklerini yazmıştık. Öğ
rendiğimize göre, müfettişler, He _ 
yeti Fenniye Müdürlüğüne 15 suali 
havi bir liste vermişlerdir. Heyeti 
Fenniye Müdürlüğü bu suallere ce
vap verecektir. 

Çata,ca .. a y.-pllacak e
laktr•k tewlaab 

Vali Muavini Muzaffer Akalının 
birkaç gün evvoel Çat-alca ve Siliv
ride tetkikler yaptığını yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre Muzaffer A

kalın, Çatalcada yapılacak elektrik 
santralı işilc de meşgul olmuştur. 

Çatalca Belediyesi bu tesisat için 
şimdiye kadar ..,2.500 lira p:ıra tc
'darik etmiştı ve santralın ıhalesi 

için keşifler hazırl::ınaak münaka -
saya konmuştu. Fakat birincı mü _ 
nakasada talıp çıknı.,mıştır. Talip 
çıkmayınca, santralın ihalesi bu de
fo açık münakasaya konmuş, fakat 
yine talip çıkmamıştır. Bunun üze
rine şartname tekrar tetkk olun _ 
muştur. Bu tetkikat neticesinde e. 
lektrik tesisat ve santralına aıt sart 
namelerin hazırlanmasının bir-:. e • 
lektrik mühendisine verµdi~i ve 
S3ntralm yapılacağı merkez binası. 
nın şartnamelerinin de bu mühen. 
dise hazır Jattırıldıi,rı ve bu şartna
melerin eksik hazırlandığı anlaşıl

mıştır. Şimdi şartnamel~r yeniden 
hazırlanaeaktır. 

Yeni yap;lac k h s t •h ne 
Mecidiyeköyünde, Sultan ReŞ<ld 

devrinde Belediye hastanesi yapıl
maK üzere meccanen ferağ edilen 
arsada yapılacak hastaneye ait mi
mar Valter tarafından verilen iza. 
hat tasvip olunmuştur. Mimar Val
ter, Fransada hastanenin projeleri. 
ni hazırlamaktadır. 

Öğre:Qdiğimize göre, yapılacak 
hastane 6 kat olacak ve her katı 

bir hastalığa tahsis olunacaktır. 
Şimdilik yalnız 600 yatağı açılacak 
olan hastane tamamlandığı zaman 
1000 yataklı olacaktır. 

Hastanenin bu 600 yataklık kısmı 
için 1.250.000 lira harcanacaktır. 

Okuyucularımızdan Çapada mu.. 
kim A Parmaksız.oğlundan aldığı

mız bir mektupta ezcümle ~öyle 

denilmektedir: 
cHalkımızın bu sıcak yaz günle

rinde ve bilhassa pazar günlerime
sire yerlerine gidip dönmesi büyük 
bir azap teşkil etmektedir. Ezcümle 
dü1*ü pazar günü refikam ve kü. 
çük çocuğumla ber:aber Sarıyere 

yaptığım bir gezinti, maazallah, he
nüz bir yaşında olan yavrumun 
hayatına mal olacaktı. Çünkü Sa
rıyerden İstanbula dönmek için 
hıncahınç insanla dolmuş olan ve 
kımıldamak imkanı bile bulunmı
yan iskelede bir saat vapur bekler -
ken bir iki defa ezilmek tehlikesi 
g<>çirdik. 

Saat 20,45 de hareket etmesi la
zımgelen vapur, Yenimah::ılleden 

dopdolu geldiği için Sarıyerde dur_ 
madan hareket etti. Onu takiben 
hemen gelen ikinci bir vapur da 
ancak bekleşenlerin yarısına kafi 
gelebildi. Ve biz nihayet üçüncü 
vapura binmek imkanını bulabil. 
dik. Lakin bu üç vapura bmmek İ
çin itişip kakışan halk arasında 
döktüğümuz terleri bizlere sorun. 

Ayni vaziyetin ve bu azaplı ha
lin Ada iskelelerinde de pazar gün· 
leri vaki olduğunu gördüğümden, 
bu hususta hemen tedbir alınmas.ı 
ve pazar günleri bilhassa mesire
lerden dönüş işinin intizama so _ 
kulması hususunda alakadarların 

nazan dikkatini celbetmenizi rica 
ederim ... 
YENİ SABAH - A. Parmaksız· 

oğlunun bu haklı talebin ehemmi- ı 
yetle alakadarlara bildiriyoruz. - · Denizde Kayga 1 

--
F loryada bir s n ' ala 

t rruz e 1 i 
Küçükpazarda Atlamataşında 

oturan Cemil isminde bir genç ev. 
ve1ki gün Florya<la bir sandalla ge. 
zerken İlyas ve Necip isminde iki 
kişi de bu sandala bnmek istemiş
lerdir. 

Lakin Cemil bunları sandalına 

almak istemediğinden aralannda 
kavga çıkmıştır. Kavga esnasında 
da İlyasla Necip kasden sandalı de-
virmişlerdir. . ı 

Etraftan yetişenler denize düşen 
ve boğulmak üzere olan Cemili 
kurtarmışlar, mütecaviz gençleri 
de yakalamışlardır. 

BedeJ Terb"yasi Umum Mjdürü 
Camii Tane· Ao~araı 6 tti 
İki gün evvel, Askeri Liseler de

niz bayramı, maraton birinciliği ve 
beynelmilel Atletizm müsabakala
rını tskip için şehrimi~e gelmiş a. 
lan Beden Terbiyesi Umum Müdü
rü Tümgeneral Cemil T hir T~ner 
İstanbul Bölgesi spor işleri etrafm
d1 izahat alarak yanh·ında Maarif 1 
Şun:sında askeri- li:.eleri temsil ede
cek ohm Yüzbaşı Hüsamettin bu1un
du1u halde dün sab1hki ekspresle 
Ankarsya hareket etn;ıişlcrdir. 

Ankaralı atletler de ayni trenle 
gitmişlerdir. 

- · ~-

Çu uklu korı su "ika 
İstanbu1 Belediyesi, çoktanberi 

Ağırceza mahkemesinde dün To
pane cinayetinin muhakemesine de
vam olunmuştur: 

Geçen sene Topanede bir gece 
vakti Sait isminde bir adamı öldür
mekten maznun olan Nimet ve İh-
san ismindeki bu cinayetin failleri 
hakkında dün Müddeiumumi iddi-
anamesini serdetmiştir. 

Müddeiumumi B. Feridun Baga. • 
na iddia1,1amesinde, iki katilin bu 
cinayeti kasden ve taammüden öl
dürdüklerini söyliyerek Nimet ve 
İhsanın idamlarını talep etmiştir. l 

Mahkeme kararını yakında vere. 
cektir. 

----
Ö.üsü bulunr.n z ngia dul ka· 

<.anın ı:rk~d şı n diyor? 
Üç gün evvel Haliçte bulunan ve 

Eyüpte oturan Refika isminde zen
gin bir dul kadına ait olduğu anla
şılan ceset tahkikatına ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. 

İkinci kocasından büyük bir mi
ras ye:rüş olan dul kadının ölümfın. 
de bir cinayet ihtimali bulunup bu
lunmadığı yakında belli olacaktır. 

Bayan Refikanın en son defa E
yüp civarında beraber göründüğü 
Bayan Saime ismindeki arkadaşı 

bulunmuştur. Bayan Saime, arka -
daşını Eyüpte bırakarak ayrıldığını 
ve iskarpin almak üzere Kapalıçar
şıya gittiğini söylemekte, fazla bir 
şey bilmemektedir. 
Diğer taraftan zabıta, dul kadının 

evindeki kıymetli eşyalarını dün 
muhafaza altına almıştır. 

Bir Otobüs 
Yarışı 

Şoförle beraher blletçl 
"• bazı yolc ul•r suçlu 

gürUIUro.· ıar 
Şişli - Fatih hattında işliyen 

3098 numaralı otobüs şoförü 

Karaköyde diğer bir otobüsle yarış 
etme kist.emiştir. 
Arabanın içindeki bir kısım müş

t eriler bu işe, şoförü teşvik etm~ -
ler, bazıları ise çılgınca bir sür'at. 
le iler liyen otobüs Karaköyde du
rur durmıa vaziyeti nokta bekliyen 
polise bildirmişlerdir. 

Bu esnada şoför, kendisini yarış.. 
tan alıkoyan müşterilerle kavgaya 
tutuşmuş, kavga ve mesele nihayet 
mahkemeye intikal etmiştir. 

Mahkemede, otobüsteki yolcu -
lardan bazıları davacı, bazıları şa -
hit, şoförü te_şvik eden müşteriler 
de suçlu olarak dinlenmişlcrdir. 

Ayni zamanda Müddeiumumi mu 
avinlerinden B. Ziya Yazgan. şoför 
ve biletçi hakkında da «Eşhas ve 
eşyanın emniyetine tehlike vere _ 
cek şekilde otobüs sevk ve idare et
mek• suçile dava açmıştır. 

Muh.akeme, şahit celbi için başka 
bir güne kalmıştır. 

Plajda bir genç bog" uldu 
Evvelki gün Anadoluhisarı pla -

jında bir boğulma vak'ası olmuş • 
tur. 

halka kapalı olan İstanbulun en gü. 
zel yerlerinden biri olan Çubuklu 
korusunu pek yakında halka aça -
caktır. Arnavutköyünde oturan Ahmet 

Koruda birçok yenilikler. yapıl- oğlu Mehmet isminde bir genç, A. 
mış, banklar konulmuş ve köprüye nadoluhisarında denize girmiş ve 
giden yollar tamamen tanzim ediL fazla açılm~tır. 
miştir. Bütün Boğazı görebilen bu . Kendisi iyi ~üzme bilmediği için 
mutena ve güzel koruda halk, be • bıraz sonra bogulmuştur. 
dava olarak dinlenecek ve istifade 5 M -
ederektir. • • ecmu•sı alayhlne 

-·- dava 
SIHvrl in u derdi 

Silivride içecek suyun m<!Vcut 
olmayışı oraya İstanbuldan su sevk 
olunmasına sebep olmakta, bu .su
retle içecek su çok pahnlı satılmak
tadır. Silivriye iyi su tedariki içiıı 

tedbirler alınacaktır. 

Müddeiumumilik dün Ses mec _ 
muası aleyhine müstehcen resim 
neşrettiği ve yüksek tarih müdek -
kiklerimizdcn İbrahim Hillı Ken
yalı 'ya ait imzasız bir yazısından 
dolayı iki dava açmıştır. Her iki 
davaya da Asliye İkinci Cezada de
vam edilecektir. 

Fransa, uzun seneler Latin ırlc"' 
nın ve memleketinin· hususi seci • 
yesi, umumi harpten sonra nail ol· 
duğu refahın tesirilc ve bu arada 
dahili siyasetindeki istil;rarsızlık ,.e 
bazı siyasi akidelerin zaman zanıall 
iktidar mevkime kadar nüfuzu il· 
casile siyaset sahasında, dahili "'e 
harici münasebetlerde oldukça sf>. 
nük bir vaziyete düşmüştü. 

Yalnız tarihin yeri, Fransız J1Jll· 
!etinin tıpkı Türkler gibi istıldil 
için büyük hamleler yaptığını gas· 
teren hareketleri sıralamıştır. frlll'l-
sa, milli hudutları ve toprakl~ 
tehlıkeye düştüğü zaman datııli 
kargr~alıklarını derhal bir tarafa 

bırakarak, tek bir kitle halinde 
mevcudiyetini taarruzdan vikayeYe 
şitap eylemiştir. 

Son siyasi buhranın arifesine )l!I' 

dar, Fransada dahili vaziyetin )taı1' 
şıklığı, politika oyunları Fransaı:ııfl 
dahili ve harici mcvkiini sarsıtl1ş 
ve bazı hudut komşularına birt111<tf1l 
ümitler vermişti. Fakat vaziyetit1 
ciddiyet kesbettiği günler zı.ıltO! 
edince iş değişmiş ve Fransız J1li~; 
lcti sanki bir miknatısın cezbettıl1 
demir parçaları gibi tek bir kiiJlle 
halinde, müdafaa ve istiklal kitleS1 
halinde toplanmıştır. 

İşte Türkiye, boyle bir devıeı~e, 
kendi istiklalile birlikte bCŞeriP 
müstekar bir hayat sürmesini tcıııiıl 
zımnında bir işbirliği yapmış ve 
buna daha evvel vücude getifiletl 
Türk - İngiliz lnlaşması da uızi • 
marn etmiştir. 

Bu sebepten sulh cephesi de\'l~~ 
leri, hadiselerin inkişafını biiytl 

bir iyi görüş ve ayni zamanda tc : 
yakkuz ile seyretmektedir. 1ffilli 
hudutları ve istiklalleri için her fe· 
dakarlığa ve mahrumiyete katıaıı9• 
rak, taarruza ve kuvvet tezahüriioC 
karşı koymak için birleşen bU iiÇ 

millet, diğer müttefiklerile birli1'~ 
hiç bir şeyden yılmıyan bir siYaS' 
kitle mevkiinde bulunmaktadırlar· 

Karşı siyasi zümren in gösterd~ 
ve göstereceği herhangi bir asi 

veya siyasi faa)iyet ve teşeb~ 
karşısında, aralannda anıaşııııt' 
kuvvetli, hemabenk bir siyaset ti" 
kip eden bir kitle bulacaktır. sıı 
kitlen in arasında iki gün evvel şt1r 
rimize gelen Fransız Orgen~~ 
Hutzinger'in beyanatında söyledıli 
gibi, Yakınşarkta, kuvvetli ordusilt 

sulh cephesini yenilmez bir bıt]e 
koyan Türkiye, diğer arkadaşllll'1 
gibi uhdesine düşen vazifeyi i!

9 

edecektir. 

Dr. R~ad SAGA "/ ....... ~.~······ .... ~················~ 
Gazhane Belediyeye 
r,~üracaat Etti 

Stadyum sahasına ısa ı 
eden teslsab kaldıraeı1 

Dolmabahçe gazhanesi Belediye) 

müracaat etmiştir. Milracaatin se • 
bebi şudur: Dolmabahçede yapılll' 
cak stadın gazhane arazisine teC" 
vüz ederek gazhane tanlonı dabl 
içine aldığı mallımdur. Stadın jtı ' 

şası için gazhane tankmnı kaldırıl' 
ması liızımgelmektedir. Şimdi gaS • 

\frıı 
hane, Belediyeden, stadın tecıı ·~ 
ettiği sahanın mesahai sathiyeSl 

istemekte ve sahadaki tesisatın ~ 
dırılması için derhal faaliyete ge • 
çeceğini bildirmektedir. 

Öğrendiğimize göre, gazhane ~~ 
Belediye arasında böyle bir bfıd1 

zuhiır ettiği takdirde tesisatın der· 

hal nnklolunacağı ve BelediY'ed 
hiç bir nnkıl masrafı istenmiyec= • 

ğine dair bir mukavele vardır. 13e 
lediye, bu mukavele mucibince " 
kete nakil iQln hiç bir p:ıra ,-" 

)'ecektir. 



• ~ : lnıilierenln 
lngiliz Generali Seferberliği 
Varşovaya Vardi husule ~~t:lı~ :~= 

ise de her halde silahlı bir ihtilif 
l ı ihtimali çok zayd bir şekil aldı. 
y G r J v l k ,,,. l Sulh cep~nin Jruvvetinde vu .. fOVaaa L apl QCQ L emaS a r a kua gelecek tezayüt iBe hiç bic za.. 

Bu-yu .. k Eh~_mmı~vet 1.Terı·ı,~vor man aksi istikamette bir endişe U-.., r ~ , , .., yandıramaz. Çünkü sulh cephesinin 

--ıc:ır=----
~ova, 17 (A. A.) - General1 va plcinlarıııın telıf ve tanzimi i~i 
~ e tayyare ile buraya gelmiş şimdiden oldukça ilerlemiştir. Hat
fıı tayyare meydanında generaller, ta Leh mahfellerinden bildirildiğine 

liltere Sefareti müstcsarı ve bir göre, halen İngiliz - Leh hava kuv
:::~ri rnüfreze tarafınd~n seliim - vetlerinin tek kumanda aıtın·a ko -
--.UUŞtır. nulması hakkındaki proje tetkik e-
"-ter gilrllfUlecek? dilmcktedir. 

~~dra, 17 (A. A.) _Bu sabahki J Buna binaen Sir Edmond İron -
t ..... -il İ~giliz gazeteleri Edmond 

1 
sidc'in ziyaretiİe istihdaf edilen ga. 

~d~ ın Polonya seyahatindeki j yelerden biri hiç şüphesiz İngiliz -
~ıyeti bilhassa kayıt ve işaret . Leh hava teşriki mesaisinin kat'i su 
-~tedirler. rette tesbiti olacaktır. Bundan baş-
tUt 'baiıy AHerald, bu hususta bazı sa- ka, Leh sübaylannın İngiliz ordu-

.;-ıuınat veriyor: sunda ve İngiliz sübaylMının da 
-;. •~v.adan dönen İngiliz askerli Leh ordusunda bir müddet çalışma
~ ihzari teferruatı müzakere ları için de bir proje hazırlanması 
~ir. Şimdi başlıyacak olan gö..J derpiş edilmekt~.» 
~l~r esas meselelere taa.llü.k Pt!tit J ournal gazetesinde La 
~tir. İnciltere ile Polonyanın Rochassiere yazıyor: .a.c. bir Alman taarruzu halinde cEjer (Misyon) un tamamen vi.. 
.__. kları sarih askeri tedbirler hak zıh bir manası varsa, bu misyon, 
~ bir anJ.atma yapılacaktır. Al- General lronside'in Varşovaya gö -"il kıtaatını ayni zamanda hem do türdüğü misyondur. Heyetin, Leh 
...._~ ~ batı ce~helerinde kar _ ordu §eflerile ve bilhassa Mareşal 
~ ehemmiyet kaydedile- Smigly Rydz ile yapacağı görüşme. 
,,,,_"e Alınan ba~kumandanltğı do- ler, İngiltere tarafından Polonya-ya 
..... taarruz etmek istemediği tak- vadedilen yardımın ameli bir sureL 
1ıır......_- leli bir Leh taarruzunun te _ te tatbikini hazırlamak içindir. İn
~ta lesbit edilecektir. giliz - Fransaı - Leh ittifakı icra
~et Fransız, İngiliz ve Leh ata çevrilmektedir ve filhakika AI
~~nın tek bir kumanda altına manyaya yapılan bu ihtar, bundan 
a.t~aki fayda hakkında daha iyi bir zamanda yapılamazdı.• 
~e;: cereyan edecektir.• Pobers, Londradan Jour _ Echo 

Z llllllbullbnın de Paris gazetesinde yazıyor: 
•Londra siyasi mahfillerinde, fn_ 

Plria r-zıa." giliz - Leh askeri istişarelerinin 
--.. • 17 (A. A.) - Bu. sabahki Fransız ve Türk eksperleri arasın. 
~tefsirleri: da mümasil müzakerelerle ayni za-

ttıı.tt al İronside'in V-arşova se- mana tesadüfü bilhassa kaydedil _ 
~ \'e İngiliz - Leh erkinıharbi- mektedir. Filhakika dün İstanbula 
la h..~leri hakkında tef.Birat- varan Generat Hutzinger he.yetinin 
~~ ~ordan, Londradan vazifesi, son Türk - Fransız anlaş .. 
4- ıa&etıNine yaayor: malarını tama~ ameU bir mulra-
~ ~ bilhassa ınuh- vele ile tamamlamak obıcalrtır. Bu 
~ir ihtiW için Leh ve İngiliz suretle garantiler sistemi 1'68Det 
""' Planlarını telif ve tanzim bulmaktadır. Mukavemet cephesi, 
lllta haztt.lamak sureti.le hakiki İn- Milletler Cemiyeti gibi vecibesiz ve 
~ Leh askeri ittifakını teyide 1 zecri tedbirsiz basit bir manevi koz 
' Olduğu anlatılmaktadır. Ha-1 olmıyacaktır.» 

Fransız Generali Ankarada 
Hudzinger Resmi 

Ziyaretlerde Bulundu 

temeli, müdafaa gayesi uğrunda a
tılmıştır. Sulh cephesinden hiç 
kimse bir tecavüz bekliyemez. İşte 
garp demokrasilerinin ve müttefik
lerile dostlarının en büyük kuvveti 
bundadır. Sulh cephesi ve mütte -
tikleri dünyada müesses medeniye. 
ün, yüksek ahliki prensiplerin 
menfaat fikrinden uaık hamileri ve 
müdafileri sıfatile mevki alıyorlar. 

Hüsnüniyetlerinden kimsenin şüp.. 

he etmeje haktı yoktur ve bu iti
mat ta filhakika bütün bitaraf dün. 
yada kuvvetli bir surette teessüs 
etmiftir . 

• 

Tarihte böyle bir vaziyet belki 
de hiç göriilmeıniftir. Bir milletin 
milli menfaatlerile bütün Deferiyet 1 

ve medeniyetin devamlı ve yükaek 
menfaatlerinin birle§mesi, takip e. 
dilen siyasetin isabeti hakkında en 
parlak bir delil tt!lfkil eyler. Sulh 
cephesi karşı11ndaki istlIA kuv -
Yetlerine kllllı temin ettiği üs _ 
tünlük ile bütün insaniyete paha 
biçilmez bir hizmet ifa ettiği gibi 
bizzat mihver devletlerine de ha -
yırlı bir hizmette bulunmut sayılır • 
Çünkü çıkarılacak çılgınca bir ma
ceranın mihver devletleri için ha
yırlı olmasına esasen ihtimal yok.. 

tu. Fakat maceraya atılmak arzu -
surwn kökünden kazınacak surette 

imhası, §Üphe yok ki medeniyet yo
lunda kazanılmış en büyük bir za. 
ferdir. 

İ§te İngiliz kuvvetlerinin ağustos 
ayı iptidalannda bütün teşkilatla. 

rile sulhü müdafaaya hazır bir ha. 
le aıelecekleri havadisini okurken, 
bu haberin mevsu'kiyeti derecesini 
tayin edememekle beraber, duydu-

ğumuz intıba bundan ibarettir. 
Böyle bir Dilmayife ltimn hisaeclil
mese bile cihan biliyor ki bueün 

yeni İngiliz ordusu fimdiden hesa

ba katılması lizım müthiş bir kuv. 
vet haline gelmiştir ve İn,giliz do. 
nanması her uman sulbü müdafaa-

ya hazırdır. Ayni · zamanda, Fran. 
sanın arzettiji birlik ve azmü me

tanet manzarası ötedenberi Avru-

panın en müterakki \'e en değerli 

ordusu olmakla maruf Fransa kuv. 

vetlerlnin gittikçe artan kabiliyeti 
hakkında canlı bir şahittir. Sulh 

cephesinin gittikçe tamamlanan ha- 1 
Zll'lıjı brşısmda bu tezayüt ile 1 

la Sabab 
Sultanahmlflı Bir 
Katil idam EdHdt 
Şehrimiz Alır Ceza Mahkemesi 

tanfından on senedir ilk defa ola
rak verilen bir idam hükmü, bu ge
ce üç buçukta Sultanahmette infaz 
olunmuştur. 

Bu idam mahkumu; Küçük Ali 
isminde Çatalcalı bir çifte katildir. 

Çatalca köylerinden birinde otu
ran Nefise isminde genç ve güzel bir 
kızı sevip bütün ısrarlarına rağmen 
alamıyan ~üçük Ali nihayet kız. 
dan ve ailesinden intikam almayı 

tasarlamış ve bir gün bir köprü al
tında pusu kurarak Nefisenin ve ba
basının yolunu beklemiştir. 
Akşam üzeri genç kız ile babası 

tarlalarından köye yorgun dönerler
ken Küçük Ali sakJ,andıfı yerden 
karşılarına çıkmış ve silihını evve
li Nefiseye çevirip onu vurduktan 
sonra, diler kurşunlarla da babasını 
cansız yere sermiştir. Çifte katil. bu 
bıılı vak'a akabinde sanki hiç bir
feY olmamlf gibi. sükhetle karako
la pierek solt*JwıWılda: 

c- Ben sevgilimi vurdum ..• Ba
buını da öldürdümL~ demif ve IOll· 

ra ecı bir kahkaha atarak fllve et
miftir: 

- Hapse girmiye geldim. amma 
Hefuıeyi de kimleye barakmadım. 

Babası da kızını benden kıskanma
smm cezasını buldu! ... 
Alır Ceza Mahkemesi Küçük Ali

yi kasden ve taammüden iflediği bu 
cinayetlerinden dolayı idam cezası
na mabkfun etmi'9 bu hüküm Bii
yük Millet Meclisi tarafından da• 
tasdik edildiğinden keyfiyet Adliye 
Vekaletinden Müddeiumumiliğe bil
dirilmiftir. 

Bunun üzerine Müddeiumumilik 
tarafından Tevkifhane Müdürlüğü
ne verilen emir üzerine Tev
kifhane Müdürü B. Baha, dün 
sabah idam mahkumunu bulundu
ju kojuştan aldırtarak tecrit etmiş 
ve ayrı bir hücreye koynfuıtur. 

ılu gece aaat üçe doğru id~m mah
kUmu Küçük Ali bulunduju hücre
den alınmış ve Tevkifhane avlusun
da hazır bulundUrulan imam vası
tasile dinl vazifesini ifadan ve son 
vuiyednl s5y1edütten ııonra 'O&omo
biUe Sultan.ahmede ,etirtlmiş ve o
rada hazırlanan sehpada asılmak 
suretile hüküm yerine getirilmiştir. 

istanbullularm on senedenberi ilk 
dela gördükleri bu idam vak'asını 
bapndıan nihayetine kadar takip e
den bir muharririmizin gördükleri
ni karilerimiz yarınki sayımızda bu
lacaklardır. 

Ankara Polis 
Enstitüsün•:le 
Diploma Tevzii 

(.........,. 1 .. ~l 
diplomalannı alan arkaciqlar, siz. 
teri tebrik ederim. Şimdi salahiyetli 
bir arkad~ızın apından işittik, 
hepiniz bili istisna muvaffak oldu

Büyük Maarif Şôrası 
Ankarada Açıldı 
(llqtarafı 1 ... _,..,...., 1 

bir alaka ile dinlen mi§ ve sürekli 1 
alkışlarla sona e~ir. Şura azası
nın verdiği takl"irler üzerine Ebedi 
Şef Atatürk'ün ariz hatırasına hür
meten ~ş dakika ayakta durulmuş 
ve muvakkat kabirlerine Şurayi 
temsil edecek özel bir hevet tarafın
dan şitranın sonsuz saygı ve bağlı
lıklarının al'2ı sürekli alkışlarla ka
bul edilmiŞ ve çelenk konulması ka
rarlaşmıştır. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik: Renda'ya, Başvekil doktor 1 
Refik Saydam'a ve Genel Kurmay 1 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a 
hürmet telgrafları çekilmesi karar
laşmıştır. İstanbul Üniversitesi 1 
Rektörü Cemil Bilse! söz alarak Şiı· j 
ra adına Maarif Vekiline Şiıra aza
sının saygı ve şükTanlannı ifade et
miş w komisyonlar halinde mesai
ye devam olunmak ii7.ere umum! 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Umumi toplanbyı müteakip ko. 
misyonlar kendilerine tahsis edilen 
yerlerde ayn ayn toplanarak reis j 
w raportörlüklerine qalJda adlan 
yızıh zatlan seçm~lerdir. 

Maarif Ş4rası Komisyonlarının 

reis ve raportörleri. 
1 - Pliıı komisyonu: 
Reis: Mehmet Emin Erisirgili, ra

portör Halit Ziva Kankancı. 
2 - İlk öğretim komisyonu: 
Reis: İsmail H0kkı Baltacıoğlu, 

nportör Cemal Ongun. 
3 - Orta ö~etim komisyonu: 
RPis: Tedik Ararat. raportör Ha

lit Vedat FiraUı. 
4 - Teknik ö~retim komisyonu: 
Reis: Avni Refik Bekman, rapor

tör Nihat Sayar. 
5 - Yüksek öğrPtim komisyonu: 
Reis: Cemil Bilsel, raportör Akil 

Muhtar Özden. 
6 - Neşriyat komisvonu: 
Reis: Hakkı Baha Pars. raportör 

Faik Resit Unat. 
7 - Beden Terbi\•esi komisvanu: 
Reis: Vildan Aşir, raportör Adil 

Kortun. 
8 - OilK~r Komisvonu: 
Reis: Salih Zeki Buluğ, raportör 

Sami Akyol 
Saat 12.30 da Maarif Vekili Şurayi 

temsilen beraberlerinde komsi'"on 
reisleri oldu~ halde Ebedi Şer Ata 
türk'ün mu\•akkat kabirlerini ziya
ret P.derek bir hürmet çelengi koy· 
mm::lardır. 

(\it leden sonra: 

Saat 14,30 da komisvonhr çalış

malarma girişerek kendi is planla
rındaki mevzulan i<jlemiye başla

mışlardır. 
" 1 - Teknik Öğretim Komisyonu: 

Orta ticaret mektepl<'rile ticaret 
liselerinin mezunivet imtihımlarına 1 
hariçten girmek isli\'enler hakkın
daki talimatname tetkik edilerek ba
zı maddelerinin tadili vaoılmıs. ak
şam kız san'at okulları ve enstitüleri 
müfredat programının tetkikine 

ba1Ianmı1- İzmir Bölge San'aı vku
lunun Sepetçilik ve Örme Mobilv.i• 
cılık kısıınlannın müfredat prog
ramları incelenerek bazı maddeleri 
tadil edilmi§tir. 

2 - Ncı::riyat Komisyonu: 
Okullarda çtkarılan mecmualara 

ait t alimatname ile okul kitapları
nın Maarif Vekilliği tarafından bas
tırılmasına dair kanun ve talimat
nameyi tetkike başlamıctır. 

3 - Beden Terbiyesi Komisyonu: 
Jirr.nastik şenlikleri talimatname

sinin heyeti umumiyesi üzerinde 
müzakerelere başlamıştır. 

4 - İlk Öğretim Komisyonu: 
Maarif müdürleri talimatnamesi, 

ilk okul programı üzerinde tetkikle
re başlamış, bir öğretmen tarafın· 

dan idare olunan üç sınıflı köy okul
larının beşe çıkarılması meselesini 
prensip olarak kabul etmiş ve tek
nik bakımlardan işin tetkiki üzerin· 
de çalışmıştır. 

5 - Orta Öğretim Komisyonu: 
a - Komisyon umumi meseleler 

için öğleden önceleri umumi toplan
tılar yapacak, öğlı!den sonralan şu 
komisyonlar halinde -çalljKalrtır: 

b - İlk öğretmen okulları ve Gala
tasaray Lisesi müfredat programlan 
için hususi komisyonlar ayrılmıştır. 

e • Önce müfredat programlannın 
sonra talimatnamelerin tetkiki 'ka
rarlaştırılmıştır. 

d - Aza arasında muhtelif ders vtf 
iş branşlarına göre iş bölümü ya~ 
pılmıstır. 

e - Yabancı dil tedrisatı için avn· 
lan komisyona mütehassıs lisan ~R
ratmenlerinin davetine lüzum gö
rülmüştür. 

6 - Dilekler komisyonu: 
Şurada görüşü!mek ilzere maarif 

ve okul müdürlüklerinden gelen: 
mütalealar sıraya konarak bunlann 
İstanbul ve fzmire ait olanlarmdan 
busust komisyonlara veritmele ~ 
.ğer görülenler ayrılmıştır. Bu an. 
da komisyon izastndan bazılan ta. 
Tafmdan yaptlan tedmata ait •· 
liflerin ait olduldan komisyonlara 
pdeıilmHi bnrlapınlmqtır. 

7 - Plan komisyonu: 
Kendisine tevdi edilıen, Tüddye

de tahsilin bugüc.kü durumu ve ana 
meseleleri raporunu tetkike başla
mıştır. 

8 - Yüksek öğretim komisyo-
nu: 

V ek.illik raporunun vüksek qğre-
. time ait kısmı okundu. Komisyon

ca tesbit edilecek meseleler iki kıs
ma ayrıldı. Bunlann bir kısmı ko
misyon umumi heyetinde, bir kıs
mı da tali komisyonlarda müzakere 
edilecektir. 15 tali komisyon seçile
rek sekizinin yarın toplanıp tesblt 
edilen işlerini konuşması kararlaş.. 
tı. Komisyon umumi heyeti ile ko
nuşulacak cYüksek öğretimin he -
defleri• meRlesinln müzakeresine 
başlandı. Bu meselenin görüşülme
sine yann devam edilecektir. 

tortn (........,. 1 .. _,...., 

Sile ataşenaval Albay Lahal 
N; halde bu sabah Anadolu eks
~ tehrinıize gellllİfÜr. Sayın 
~ Ankara gannda Korgeneral 
~oyan, Ankara garnizon ku
L ~ ı General Kemal Gökçe, 
~ kuınaıwtanı Albay Ali De

may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak'ı, Genel Kurmay ikinci Rem 
Orgeneral Asım Gündüz'ü ve Milli 
Müdafaa Vekili Naci Tınaz'ı ve Ha
riciye Vekaleti Umumi Dtibi Nu
man llenemencioilu'yu ziyaret et

mebsut bir SW'ette üzerindeki ihti
liflarm da fiddeti aeçiyor. Kim bi

lir, belki bir müzakere masası başı

na oturmak ihtmalleri daha bugün

den ufukta tel't!91Üm etmiştir deni. 
lebilir. n uz. Demek ki. talulil esnasında siz- "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il.., 

·~ Kurmaydan, Kurmay al
t..--· Alpdoğan, kurmay yüzba

......._ ~ Alptekin tarafından karfi-
~ 'te batta muzib olduju bal
...:::. kıt•a asker resmi ihtiramı ita 
-~. 

~kta.ı ~ riywtin
~ ll'raıı11z heyeti askeriyesi .kur-

' ~. Buje, Albay Rak ve yüz.. 
~. !dan mürekkep bulun -

~ ~ Hutzingft" w refakatinde 
~- .. ata kurmay albay Halim ve 

'-t~_!ii~aşı TalAt mihmandar-
~ ~rler. 

' hltı heyeti Ankarapalasta av
~~st dairelere misafir edil-

~ Defteri imzalama 

~· 1'1 (A.A.) - Bu sabah 
~'&tıt lehniş olan Or~nral 
to.aa ::er :rrıaiyetile bfrlikte saat 
'1ıt 1rL.._ ,?anbyadakl Riyaaeticüm 

~ ~ giderek defteri mahsa-
etnuşıır. 

' lteamt ziyaretler 
~ 1'1 (A.A.) - Bu sabah 
-..:...-.ııe ielınJş olan Orgeneral 

· .-~· lileden evet Genel Kur. 

n ak Ollııld Y Al.ıÇIX 

miş ve vilAyete giderek kart bırak- =======:::;:::====== 
Sati·e ici mıştır. Misafirlerimiz öğle yemeği- ay• 

ni Anbrapalasta kendilerine tahsis 

edilen salonda hususi olarak yemiı- Tahkikatı 
lerdtr. . 

Dün. e:..:-=ıdı· Atatü,.k'ün manet,f 1m!'Un.ıftda '•~U ı 

Ankar.a, 17 (AA) - Orgeneral ~ ı Ülel ..,,.._) 

Hutzia,er bugün saat 15 te Fransız Atıf Ödül ile lıılaılik Kevi:ep de B. 

Büyük Elçisi Masigli ile birlikte re- Sami Erden tarafından tekrar sor

fakatinde heyetin diğer azalarile guya çeJd!erif1erdir. Bu eorguları 
Fransn Biü ... ·n. 11"1..;fiilWI ata-miHter-~ ~ """"' "f>• .,~ müteakıp İstintak Hakimi fezleke. 
leri olduğu halde Etnografva müze- sini yazmış ve tahkint dosyasır..ı 
sine giderek Ebedt Şef Atatürk'ün Müddeiumumiliğe vermiştir. 

muvıkkıat kabrini ziyaret eylemif Müddeiumumilik de dosyayı bu. 
ve bir ~lenk koymuştur. 

günlerde ve sür'atle Ağırceza mah
Bu merasimde polis miidürü Şina-

si Tugay da bulunmuş ve bir polis kem!5"1e verecektir. Bu suretle en-

müfre:ıni rasimei ihtiramı ifa eyle- teresan davaya pek yakında bat -
lanmış olacaktır. 

den beklediğimiz gayreti göstermiş 
oluyorsunuz. 

Ben mes'ul mevkie geldiğim an

dan itibaren bu yunya ıerek bizzat 
ve gerek bilvasıta yaptığım ziyaret
lerde sizin muvaffakiyetinW! bizzat 
phit oldum. Hocalannıman da bu-

nu dinledim ve iftihar duydum. Siz
leri tahsil hayatmcia pyelerine eris-

miş, muvaffak arkadaşlar sıfat.ile 
tekTn tebrik ederim ve bu tebrik
ten b6yük zevk duyanm. M.ensup 
olduğunuz mestefin IOft mes'ulivet 
mevkilnde buhmmak sıfatile sizlere 

şunu söylemek isterim ld sizin ma
vaffaldyetiniz benim muvaffakiye
timdir. 

Arkadaflar, vuifeleriniz kanunla 

ve onlan lnb eden nizamnamelerle 
gösterilmiştir. Hocalannız bunlan 
s!zf" fzalı i!'tfl. Ben si~ lıüıisa olarak 

miştir. 

Yeni Hat•:r Vallel yold• 
Ankara, 17 (A. A.) - Hatay Va. 

lisi B. Şükrü Sökrnensüer bu akşam 

Hataya hareket etnlli ve istasyonda 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak ile 

yeni Emniyet Umum Müdürü, An. 

kara Emniyet Müdürü ve Emniyet 

Umum Müdürlüğü yüksek memur

lan tarafından uğurlanmıstır. 

Diğer taraftan maznunlar da tab- şunları sövlemelt i~erim: Bu mes

kikatın sür'atle ikmal edilmesini leğin size tevdi ettiği vazife yurd i
ve m~h~kemenin mümkün olduğu • çinde nizamı temin etmek. onu ko

rumak ve bozulunca tekrar temin 
kadar kısa bir zamanda başlamasını 

etmektir. 
rica etmişlerdir. 

Maznunlar meyanında bulunan 

eski Denizbank Umum Müdürü B. 

Yusuf Ziya Öniş dün tabliye tale

binde bulunmuştur. Bu talep r€d
dolunmuştur 

Hiç şüphe etmem ki. h vatınızda 
daima bu düsturlara d'kkat edec~k 

ve muvaffak olacaksınız. Biz sizin ı 
muvaffakiyetinizden daima zevk 
dl.cyarız. ,. 

&,.kadaş!ar, mesleğiniz zahmetli, 

hatta tehlikelidir. Günün hangi sa
atinde, hangi ağır vazifenin sizi bek
lediğini bile.meuiniz. Uyanık ve 
basiretkir olacaksınız. Bu itibarla· 

dır ki, müşkül bir vazife deruhte e
cliyersunuz. Fakat yurtta emniyetin 
tem.ini vazifesini ifa edebilmiş ol
manın \•ereceli zevk de çok büyük

tür. Bu 21evk o fedaklrlığa kat kat 

dejer. Sizi daima bu fedaklr zümre 

ırasında ıörmek bizim en büyük e
melim iz ve medarı iftiharımızdır. 

Arkadaşlar. bu güzel müesseseyi 1 
idare eden arkadaşımızdan şimdi 

dinlediğimiz gibi hakikaten bu ı 
memlekette her mesleği ilimden is-

1 tifade ettirmek nimeti ancak Cüm
huriyete nasip olabilmiş, bu müna-ı 
sebetle aziz cümhuriyetimizin bil- 1 
yük koruyucusunu, onun her ~ 
karşısında olduğu gibi burada da 

hürmetle, tazimle anmak borcumuz. 

dur. Onun kıymetti eserini bugün 
büyük bir dirayet ve salahiyetle mu 

hafaıa ve ili ettnelctıe olan Mmi Şe. 
fimiz fnönü'nün isimlerini huzuru
nuzda hürmetle anrnsk isterim. 

Hepinize havat ,.e millet hizme

tinde dJima muv&ffakiyetler temen
pi ederim 

Uluborlu elektriğe 
kavquyor 

Uluborlu (HUSU8i) - Pek yatm. 
da kazamız ~ ta~alttar. 
Yorulmak bilnıiyen bir gayretle ça
lıpn belediye .reisimiz Galip On
.gun suyu ı•yet bol o1aa Uluboria
nun elektrikten mahrum blnuunan 
için icaheden tqebbü.liere bq vur
muştur. Projeyi haurlıyacak elan 
Mühendis Mektebi asistanlarından 

su mühendisi Nurettin ve elektrilr 
mühendisi Saleri kasabamıza gel
mişler ve tetkikJerine bqlanuştar
dır. 

Uhıborluda ~ 

Uluborlu (Hususi) - Gösterit ko. 
luna çok1'faal bir başkan tayin edil· 
miştir. Her on beş günde bir oynm.-

mak üzere bir piyes hazırlanmakta, 
halka zevkli bir gün geçirtilmekte-

dir. 23 temmuzda cKön piyesi tem
sil olunacaktır. Spor kolumuzun da 

ayni faaliyeti göstermesi ve halkevl 
dolaplannda dur~n futbol forma ve 
lrunduralannm dolapls.rda değil 
sırtlarda ve ayaklarda çürümesint 

bütün muborlu gençlllf Parti bat· 
kanlıfından beklemektedir. Bu gene; 
lerin sesini c Yeni Sabah. 1111111 aJ&. 
kad.arlara duyuracaktır. 



BiR CELLADIN 
Hatıraları .. 

Anaaını Oldaren 

-t•
Hahr• defteri 

idamı 
fakat daha gözleri açılmadan iDaaD 
elinde büyüyen bu hayvan, o kadar 
munis, o kadar yumupk imi§ ki bir 

Babam, servet yapmak için Fran.1 gün: 
sadan Amerikaya göç eden bir de- · - Bu zincire ne lüzum var, de • 
mirci idi. Kanadada hayli dolaştık- mişler ve zinciri çıkarmışlar. FiL 

. tan sonra Baltimorda yerieşmişti. hakika kurt yine, akıllı, uslu arala. 
8 yqıma kadar derbeder bır hayat rında dolaşml§. Fakat bir gün, ne 
sürdüm. Ömrümü ekseriya dükkan. ol!lluşsa olmuş, kurt brde~bire ku
da geçirir, kızgın demirlere su ve.! durmuş, avcının yeti§mif evlldını 
ri.rdim. ı da boğduktan sonra, tekrar dağla. 

Bir ablam vardı. Annem, onu ra, geldiği yere dönmüş! .. · 
benden çok severdi. Ben ise ondan 1 Artık ikimiz de susuyorduk. Ba· 
hayli korkardım. O zaman yaşının 

1 
bamın göz yaşları benim elimi sı-

20 olduğunu, annemle babam konu. cak sıcak ıslatıyordu .. 
ıurlarken duyardım. Babam, ekse- Ablamı öldUrUyorl•r 
ariya annemin patavatsızca sözleri
ne kızar: İlkmektebi bitirdikten sonra dille. 

- Şu parmak kadar çocuğun ya.1 kana, babama yardıma başladım. 
nında böyle ~yler konuşma .. diye 1 Aradan iki sene geçmişti. Ben ar. 
tenbihler ederdi. Bir gün yine baş. tık 16 yaşında bir delikanlı olmuş. 
başa vermiş konu~uyorlardı. Yemek tum. Luiz,e sokakta sık sık rastge
odasını yatak idasından ayıran tah. gelıyordum. Her defasında bjr baş
ta perdenin aralığına kulağımı da- .İl.asile geziyordu. Annemin de, Lui. 
yamıştım. Gün hayli ilerlemiş, ak. j zin de hakkında çok fena şeyler 

- • .L 1 söylüyorlardı. l'..uiz 28 yaşına gel -pm yt:rnegı V.-Ati ge miş ve geç •
1 mişti. Babam, anneme kızıyor: diği halele bir türlü evlenememifti, 

- Luiz nerede? Senin bu mijsa. On\U'l yü-zündeki boyalar, koyula. 
mahakirlığm yüzünden kız ahlak. şıp kızardıkça, onun sokaktaki yü
sız oldu. Her akşam bir başkasi te rüyüşüne bir işve anz oldukça, ba
geziyor. İnsanların içine c;ık.ac.ak bamın saçları ağarıyor, mütekallıs 
halim kalmadı.. diyordu. Annem: çehresine biraz daha ağır bir siyah. 

- Genç kızdır, eğlenecek .. niçrn lık geliyordu. 
bu kadar üstüne varıyorsun? diye Müvezzi bir sabah, gazeteyi eli. 
cevap verişordu. mize getirdiği zaman, gözüm, say. 

İlk defa o akşam .. bana haşin mu- fada iyi çıkmamış karanlık bir res
ameleler eden o sert yüzlü kızın, me ilişti. On sene evvel, annemle 
fena bir şeyler yaplığını, her akşam Luiz bir resim çıkarmışlardı. O reS
ba§lka birile gezdiğini duymuştum. mi, babam, duvardan indirerek do. 
Ve bu fiillerin kötü şeyler olduğunu tabının içine koymuştu. İşte gaze
da ilk defa babamın ağzından işiti- teye basılan o resimdi. 
yordum. O arada annemin de ma. Büyük puntolarla gazetede şu sa-
zisinin iyi olmadığını öğrenmiş bu. tırlar da yazılmıştı: 
lunuyordum. Ah... 1 --, 

- Bar ne demek? Şunu bir öğ • 1 · •. M Ulhl• bir cinayet 
renebilseydim. O günden itibaren 1 Kızını istismar eden bir ana 1 
~eme ve ablama karşı muhabbe- ile kızı J .. uiz'i bu gece esrarengiz 

tim ~almış, bilakis babamı fazla I bi~ surette öldürdüler. _ I 
sevmege başlamıştım. L_ Zabıta, katillerin peşindedi::.._t 

Bir akşam Luiz eve yine geç gel. 
di. Babamın sabrı tükenmişti. Luiz, 
babamdan, annemin müdahalesine 
rağmen bir temiz dayak yedi. Ve bu 
esnada da ilk defa babamın ablama: 

- Orospu!.. dediğini duydum. 
Ve bu kelimeyi unutmadım. 

Bir gün mektepten eve dönerken 
arkadaşlara uymuş.. şehir p~rkının 
içinden geçmiştik. Parkta ufak ufak 
kameriyeler vardı. Şimdi gazeteci 
olan arkadqım Bob, o zam:ın da 
tıpla bugünkü gibi her şeye merak. 
lı idi. Kameriyenin kapısındaki bu
dak deliği.nden içeri şöyle bir dikiz 
etti. Sonra el.ile: 

- Aman sesinizi çıkarmayın! 
Der gibi bir hareket yaptı. Bizi 

oraya çağırdı. Ben de budak deli • 
iinden içeri baktığım zaman ne gö. 
reyim: cLuiz, bir bahriyeli ile, ku. 

1 cak kucağa oturmuş, öpüşüyor.> 
O dakikada nasıl olup da ölmedi. 

lime, heyecandan nasıl olup da, nA
rayı basıp abl~ın gırtlağına sarıl
madıjıma hali hayret ederim. 

* ~n 14, ablam da 26 yaşına gel _ 
mıştik. Babam hastalandığı için !§i
ni llyıkile yapamıyordu. Bir alqam 
ben mektepten eve dönünce annem 
ile ablamı evde göremedim. 'Az son. 
ra babam geldi. Gözleri kıpkırmızı 
OlmUftU: 

- Annenle ablan artık eve gel
miyecekler yavrum.. dedi. Beni ilk 
defa dizlerine aldı. Saçlarımı okşa
dı. Pencereden, morlqan semayı 
seyrediyorduk: . 

- Baba.. dedim, bar nl demek fut • 
O sualimi işitmemif gibi hareket 

etti. 

- Bir gün, dedi, bir avcı, yolda 
bir kurt yavrusuna rastgelmif, yav
ru, kıpırdıyacak halde değilmif. 
Nedente, yuvasından uzak kalnuı, 
orada yol ortasında tehlikeye de 
maruz ... Avcı iyi bir insallDllf, kurt 
yavruaunq alını§, evine götürmüı, 

• terbiye etmi§. Yavru, mllnis bir ta. 
vırla büyüyüp duruyormU§. Bir 
müddet boynuna zincir VUfınU§lar, 

Ve sonra gazetede şu ibareleri 
yutarcasına okudum: 

cDün şehrimizde günahkar bir a
na ile yine günahkar bir kızın kat
ledilmesile neticelenen mühim bir 
vak'a olmuştur. Hadise muharriri. 
mizin tahkikabna nazaran şu şekil
de cereyan etmiştir: 

Marya ismindeki eski bir bar (!) 
'artisti Kanadada çalışırken, bara 
devam eden müşterilerden Jozef 
(babam) ile tanışıyor. 

Jozef o zamanlar, Fransadan A. 
merikaya servet aramıya gelen ma. 
ceraperestlerdendir. Bilihara Ame. 
rikan tabiiyetine geçen bu genç, 
Alaskada altın ocaklarında bir müd 
det çalrştığı için hayli de para sa -
hibidir. Barda, Marya'ya &şık olu
yor ve kadınla evleniyor. 

Bu izdivaçtan Luiz isminde bir 
kızile Fred isminde bi.r oğlu oluyor. 
Fred, elyevm babasının yanında çı. 
raklık ederek çalışmaktadır. 

Marya ile Jozef bir müddet meS
ut bir hayat geçiriyorlar. Fakat 

Luiz büyüyüp de annesine çektikçe 
karı koca arasında ihtilaflar başgös. 
teriyor. Ana, kızını serbest bir ha. 
yata teşvik ederken, kendisi de ge

çen sene ölen zengin bir kürk tüc. 
carının metresi oluyor ve günün bi. 
rinde Luiz tüccarın oğluna, Marya 
da tüccara kaçıyorlar. 

Zavallı koca perişan oluyor. DL 
ğer taraftan ana kız, kürk tüccarını 

emip dururken başkalarile de d\1 • 

fÜP kalkıyorlar ve ana kız kapı dı· 
pırı ediliyor. 

İf te, ana kızın maceralı hayab 
asıl bundan sonra başlıyor. Geçin _ 

mek için resmen fuhşa başlıyorlar. 

Bu sırada güzel L1ıiz, bir avukata 
gönlünü kaptırıyor. Kendisini, eli.. 
lemin malı olmaktan çekerek, yal
nız o delikanlıya hasrediyor. Fakat 
anneli rahat durmuyor. Kızını, bah
çıvanlara kadar bir sürü insanların 

kartısma çıkarmakta devam edi -
yor. 

L(Devamı var) 

HAVACIClK BAHISLERi: 
Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

İngiliz, Fransız Ve İtal
yan Hava Kuvvetleri
nin Haki.ki .Kıymeti 

ıaa•: llpe Yıl,...z Tunpel•n 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir· 
- ıoo- YAZAN : SAMI KARAVE L 

Kazıkçı Bekir Kızmış 
Sultan Azizi.rı Güreşi 

Bırakmaaı Ne Demekti ? 
Zaten, padişah iradesini verdik- ! 

_ ten sonra meydan yerini terkedip ı 
gitmişti. Bekir, yaver paşanın son ı 
sözlerine şu cevabı verdi: 

- Paşam; güreşi nasıl bırakabili- ı 
riz? .. Yeni kızışmış bulunuyor... 

1 
- Efendimiz irade buyurduktan 

sonra, fazla söz söylenmez ... Bun-
1 .. ğ ' arı o ren ... 

misafiri oluyordu. Bekirin soıı ,,,, 
leri izzeti nefsine dokunmuştu. 
nın öbür tarafından seslendi: 

- Bekir, ne demek istiyorsun il' 
zan be?. Güreşin devamını ını? .. 

- Elbette ... 
- Güreş de,·am etmiş olsaydı 

olacaktı? 

- Ne olacağını sen benden 
iyi bilirsin ... 

Tayyareciler Bir Uçuta Hanrlaaıyorlar 

- İyi amma; bu pehlivanlık ... 
Ben hasmımı tam öldürmüş ve işini 
bitireceğim sırada güreş bıı·aktırılır 

mı? 

- Fazla konuşma ... Haydi.. dedi. 
Zaten; meydanda kimsecikler 

kalmamıştı. Birkaç yaverle birkaç 
ta bendegan vardı. Kavasoğlu so
yunma odasına gitmiş bulunuyordu. 

- A be kızan! Saba.ha kadar 
devam etseydi, yine netice bil 
caktı. 

- Orasını Allah bilir ... Fakat, 
Fransa, bugün tayyarecilik inşaa

tında dünya milletlerinin ön safın
da bulunmaktadır: Frıiruıızlann bu 
işlerdeki en mühim meziyeti, ecne
bi tayyarelerine karşı milli bir re
kabettir. Muntazam bir teşkillt bu 
gayelerine varmakta kendilerine 
amil olmaktadır. 

Tayyare i§lerinde, Fransızlar içln 
ayrılık, gaynlık yoktur. Düşmana 

karşı vatanlarının ancak tayyareler
le muhafaza edileceğine iman eden 
bu millet tayyare ihtiralarını, yal
nız kendi menfaatleri için sakla
maktadırlar. Hiç bir Fransız kendi 
yakınlarına dahi bu iş hakkında bir 
şey söylemez. Halen; Fransada bü
yük tayyareler imal eden fabrikala
rın son seneler içinde çok b~yük 
bombardıman tayyareleri yaptıklan 
anlaşılmaktadır. 

Fransı"t tayyare fabrikalan, tay
yarelerin süratlerine de pek ehem
miyet verdikleri, zaman zaman ya
pılan sür'at müsabakalarındaki mu
vaffakiyetlerden anlaşılmaktadır. 

Fransada, bugün tatbik edilmek
te olan hava programı, görünüşte 

basit bir cephe arzeder. Hava n.eza
reti, müdafaasında çok ve iyi tay
yareye sahip olmak lazımgeldiğini 

takdir ettiği için sivil tayyareciliğe 
fazla ehemmiyet verimiştir. 

Fransa hükumeti de sivil tayya
reciliği kuvvetlendirmeği mühim 
bir esas olarak kabul etmiştir. Bun
dan dolayıdır ki, dünyanın en bü
yük tayyare nakliyat şirketleri 

Fransadadır. 
Fransada gençler, tayyareciliğıe 

daima teşvik edilmektedir. Bu saye
de bir seferberlik vukuunda binler
ce tayyareci temin edilmiştir. 
Doğru bir tahmin ile bugün Fran

sanın faal olarak 10,000 den fazla 
tayyaresi vardır. 

lt•IY• 
Kaprino'nun büyük deniz tayya

resinin uğradığı feci akıbetten son
ra ftalyada tayyarecilik makul bir 
çalışma yoluna girmiştir. 

Deniz tayyareciliğinin ileri gitti
ği bu memlekette son seneler için
de bazı yeni tiplerin icad edildiği 
görülmektedir. 

İtalyan tayyarelerinin kısmı aza
mı madent, yalnız kanat kısımları 

bez olarak imal edilmektedir. Sürat
lerile, nakledecekleri hamuleler 
hakkında henüz kati bir fikir hasıl 

ettiremiyen üç makineli tüfekli ve 
dört rakipli tayyarelerin orduların-

da istimale baılandığı işitilmekte
dir. Süratleri saatte 250 kilometre
yi bulan tayyarelerin İspanyada ya
pılan tecrübeleri muvaffakıyetle ne-
ticelenmiştir. • 

ftalyanın, havacılık mesaisi, Fran
sız tarzına benzerse de burada esas
lı çalışma Faşizmin kabulünden 
sonra başlamıştır. Bugün İtalyada 
Avrupanın bazı devletlerile bilhas
sa Almanyada olduğu gibi mukte
dir, tecrübeli tayyarecilerin iş ba-

şından aynlmış bulunmalan dolayı
sile elde edilen randımanla sarfedi· 
len emekler ve milyonlar hiç de 
mütenasip değildir. 

Bu i§lerin müdiranı tayyareyi ha-

vada görmüş, zahirde kendilerini 
sahibi malfunat gören zevattır. İtal
yan tayyarecileri bu. gayri makul 
idareden hiç de memnun değildir
ler. 

lki buçuk senedenberi yeni tip
lerle, İtal,ra hava kuvvetleri takvi
ye edilmektedir. Bugün sıhhat ve 
isabetle faal olarak 800 tayyaresi 
olduğu kabul olunabilir. 

lngllter• 
Almanya ve müttefiki İtalyanın 

vaziyetinden büsbütün endişelenen 
İngiltere; bugün, Britanya sahille
rinin müdafaası teşkilatile ehemmi
yetle me§gul olmaktadır. Bunun 
için; kendisine aşılmaz bir hava 
maniası vücude getirmiştir. Deniz, 
ve hava kuvvetleri arasında bera
berliği istihdaf eden bir programla 
gayeye yürümektedir. 

Britanyaya girmek istiyen düş
man; en lfz sekiz hava müdafaa hat
tını delmeğe mecburdur. Birinci 
hatta bin, ikinci hatta bin, bir o ka
dar da diğer hat tayyareleri münha
sıran deniz hudutlarının muhafaza
sına tahsis edilmiştir. 

Donanma da tayyarelerle tak
viye edilmektedir. Bu tayyarele
rin bazıları pek büyüktür. Bin bey
gir kuvvetinde dört motörle müceh
hezdirler. Her biri bin beş yüz kilo
luk bir, biner kiloluk ikişer bomba 
taşımaktadırlar. 

Hususi gemilerle taşınan tayya
reler de başkadır. 

Bu program yeni harp usul ve ka
idelerine istinad ettirilmiştir. Artık 
hüktimetler; kara ve deniz h.udud-
lannı hava tehlikesine karşı koru
yamaz bir hale gelmektedirler. 

Bir harp vukuunda ilk mermiler 
gökten düşecektir. Bundan anlaşılı-

yor ki kuvvetli bir hava ordusu hü-

Bekir de bilmecburiye soyunma 
odasına, geldi. Fakat; fena halde si
nirlenmişti. Bekirin Sultan Azizin 

· iradesinden sonra; yer öpmeyip a
yakta duruşu padişahın gözünden 
kaçmamıştı. İtiraz vaziyeti aldığını 
anlamıştı. 

Kavasoğlunun ayağından kispet 
çıkmıyordu. Baldırları o kadar şiş
mişti ki, kispeti şirazelerinden çıkar- 1 

mak kabil olamamıştı. 
Arnavudoğlu, kispetinin Kavasoğ

lunun ayağından çıkmadığını g(). 

rünce kederlenmişti. Çünkü; böyle 
kispetleri kesmekten başka çare 
yoktu. 

Nitekim; kispetin paçalarını kes
tiler ve o suretle Kavasoğlunun a
yağından zorla ~ıkardılar. Bekir de 
zedelenmemiş değildi. Onun baldır
ları ve ensesi şişmişti. O da ezil
mişti. 

Fakat; Kavasoğlu Bekirden daha 
beter bir halde idi. Bekir, sessiz, sa
dasız soyunuyordu. Lakin, çok hid
detli idi. 

Hatta, bir aralık; yanında bulu
nan Makarnacıya şunlan söyledi: 

- Pehlivan bu ne biçim iş? .. Hiç 
böyle güre§ olur mu? 

- Ne var Bekir? .. 
- Ne olacak? .. Tam güreşi ayırt 

edeceğimiz sıraya geldiğimiz zaman 
padişah güreşi ayırt etti. 
- ..... . 

fendimizin Topal koçu gibi 
ya başlamıştın. 

Deyince; bu ağır söze tah 
edPmiyen yaver: 

- Bak bana Bekir; tekrar 
rum, burası saraydır. Kendine 
edebini takın. 

- Yaver bey, biz Anadolul 
edep nedir biliriz!.. Büyütliın611 
itaati ... Fakat; haıtsızlığa tab 
edemeyiz ... Haksızlığa karşı 

tumuzda bile büyük manalar .e 
ten geleceğe hazırlanmış hare 
vardır, dedi. 

Nihayet; Bekiri susturaınıY 
!arını anladılar ve mukabele 
diler ... O, hem giyiniyor ve bedi 
arasıra söyleniyordu: 

- Bu pehlivanlık dejil, h 
bazlık be! .. Böyle güreş olur rnuf 

• 
Sultan Aziz; Bekiri hiç sevın 

ti. Eğer, kaba bir adam olmaınıf 
saydı. bu herifle bizzat kendi --,,--·__,
şecekti. KaV'asoğkınmı acısını 

caktı ve sonra; pehlivanlık~ 
na gösterecekti. ~ 

Hatta padişah sinirli bir bald• 
remi hümayuna söylene söylene 
mişti. Namazdan sonra; yemel
koyduğu Damat Mehmet Ali 
ya kaşlannı çatmış celallı 
şunları söylüyordu: 

- Mehmet Ali; bu herifle beO 
reşeceğim ... 

- Ferman efendimizindir. 
Bekir kulunuz sarayı hüm• 
uzun müddet bulunup terbiye 
mediği cihetle kabaca hare 
hatırı hümayunlarınızı rencide 
iniş olurlar ... 

- Böyle pehlivanlığı ve baş peh
livanlığı her vakit ben de yaparım 
be! .. - Ne haddine? .. Uç elde 

Bekir, uluorta konuşmuyordu. Bu ederim onu ... Bak kazık ne d 

- ..... . 
sebeple etrafta bulunanlar ve Ma- tir ·· ·· ün , gorurs ... 
kamacı cevap vermiyorlardı. Yalnız 
orada mevcut bulunan yaverlerden 

kUmetlerin emniyetine esas Amil biri Kazıkçıya cevap verdi: 
olacaktır. Kuvvetli bombardıman - Pehlivan, konU§tuklarını ku-

- Kavasoğlunda kaba.'ıd··· 
reşe başlarken çekingen hare~ 

tayyarelerile bugün, düşmanın mev
zilerinin gerilerine gidilerek hayat 

ve sanayi merkezleri yok edilebilir. 
Topçulan iskat ettirebilir. 

İngiltere; daha kullanışlı ve mu
kavemetli madent tayyareler yap
maktadır. Bu tayyareler, makneli 

tüfekler ve küçük çaptaki toplarla, 
gaz mermileri ve bombalarla techiz 

edilmektedir. Bunlar bu şeklile tay
yare değil birer zehirleyici kuş ola
caklardır. 

ti. 
- ..... . laklann işitsin. Burası sarayı hüma-

yundur . .. 
Bekir, yaverin bu cevabı üzerine - Ben bu herifle güre 

dangıl dungul, hür ve serbest bir a- - Efendimiz, müsaade 
dam tavrile mukabele etti: nuz. Haddim değil padişahun• 

gelmek .. fakat; bu kaba adaııaJa - Tehey !.. Baka be! .. Burası sa- __._.-"' 
şılaşmamanızı niyaz ve iınuu 

rayı hümayundur diye hepten susa· 
derim. cak mıyız be? .. 

Yaver Bekirin sözlerine §iddetle Mehmet Ali Paşa, gilç hal 
mukabelede bulundu: hı Bekirle güreşmek fikrinden 

- Evvel emirde itaat şarttır... lqtırabilmişti. 
Padişahımız efendimiz ne irade bu- Sultan Aziz; Kavasoğlu KoC' 
yururlarsa ol suretle hareket etmek rahimden birkaç gömlek daha 
biz kulların vazifesidir. sek bir pehlivandı. Hatti, Ka 

Memleketimizin emniyeti için; te 
-- Haksızlığa da mı boyun epek ile yaptığı mahrem gilreş 

şayanı şükrandır ki hüktimetimiz 1 tt b , deci' livanını ma~ldp etmi..+;, b k d taa ır e. .. ı. 5 ,_ 

de müteyakkımır. Her a ım an Bekir, hakikaten söylenmiyecek Padişahın Bekirle gilre§i bet 
komşularımızdan üstünlük temin llflar ediyordu. Her halde bu sözler de çetin ve kırıcı bir mnsara• 
etmiştir. Kara için top, tüfek ve sair padişahın kulağına gidecekti. Bu hal du. Fakırt; damat paşanın sf>Y 
silahlarını nasıl hazırlıyorsa, 1,ıavası K ,_ . i h 1 1 _..:1 leri do~· idi. 

azı"'çı ıç n ayır ı o ma~ı. 5~.. J 
için de tayyarelerini, mütefenninle- Kavasoğlu, mükllemeye kulak (Devan:-'~ 
rini, mühendislerini, hasılı her te- ~:, 

yini de hazırlamaktadır. Yakın bir 8 k • • dl 
istikbal bize, bu gidişle; karada yü-. ,. u a ıam: caıııoııu, Çıftı saraylar sınama " babcasıa 
rüyen, denizin üstünde ve altında 
yüzen toplarla, muharebe meyda
nınd~n yüzlerce kilometre uzakta 
bir gece evvel müsterih uyuyan bir 

fstanbul halknua arzuıu Bıeriae: kıymetli aaa'atklr 

Münir Nuret tin 
şehir halkının, zehirleyici dev kuş- ve arkadatları. Ba akfam fiyatlar milateanaclır. 
larının bir gece uçuşile bir daha _ ..1:~ 
uyanamıyacağını göstereeektir. Siaemada: Her program iki bllyak filim paterilmekt~· 

Bunun için, hava kurumumuza Her akıı•: Bayu ve çocuklara duhuliye 8 k11111fbll'• 
yardımı ihmal etmiyelim. .. ••• Kapıaı: Cum .uriyet matlaauı karpaaaclacbr • .-9111 
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Namazını Kılarken Hacı Mustafa 
Osman Beyi Pataklıyordu --------

- Kaç para lazım imiş tamir için? ı gösterdiği büyük nezaket, söylediği 
- 8q yüz lira Efe! sözler, yaptığı teklifler hep yalan, 

*"1- Amma sakın tamir eften püf- . hep numara mıydı? 
olmasın? Birşey söylemiye davrandı. Fakat 

Ilı:- ~ayır Efe .. ustalar on yıl ta- söyliyemedi. Hacı Mustafanın kanlı 
ır ~le istemez, dediler. gözleri şimdi büsbütün büyük bir 
~ ekala! Şu halde adam başına 1 kin ve hiddetle parlıyordu: 

Şer lira düşüyor demek! - Neye cevap vermiyon? Haydi 
Osman Bey, bu son cümle üzerine 

)enı söylesen e? Dilin mi tutuldu? 
l>t den büyük bir sevince düştü. Osman Bey Çakırcalıya bir daha 

.. inek oluyor ki, Efe hem köprü- baktı. Fakat Efe ayni tevekkül, ayni 
~ sadece tamirile iktifa ediyor, vecdile namaz kılmakta devam edi
-ın de üstelik istediği 3000 liradan 
~leçtiği gibi tamir masrafına da yordu. 
)trı Yanya iştirak ediyordu. Her - Pıaralı Ufaklarına güveniyo · 
~e Çakırcalı kendi kudretinden dun değil mi? Fakat ne o paralı u': ı 
~kuyor ve dostluğu bozmak iste- şakların, ne de Osmanlı bize birşey 
lbiyordu. yapamaz. Efe ne isterse o olur. Sa-
~ırcalı devam etti: na kulenin kapısına gelince kapıyıt 
- Yalnız bu sefer tamirle bilhas- açmazsın, anahtar kahyadadır der-) 

!la Sizin meşgul olmanızı rica ede- sin. Kuleye kapanmakla canını Efe-
'elinı. KAhya makulesi adamlara i- J ilan nin elinden kurtaracağını sanıyor- / 

olmaz. Bunlar insana ne kadar dun ha? Şimdi hesap ver bakalım!> 
~ görünseler, yine çalmıya fır- Bu parayı neden göndermedin? : 
'at ararlar. Bir saniye sonra birdenbire Os. ' 
't}c Dernek oluyor ki, Çakırcalı üste- man Beyin gözlerinde şimşekler 
~Parayı da kendisi istemiyor ve çaktı. Bunu müteakip bütün odayı 
~ yü yine kendisine yaptırmıya şiddetli bir tokat sesi kapladı. Hacı 
Cin oluyordu. Osman Beyin sevin- Mustafa Osman Beye müthiş bir 

e Payan yoktu. tokat yapıştırmış, Osman Beyin diş-
.51kırcalı lSundan sonra Hacı Mus- }erini dökmüş, ağzını kan içinde bı
'1llaya döndü: r.ahmıştı. 

- Beye 250 altın ver! dedi. 

h?Osrnan Bey kulaklarına inanamı-
1'@ du. Ne olmuştu böyle Efeye? Bu 
t.,,,~ezaket, ne tevazudu böyle? Üs
~ kendisine hissesine düşen 250 
~ da hemen veriyordu. 

IQu~ı Mustafa söylene söylene e
ı.._ . lilahlığına .atıarak bir kese çı
"«l'Clı \'e muhtevivatını masanın ü
;::e boşalttı. Aİtınlar latif sesler 
\cı arak yayıldılar. Hacı Mustafa 
1. )ilk bir itina ile paraları saymıya 
'tı.dı. Hem sayıyor, hem de ara
~ başını kaldırıp Osman Beye ha
._,_haın bakıyordu. Osman Bey bu 
~lar karşısında gayri ihtiyart 
lbi tiyor, fakat hiç birşey belli et-

Yordu. 

ft~aeı Mustafa paralan sayarken 
~alı ayağa kalktı. Ve: 
~ Bana müsaade, bir namaz kıla
""lll! dedi. 

\tı ~Veci ocağa yakın bir yere der
ftıu bir post serdi ve Efe tam bir mu-

edaaile namaz kılmıya başladı. 

... ~ırcalı namaz kılmıya başlar 
~ınaz, Hacı Mustafa para say
~ an vazgeçti ve masanın üzerin
~ altınları tekrar torbasına dol
~k bağladı ve silahlığına yer-

i. 
...... ~an Bey, olup biten şeylerden 
~ anlamamıı. endişe ile Hacı 

Osman Bey: 
- Ah! diye haykırdı. Sonra yere 

bir avuç kemik tükürdü. 
Hacı Mustafa, bir saniye sonra i

kinci tokadı d a ayni şiddetle_ yapış

tırdı: 

- Haydi, yine Osmanlıdan me
det umsan a? Paralı uşakların, Çer
keslerle Arnavutlar neden gelip se
ni kurtarmıyorlar? 
Hacı Mustafa Osman Beyi durma

dan pataklıyor ve bir taraftan da 
küfredip duruyordu. Çgkırcalıya ge
lince bir türlü namazını sona erdir
miyor, rikat arkasından rikata baş
lıyordu. 

Bu usul de Çakırcalının bir Adeti 
idi. Birine zulüm yaptırmak istedi 
mi, kendis namaza dururdu. Arka 
arkaya bir sürü rik'at kılar, bu müd 
det zarfında bu ise her zaman me
mur ettiği Hacı Mustafa da o adama 
derhal işkenceye başlardı ve namaz 
devam ettiği müddetçe Hacı Musta
fa .da adamı adamakıllı hırpalardı. 

Burada da ayni komedi oynanmış 
ve Osman Bey mükemmel surette 
dayak yemiıti. 

Neden sonr·a Çakırcalı ne namazı 
olduğu belli olmıyan bu uzun na
mazdan selim vererek kalktı. Os-
man Bey perişan bir halde yere u
zanmış inliyor, ağzından, burnun
dan kan geliyordu. ~anın yüzüne bakmıya başla-

~ · Pakat içinden bu adama kız- (Davamı var) 
\_. Ot da değildi. Kim oluyordu da -====":'7'"::=========-======== 
~ ll.acı Mustafa Çakırcalının ver- Uluborluda 
' ~re muhalif hareket ediyordu. 

~er halde bu küstah kızanım a- Kim Kimi Kaçırmıı? 
~kıllı paylıyacaktı. Osman Bey Uluborlu (Hususi) - Ali ismin-
)ıtlr t ister gibi Çakırcalıya baktı. de bir delikanlı sevdiği Hatice is
~Efe büyük bir vecd içinde na- mindeki kızı kaçırmıştır. Kızın ebe
~ b kılmakta devam ediyor, 0 - veyni derhal kıarakola şikayet et
)Otd itenle asla alAkadar görünmil· mille de iki Aşık kol kola karakola 

11. 
L~ Mustafa birdenbire Osman gelmişler ve kız: cBen bu delikan
~ lıyı zorla kaçırdım; o beni kaçırma
~ ta karıısına geçip oturdu. dı• diye ifade vermiştir. Her ild 
'·gözlerini gözlerine dikerek gencin yaşlan da müsait oldulu için 

....... tahkikat durdurulmuştur. 
"-. Sen ne diye ilç bin altını gön-
· ~edin? 

....... ?! .. 

~ern haber saldık, hem de kor

' n kapandığın kuliibenin ka
~ kadar gelerek parayı senden 

lr.İ'buk Bir hafta da mühlet verdik. 
~ de i sen ne parayı gönderdfılt 
~et hiç olmazsa yalandan bir ma-
Oaın haberi bile göndermedin! 

~ an Bey sapsan olmuş ve titt.,,_ e blflamJflı. Ne oluyordu! 
Çekırcah Efenhı az evvel 
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Çorluda hir cinayet 
Çorlu (Hususi) - Kazamızın Ha

vuzlar mevkii korucusu İsmail Kı
tırcı ehemmiyetsiz bir vak'a yüzün-

den Kerime Konakçı adındaki bir 

kadını elindeki beylik silahla vur

muştur. 

Yaram ağır ol.an Kerime derhal 
61milş ve hldiıeye el koyan Müd

deiumumilik kattlli derdest etmiş
tir. - Amı.i Sel4ı. 

S"l1~8AH 

Bugllnki Alman Hariciyesini idare 

Meraklı Hayatı 
• 

Joachim Yon Ribbentrop 

Voa Ri...._trop, IC•t Cluo ile yapbjı 1a mll&katta 

cRibbentrop, Almcınyanın btT' 
epm yetiftinnediği Atnııpamn 

en büyük devlet recülüdüf'. Hat
t4 Büvük Bismcn'ck'tan daha bü. 
yüktür. lngilizleri taciz eder. Bu
nun için bana faydalıdır.• 

HİTLER 

1914 de Ribbentrop, hatta Adolf 
Hitler'den ziyade bir hiçti. Onun 
nazi dostları, ceödıni Teuton prensi 
Riebberte kadar götürür ve Lippede 
Salzufle'e yakın Ribbentrop ma -
likinesinde otur.an 12 nci asır şö • 
valyelerinden bir aileyi gösterirler. 
Fakat müdekkikler en son ceddinin 
49 yaşındaki Joachim'in bugün al
dığı Von, yahut Baron unvanını ha. 
iz olmadığını idda etmektedrler. 
Babası Holanda hududunun ya • 

kınına konmu~; harbin başlangı -
cında kıt'asına iltihak ve Ruslara 
karşı temayüz etmiş bir ikinci mü
lizim idi. Askeri kuvvetle dolu bir 
şehirde doğan Joachim, Cassel ve 
Metz'e mektebe gitti. Lisanlara is. 
tidat gösterdi, Fransa ve İsviçrede 
gezmezden evvel bir sene İngiltere
de bulundu. Keman çalmasını öğ -
rendi ve 16 yaşında iken 1906 İsveç 
kızak müsabakasına giden Alman 
kızakçılarının kızağını idare etti. 

~rtesi sene, bir mühendis olmak 
fikrile Kanadaya gitti. St. L~w
rence nehri üzerine köprü inşasın· 
da bir işçi olarak çalıştı ve sonra 
kitipliğe yükseldi ve daha sonra 
kendi kendine ufak bir yazıhane 
açtı. 

Dört sene sonra mühendis Rib. 
bentrop siy11etlere girişti. 1914 de 
bir Ottava münakqa cemiyetinde 
ciddi olarak ıunu söyledi: «İngilte
re, kat'iyen Avrupa harbine iştirak 
etmiyecektir•. Ertesi günü İngilte
re, Almanyaya harp ilin etti. 

Bundan hayrete düşen Ribben. 
trop, tabanları kaldırıp Potsdam 

adlı bir Holanda yük vapurile Al • 
manyaya hareket etti. 

İngiliz harp gemileri Falmouth 
açıklarında Potsdam'ın yolunu ke • 

sip aradılar. Yolcularının çoju kıt. 
alarma iltihaka kopn Alman zabit 
ve efradı olmakla bunlan tevkif e. 

dip alıkoydular. İki gün sonra Al-

pu Alman delegelerinden biri ola • 
rak Versailles sulh konferansına 
gönderdi. Miralay rütbesile bu ze. 
lil tecrübe başından geçtikten sonra 
Ribbentrop ordudan çekildi. Alman 
yanın en büyük şampanya tüccarı. 
nın kızlarından biri Anna Henkel 
ile evlenerek başıbozuk olarak bir iş 
bulmak davasını parlak surette hal.. 
Jetti. Bir Von Ribbentrop olan bikir 
halasına kendini kabul ettirmiş ol- 1 
makla Alman usulü mucibince 
cVon• .unvarunı aldı ve cBaron• hı. , 
ğa girdi. 
Aldığı karının nüfuzu ve lisana 1 

istidadı sayesinde Avrupayı ve bil
hassa Henkell Trocken şampanya 

şirketinin muvaffakıyetli bir satıcı. j 
sı sıfatile F:ransayı dolaştı. 

1930 da "Adof Hitler'in intihabat. 
taki nazi muvaffakıyetleri Von Rib. 
bentorp'u, ayni zamanda güzel Jo. 
achim'in içtimai ve ticart rabıtalan 
uğraşmakta bulunan Fuehreri cez. 
betti. Davanın ateşli bir müridi o. 
lan Joachim, parti için şampanya 

satıcılığını bıraktı. Fuehrer'i zengin 
Baron Schroeder'e ve bunun vası.. 

tasile Junker, aristokrat Franz V.on 
Papen'e takdim edince ikbal devri 
başladı. Kolonyada bir dizi gizli top. 
lantılarda Von Papen ile Hitler, Al
man Devlet Reisi General Schlei
her'in sukutunu tertip ettiler. Jun
ker'lerle Reisicümhur Hindenbur. 
gun adlarını lekelemif olan Osthil. 
fe skandalını örtbas etmeie hihif
ger bulunan ve Schleiher'in ifşa 

etmekle tehdit ettiji Von Papen'in 
sırtına binerek Hitler iktidar mev. 
kiine tırmandı. · 

On sekiz ay sonra Schleicher, 
naziler tarafından ikametgAhında 

öldürüldü. 

Ylk•lme 
Baron Von Ribbentrop, istediği 

cinsten bir iş - A vrupada seyyar se. 
firlik - ile taltif edildi. Gün görmilf 
gayri • nazi Hariciye Nazırı Von 
Neuyrath'ın burnunun d4binde bir 

harici ifler bürosu açtı. Onun sey. 
yarlığı 1934 nisanında husust bir si
lahtan 10yulma murahhası olarak 
kendisini Londraya getirdi. Anglo • 

Alman donanma mua'1edesini ik • 
manyaya müteveccihen yolda bu • mali onun kat'l bir muvaffakıyetl 
lunan Potsdam'n eaklandıkları kö- idi, fakat Almanyanın silAhtan so. 
mürlüklerinden Ribbentrop'la bir yulmasma emin olunabileceğine İn. 
arkadaıı dışarı çıktılar. gilizleri ikna edemedi. Berline av. 

Harpte hizmete geldiğini haber det etti, ve çok geçmeden Hitler, 

vermekle 12 nci Hussar alayı ile Milletler Cemiyetini terketmekle 
garp cephesine geldi, yaralandı ve cevap verdi. 

şark cephesine nakledildi. Burada Seyyar sefir Ribbentrop, Belçika. 
yüzbaşılık rütbesile yaver olarak da Flamanlarla entrika çevirdi, fa. 
karargaha raptedildi. kat eski Alman Eupen ile Maime _ 

lzdlv•ç di eyaletlerini Reich'e geri verme. 

Harbin sonunda Berlin, Ribbentro- ğe Başvekil Van Zeeland'ı kandıra. 

madı. Maarnafih Varşovada Alman. 
ya ile Leh dostluk misakını tertip. 
te yardımı oldu. 

Bugün Berlinliler birbirlerine fıs.. 
!arlar: cRibbentrop, Hitlerden da. 
ha kuvvetlidir. Fuehrer Almanyayı 
fethü teshir etmek için 14 sene mü. 
cadeleye mecbur oldu. Ribbentorp, 
Hitleri 3 sene(le fethü teshir etti•. 
Fuehrer'in kulağına latif diplomasi 
nasihatleri ve haberleri fısıldama. 

dığı zaman dahi onun gergin sinirle
rini teskin etmek için kemanı ilJ 
Bethofenden parçalar çalar. Lon.. 
dradaki Alman Elçisi 55 yaşında 
Leopold Von Hoesch'in sefaretha _ 
ne banyosunda zehirlenerek ölü _ 
münden dört ay sonra Von Ribben. 
trop'a gün doğdu. 

Londraya sefir tayin edilen Rib
bentrop beraberinde bir sandık do. 
lusu «Pot kırma• da beraber getir. 
di. Bl\ poı.JArın birincisi istasyonun 
muvasa)/.t rıhtımında İngiltereyi 
komünizm tehlikesine karşı mecca. 
nen ikaz ettiği; ikincisi topuklarını 

birbirine vurarak bir nazi sellmile 
itimatnamesini 6 ncı Jorja takdim 
ettiği zaman kırıldı. Üçüncüsü, Lon. 
dranın resmi mahfellerinde selamı. 
nı nazi tarzında vermekte ı~ar et. 
tiği, dördlincüsü Carlton Hoose'de. 
ki sefarethane binasını tevsi etmek 
için Almanyadan amele getirttiği, 
bir başkası da İngil~erede oturan 
Alınanlarla temas ettiği ve onlara 

propaganda gönderdiği; sonuncusu 
da koşup Laypzige avdet ve halka 

irad ettiği bir nutkunda Hitler'in, 
Almanyanın eski müstemlekeleri 
üzerinde ısrar ettiğini söylediği za. 
man kırıldı. Bizzat Hitler tarafın • 
dan verilmif Ölan bu nutuk, Rib
bentrop'a ayrıca bir teveccüh nişa. 

nesi idi. Bundan az sonra Von Rib

bentrop Hariciye Nazırı olmak için 

son defa koıup Almanyayı avdet 
etti. 

Ribbentrop, İngilizlerin kendisini 

sevmediji kadar onun da İngiliz • 
lerden nefret ettiji f(Shretilli tapya 

rak 1938 de Londradan ayrıldı. Maa 

hazA bu- diplomat, İngiHzlrin harp 

etmek fikirlerini keşif vetahmin et
mek zekAvetini de beraberinde gö_ 
türdü. Bunu Avusturya ile Anşlus 
ve Münib takip etti. 

Fransada Staviski rezaltleri es • 
nasında Ribbenop, Fuehrere, Fran. 

sızların bittiğini söyledi. Buna Hit.. 
ler «Buna inanıyor musun? Ben bu 

herifleri V erdun önünde gördüm. 
Staviski Fransa vak'ası değildin 

cevabını verdi. 

Ribbentrop, İngilizler hakkında 
ayni müb:\1ağalı fikirde bulunmak.. 

la maruftur, ve 1914 de yaptığı ha- . 
müstaittir. İyi malfunat sahibi mü. 
tanın aynını yapmıya da çok kolay 
fahitler Riblaentropun, Praga yü • 
rümemesini Fuehrer'e tavsiye etti
ğini iddia ederler. 

Geçen hafta Danzigdeld vak'alar 
cBimıarktanberi en büyük delvet 
recülünün• üzerinde İngilizlerin bir 
tesir bırakmamış olduğunu göster. 
di. 

Me1vaftakıyetelzllkler 
ve latlkb•I 

Nazi Hariciye Nazınnın usulleti. 
Din muvaffakıyetle mi, yoksa fela
ketle mi sona ereceğini kimse söy • 
liyemez, fakat muvaffakıyetleri 
sevkulceyşi hatalarla karışmış bu _ 
lunuyor. 

Maamafih bunların bazısı ona A
dolf Hitler tarafından cebren yaptı. 
rıldı. Geçen mart, Çek mahmf yesi. 
ni almakla yalnız haq>te düşman -
lar tarafına geçecek bir orduyu 
ortadan kaldırmakla kalmadı, Çek 
harp endüstrisi, büyük bir silih de
posunu ve Çek ihtiyat altınlarını 
ele geçirdi. 

Fakat Reich tebeaları hakkı ve • 
rilmiyen nihoşnut Çek tebealan 
yükünü aırtına yüklendi. Bitler ye
di milyon düşmanı bertaraf etmek.. 
le yedi milyon tahripçi kazandı. 

Hitlerin planının hayati bir kısmı, 
büyük hercümerç gel;nezden evvel, 

sevkulceyşi ehemmiyeti olabilen 
tekmil noktaları temin etmek ve 
bunu harpsz ele geçirmektedir. 

Bu sebepten geçen ilkbaharda, 
kuvvetli dostları olmıyan zayıf bir 
memleket Lithuania'nın yegane li. 

manı Memel'i zaptetti ve Lehistan 
veya Rusya ile bir Alman mücade
lesinde rolünü oynıyacak olan de. 
niz, Baltık sahilUıe bir adım daha 

ilerledi. Lithuania'nın küçük Baltık 
komşuları Estonia ile Latvia muvaL 
fakıyetle korkutuldu. 

Duce mihver ortağının bu bariz 
muvaffakıyetlerini gıpta ile takip 
ve tarassut ediyor. Kendisiiıin fa
şist itimadı nefsini tekrar yerine ge-

tirmek için, Goo il Friday sabahı, 
'sassal devleti, Arnavutluğa hü • 
cum etti. 

Kolay bir zafer kazanıldı. Fakat 
bu darbenin mihvere yegane fay • 
dası, mihvere İtalyanın Yugoslavya 
ile Yunanistant tehdit edebileceği 
Balkanlarda bir istinatgih kazan _ 
ması idi. Almanyayın zihnini ke -
miren, İtalyanın 1915 de yaptığını 
Duce'nin tekrarlaması, bir buhran 
zamanında düşman tarafına geçi • 
vermesi ihtimalini ortadan kaldır-

mak için Rlbbentrop İngiliz sevkul. 

ceyıçileri tarafından -ki;neu izah 
edilen tam bir Anglo - İtalyan itti • 
fakına Musoliniyi ikna etti. 

Muk•v•met 
İki diktatörün galebeleri Londra 

ile Pariate - hattA Vqingtonda 

tesirsiz değildi. Neville Chamber

lain ile Eduard Daladier, tahfif ve 
müsaade siyasetlerini değiıtirerek 

sulh cephesini infa etmeğe başladı. 
lar. İngiltere, Rumanya ile Yunanis-

tanın iBUklllini müdafaa etmeyi ü. 
zerine aldı. Fransa dahi aynım yap. 

tı. 

Tam vaktinde Rumanya ile Yu • 

naniltan kurtanldı. Ribbentrop, İn
giltere ile ittifak etmekten evveli 

Lehiatanı, daha 10nra Türkiyeyi 

menetmei• çalı§tı ise de muvaffak 
olamadı. Elki Balkan antantının üç 

ortajı bu suretle Anılo - l'ransız 
medan içine cıekildiler. Fakat dör. 

düncilsü Yugoslavyanın, iki mih -
ver devleti ile onların vassalı Ma. 

cariatanla Bulprittan tarafından 

etraft çevrilmifti. 
Umumi heyeti ftibariı. bugün 

muvazene, cenubu prki~; demok

raislerin lehindedir; fakat cenubu 

garbi Avrupada İlfer diktatörler 
için daha iyi görünt\yor. --
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SON ARZU 
Antalyatltı Dikif Kurau 

Yuan : Ablll ln Kı•alılrell 

Macid ne, oil~ yamJıdar'9.I yar, •ha p amyarda. Fakmt 
dan optıi. Tatamadığı ili damla güz torkmmm, d'f1§iinıuenin zamanı d• 
yaşı, yılların ht1dıyesi olan yüz kırı- fiildi. Çünkü Nerrnine kendi zaflye
pkbrmc:lan smYOrdu. '1itrS RSile üni. bildırccek olursa belki genç kı· 
lııim nasihat lflt*ten 10ma: zm 'bütün ümıtleri..,,.. ... emti.. · 

- Oğlum; mpnhnı, anneni mmt• Otomobtl nhCımla ...... Arif 
ma. Sik sık mektup pler. llaJdl 11!9gilisiniır valizilli allnıt fllPUI• 

. ,olmı açık, Allah berabc:tiıııde el- meftı salonana atnti)er. .._.. 
sun, dedi. hkla vapanm ln?kzn baliJw-

- Peki baha. elimdeıt ~ ka- Judı. :aler iki 8l!JIÇ 1ftaBi de ı.e,e. 
dar a.11 idi Vapaw - ..-didik 
lbyatıDda bu ilk ,......ile pllrak baıeMti ._ ' h .Arillıa 

Arif J\nednM,. yeni wwmmi,etime ..._ _.. ......_. .... oWa. 
gidiyordu. Bahuının elini öptükten V. -~ limk)e 9'• .... 
soma ~ Jnp:smda bekliya an- &dıialetw ......,..__ M t.ı. 

neı.inin de e1iai tekrar tekrar öptü. - •M ' ıa a, ' 'ju .... Arif 
:piıicik ojlunun g:tmesine d.yana- • • r .._.... ' Mı Qlde. 

Y• .. 11'11'111' ... ar lan ' ı 5 

AlltlılJa (P il) - ..,..,_ P t •.r. ..._ asw .._ ..,_.. mıyan tadın &dz rş:larmı c&etten d M ' ı ..... f , J1u ' ' 
BeRre-i 1ıılr q •sw .._ .a1t w ı.-. lllir b ... 7 'rfl• Arif h~ .. çıbnn8dalı bnıllnl ... anıcı-- ............. .. 
......... ...., .. ..._ ... 11et:ı•:r ''s ' '• .ı-r-laelcO,- ol8lllOIMle aUadı. -Yqaran Er 5 ,. ' ... . 

bJbnMıu dmha üç aat vudı. h- - • • t.Ji il .. • ·-... 
l:eleıye llcfeeeli yerde ~ fil ftll• .. I' i 8 )W

1 S T 5 m dwi 
• *•- d ısı• Kulww • _ • 
M 1 '*'M:G' .._.......,.,. m. cXıt '5 11W .... r 

ri vereli: • ......_ ..._ ..._......,_ , , ' 
~ 5 s ....... ,, ......... , ., .... __ .... 

- Abu köpiüwl& çS. -. • • • • • - ....,,.,.. IN!yefaMli. 
On ~ Mtlm .,.... otomaılııil 

~hklı Mı' yenle chmta. Adf Alllu 
Wprüsüntln lrı!unm :rz" ndL Gk
lerbd yala ıapllldı. Sıt sık ...eifte 
bibyOI. ffenib ,... gWiha llf*1· 
R jıofr. Oldllftı yenle sakııwlaı
maja başladı. Dakikalar W.W lııiRr 
llıMiywdu. Bir anlak li>ftrd ıuda 
~ ~-'•" ........ Bu &ö._... ve ham lew!' ' e '* fl71 
WuWb. Kwt Jk 1 >Je ... yenle 

·- 1 ışlar. lfllelenıe .. ,... ~ 
......... 'blnher kacc-k icia "" 
~-~wdwyet 
- karulanaa dün ... ~ bıı 
,.ente vermiflıerdi. J'&Ut n._ Ner-
min gehniyaıdu? &ap beraher be:· 
maktan v• mı aeçti.! Yaka hiç 

-- edilmedik bir laidiR ml c;akb-? 
&il bunlan dütfinürken bla&ına 

bir motör sesi aeJdL Hemen irkiH
veldi. Kaqadan bir otomobil geli
yordu. Arif bfarak yolnn ortama 
Ç1ktı. EM nmha».t pı.t Wer
mindi. Biraz sonra anbe yailapnca 
ifa mini bmdr. Genç Jmm Jtlıç9k 
nlf12 indW•I (liıriwe wwwtartm 
deli gibi olaellldl. lfennfn ne1!9 M

fae: 
- Arif hiç wlcıkMıı JGlt M-n 

•M'Elrat et •-..... 
- Ah Mennl:dl.ilD ~

Iİll m,e o lmtK lmrktua ki. 
- VaktiWz yek diycınaa Ari! an

nem şüphelendi. Belki de Wıal. takip 
ettirecek! 

Arif yeni &elen takUnjn parasmı 

ftl'di, Hemen öbür tarafta kendisi
Din erlıdlil tabiye bindiler. Nermin 
he,ecmdan titriyonlu: 

- Nemıln gene titriyorsun, yok-
u lrorkuJor lllUIUll? 

- Yal! Sana öyle eeJiyor. 
- Vemnwı delil misin? 
- Sen yanımda o1dütan sonra 

fler ,,n beni rremnnn eder. 

Arif te heyecan doyma,.. clelfl
dl. O RenninrJen .,_ ~ c•paii-

Osmu ibnl Affan: 
- Ya BetnllllaltP Babep.tanıa 

tlc8N• eltaflll lllr mı lemt ol • 
cllıılma prdia Onm I* .,ı. -..be,ek,.,.... .......... 
,. r ..... Mztt k wı re ~ _.,..,.. ............ . 
... - halde .... ı..rw.. ... 
..... Mm çak iıi •um s!· eUL 

DeJince. Vüemmed biraz ~ -
lllıvlikten aara: 

- Peki.. Habefiltana avdet edl • 
Diz; Cenabı Hakkın bereketi üzılrL 
1111eaı-r. ... 

o 
- Ya P mMRzt• S.. .. maya 

.. 
1 s B&1111ıma • , !' m Gl • 

..-. mMht 'r , t1nJı6 -
kitap ehlidirlera afttbae ıa.ıqıa 
la itaat edehüirJ.er. Ba _,. llJa. 
miyet de kuvvetle.nmil olur. 

Deyince Muhammed. btda19tte 
bu fikre J§tirak etd fit de, IODl'U 

cGitmeme, ADalnn emri Jeti.
diyerek Habefist.u ıHmalm ftl. 
l8Çti. 

lftll&lnanllır, ..... il 1 ıla ..... ...................... 
.,...__,,.~ ... ,,, .. 

ı. v J 
~defaelllçt ........... 

......... danada Tale e a 
-Rı+' ,. •• -.. ..... f 

....... - ... !A,rrk' 

.... ) _ ....... , hn• 

..._,lak lak p lap,-....._ •1ıe6: ..... ia.t" t Yo-
.Adf .. t .... lılr " pfdi. .... ,. 

1 

• .. ........ 

•uaz·' ~ )jjA.k-- .... tllllile .... -1 bflM 
em: l , tw. ilim 2 • ' -a--. 5 :1---

- Ramuli yalnır senin fçilr yap- dır dllfrMn ..... Ye bn hnetk:-
dım ve yalnız senin için ylflyaca· rine karşı pek milhim bir mevki 
jım. ehaınriyeti aldalmclan ~'ftirk A1nD 

- Adi!. adanı Uıpyan Jilbell ve sasp tepe-
- bet yan...._ ubemın ısran - iki ld1mneUe f>ab••d• pnit bir 

üzerine amucamın laD1e aip-\an- dUzllk i:zBilld:e: kunllan kımpa ilk . 
... iliır ... oı- 0 da hacltata mrtrtö taııebelerinden uadJarını iyi 
>ı'mcdalv= .. beDdıle daha iyi etene• aeçen fakfr, yetim ve .. 
Wıainia. Hav;.tta ~Dl mes'ut e.decek yıf bCbıyell çocmlar alııımqbr. 
MC8k lemin :tıenn.iaL Kamp masafuun lJiiJiik bir kısmı 

- Snıi1im ma"taclwı:ı. bahtiya- ltmlay Gaçtfk Dernıelinden. bir 
nn! lumıı da Adana zenginlerinin te-

- Mermin, ha.yeli saloaa inelim,. DHriiledııftn temin edilmfftir. 
ı.ava .P.Y•~ Kampıı baruldlllu yer en iyi yer-
-~. bmuunnda batb'I• clir. Bu yerin btr kısmı evleri ve 

hbhe ~le tıirlllltıL! Dr. . Almlet 
- Olur yavrum. Remzi tarafından Jtmlay Gençlik f Tarlr Allt 
t.ımllltlım -.ter anmnda kalan. demetine t«kedilmif, diler hir 

m11111 &ftJi minarelerine - olarak kısmı saha da. yine Kızılay tarafın-t Akif Yiıluılılr. Jın 'mu Ahmet Ba
ld'r dalı• Wtdar. !fennin merdi- dan 11tın almarü bhieftiriJmfJ ve 1 Mdlr. A.-. m Lf ..._ iltı:iıııi&
vmlerden fneden Arf:ftn tohma aeniiletihniştir. Kampta aym iic- de Pik - '• laizw ,.h ";t olMı 
gfrcfi. retli talebe, qretmen ve öla'etmen Akif YMlell ve ftd- Oka kamp 

-- Bu ayrılık hem tattı. !rem acı ailesi de itamet ecfebiJmektedir. 15 ıau,..._. •nua Wr pkMöe çoeuk-
delfl illi Azil! Eyrate kadar devam eclıeeekt&. lan aıiiml '* pnirwla ~-

- Bftt yan.-, fabl ibiilmiye Kampın Mltthı fdansi ~ d@lft'll =ıhtNNlar, Bilaı-. Mdıen terbi-
ctefrvJft iri ftiretmenin eline verilmiştir: Kmıp ,m. llhblli bahilleri imrincie çok 

- • R eirıt a8eMi ~ mödilrü Rftstem Obn, lhhasip d~ Janulaıa mlliııitleri;Jle 
nmıt, ..ıe t1efO. tll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!! .W.atı bi .__ wri" ı idedir. Bun-

'YMiıl ~ ~ o1rDaf1a. VlfPO- Vapwda Nemtinlf!- beraberiz. Va- dan batka Biri~ T~ Anlan. 
JW1t lılıllf '* ---manltm JSianl zifeme bafhıdıfınt hlıfta nidNmuı ft lkwkurt -..n,ıe dört lfllPJ 
_. •a-*ıiı Mia Bir ll)lbr)a ..ı- da olank. Jfipnlnu haw 'fll!rilliz. Wilinm çocuklar HMındılı öiJedetı 
-.n. G8IÇ kmn m - ,...u Bu P,an~etimi arfMlin. Sizia d• eıneı. öi}edelL IQDft ve .. oyu-
.... ~ eldLtlfıliıla .ıtwcte iılek mütfik kalllinizden affldilecepn.I lar w müHhee•Ju tenıp edilmek•••·-r r• riM WiDila inhina.lvı tlmit aliyww. Hatmet · ft dlria tıe.tir. 
o ~cm& yakıla~ Arif uzun u- _,,.. n. ~ öpsim, amh- M•n..Y ilk cWa fiil ullauna çı-
ma ...... ilıldll y..._. kalktı. terem ........ km ba p.ı mm Maarif ıa6dürii 
J\Jemjni ~kadar irttil. Semra &rfmh"* tı1c w .,. ~ Ekre2l Ginel'tn eaerjk lufwn-
._.. bebazna p& Jma meJttmHI .. rillm iıllrll et..ı,.. dıuı. tııken\bı ettill içilı duyulan 
)'Ullll: ojla•ı zevk httk.eaten evvel onuııdur. 

cÇok m.W--em be~. Arif» Yucrf Alha 

JWtA. Alaia lııiPk Wradm c.ıer ı 
ilmi '.lbi Talib de oalwla beraber 
_.._ Ya mü.sliman olanlar da, 
• 7 ?S=n oLletp. Babeptana 
hr+-t edQ'arlardı. 

• cl:6ti hicrete 211 kama ol • 
md: IMlre 193 titi iftiıü ettf. Ba 
... ..... , Mn .. • af, ~ 
1*ntaBnı:•)E'bdm-..r.blb-
lılr. .... .. ... ;c .lıiıa9t 
... Bsb J1 pr tH'cnlea 
otu üt'1 avdet etti. Mubaddlria 
Bela'' ·~lrinlk.IMıPkıa 

..... - - illi evlMlmı diaJa. 
J& ...... 

HaJb. fe+ltoluadYğıı nmaa Ha. 
hett«•da kalanlardan mba yirmi 
altı titi ndet eHL 

8fyv JdrlrpJanmn yazctıHarma 
..,..., :nllıılt Nlflı an i1dm:i srneliJloo 
• Du ~ de HalHltf9tm hic. 
ret etmek Utldf; ~ milla lkler 
omı ela p fnfa ilhn~ ft lıHaret 
...,.llıdL .,. Setir yola da ~ı 
.... ,.... Jllria ilmi .,. .... .......... ,..... ..... 
nklıl , ... ,.... 
.. lWılır. lleldııa llılrir. d ... 

rWn· evtnbı kapıa Hfth.._ Wr ıw. 
alt ,...... ..... t'wlmte ,,.. o., ....... Ks'a ... ,,. om 

ken ajlardı. Bu hal, şehir bdınlm'ı.. 
nı. çoculdaıa ..... ıı•r edercli. 

Emen 1 il i .. lııa1i ... &ör -
....... ıua.r. .a. ...... Jap. 
tlldrjl mr:&ilk ....., ..._ lnl-
maa aill ti' ... ~ 
pa1sw...., .-ı ,...aklsrmı 

Fıffl"V ~ lftW .. blf -
h.ftalw •. M·-711" ev• ir kJ11m.. Ba 
aolme?Mwm~nz.. 
ile. Biz hekb'"'• aellrila dip laa. 

-~· 
HIN. ·- bMai Ebu Bekhe 

myı.ti; o da kızarak kabile için . 
den aynklı~ Mekkeye avdet etti. 

~BYŞ1N NECAŞİYE 
MURACAATI 

lıHmlwın Haheji•Wıda çoialma• 
ıından ve isllmiyetin etrafa yayıl· 
mumdan Kuren endfte etti ve i .. 
Dm muhaclrlerfnl llfecıapden ist .. 

mü t..n Amr lbni Mile AbduDah 

iW llıeblap Bebeli+• ~ 
ı.. 

_ .. _ 
..... .......,, ft Hr!ri-

ne la) d "*U;ekr • _.ctm.r . 
•~• Bl'rs'ı pmn~ 

...... I f 0

1\ )•alt' irı19 

.............. ı/ill 'R' - .... 

hediyelerini mtlilw, .Jc'•" ·
bazı .-çı.. Mbelermw 6riaA ter-
--.. 1waqa 1 '#l• :tl•sfW= 
dmilli de bbal ebılcmitlr-. Jlaba.. 
Jarı.. anaları l:nmMna b t sini Neca-
fiıdıeıı üıtfrham ectl)mW> cWiier ve 
muaftllet valdı aldılar. 

Bu. iki zıt, Necapnin lıuzuruna 

tabut olmıdulJan zaman 9ecs!aye 
:b:p9naral: onu 9ellınl8c.tJfar '"' il. 
diyela btf t8Wim eHiler. 1'eratl 
maksatlamn stRmıea,_ Amr i1'fri Aa 
~l@ abtb: cBbim llawm.h bft
yiktiir . ..,. dal bH.S _,.....,._ 

Ma' h 'ı BeBi. Ht.;m dm biri ~ 
PQPmMIWE dalvJılUWla. bulunu-

fer. Sihlrba.zhk ediyor. Yeni bir 4ta 
turdu. fçtndlııla 1Mı•tan oaa at~ 
dı. Onlan cezat.nchrmca iter bili 
bir tarafa Bn'DŞUp ıtttL Bazıları da 

_.,._ 
Bir an sustu, sonra daha kuvverJir teıatfma Cesarf't ~ 

bir Hllle devam etti: vıln.ek B0 r, !·:ı~ ... tınıda asla 

- Buraya kadar .asıl gelc8niz? v:lmedım. Annercun benı se\d 
Yubndaki dam çok dıktk. Banu aıuıedıyoruın. Bakın, btınd• 
dıişündükç~ titriyorum, başım da 
tlöaliyur. 

Yenidea odaya bir sessızlik çök
tü. H.Irmet, S~me hkıp dunıyor. 
du: 

- Benım ~n }Nrya!ınızı te+thke
ye solmmuz. Bmta ckğuek bir ka. 
bi1iyette miyim anlNr! Doirusvnu 
9Ötle'):ID. }laldtwwdw, sia kimw bir 

ft!'I liyledi mi! Yolrsa karakterimi 
tettiJr nrtamnde bazı .an Terici 

kqiflerde mı btılandunuz?' Cevap 
ftriniz. P.nt cloP uyıı IÖyli yerek. 
Göeler1111. ~ babyoc. sa, 
_.. olup ~ bana der -
w ...... ~ .. 

Selim, Silkin bir tavırla: 

- Bai h,,.,w , 11> baJrete diiıii
~-~cnapwnl. 

---~---ne-ur! 
WWilıdierina Yııi aoktada toplanıyor. 
Evwlt lbin, temiz k~ alil mhla 

i-nlenzı. lrisJnden olduiwwzu ve 
diis taraftan. da bedbaht pündü

pmm; bilQamaı! Ah, a&deai -
aiL Bir 19)' daha biliyorum, IİZ« 

...... Jwuwüi b·x -.Uu&, 9ir +
bey ptsıü wsledi.jtmi biliyonmı. 

- :.ıta mp tlıııstlu.k au besli -
J'CftUll1IZ? Ba -ı o&abil:r? 

-He .... bU9UL? Bumal~ 
tim mnp wn:ııpir? Ba. esrarın 

nı••, Sia karp ~ 3"gi 

besliyarum. nBlıdaa baflla bir 
izahat da bilmiyorum. Şip • 
hesız, bana kup herllmıii bir dost, 
Jak teallQd ~ battl 

ıb.ızı kereı.r ele ~ e"allll'ID Slttmız. 

tamamıle emin değılim! .. Zira. 
uzun :QDWnJarııı hatırasını 

bir devre aıltir. Annem.. o 
ıçin bır serap Pıalmdedır. Onun 
ru kolları arasına alıp her t r 

öp(uğunu hayal meyal haıırb 
rum. Fakat günun b.rınde a 

kolları arasından beni dü~urdu 

o zamand~ bıı tcıprak •··. -n• 

itiDci anne, pce pP1161 t.m

tı. Kin. m.wıi§ bir ıcycfir 
o,. ı.r wı p;ır,. düwiaür, ...ı 
reli ....._,. ha yBdıe baz. ,,. 
zsdır_ Yneıır'tlk.. cmı. WgrrhM, 

im lilli l'JB )ııic M v KJlrt" 
.. o,. - \iltl. ., .... ,. • 

§eyi o idare eder. Bir adua Wlr 
sam, karşıma -.ıır. 

Sebebini bilmeden, bir tine 
def olmai, :ae i.,t.ea.-eL 
nefret edip kiı:ı besliyen bablJll, 
cukluiumda. ba kelı.mesinUI 
de ettiıi bütün şeyleri 

,. ...... bR ...... Beni 
eı.ı,..m.. Ben • OIMlaıı kor:llPil' 

.... Zira, dıdıl9,. ...... - . 
bt niM,et lıılr Daha idi ... 
da hareketile gÖ91eri,mda. 

ya, bizi gıiriilll'eo •flr tnn 

ve bazı zamanlar bent ...... ._.. 

bulunca giilüm9ediği ele Ydi 
yonta. 

Bmuı rejmeın .._ lraqı iyi han:ket -------•---: 
ete lb:tı budiuıi alarnMın. Bu 
.,.rip biletin sırrını; inııanı ricwde 
•thaıdwıı w err pli Ye derin ye
cine l9lllpltCi cfentlen h• esıtr~ 
bitli ert.ya kotMtdım - tmmt 

- Bu Mmpati nedl!n mütekabil 
deiildf?' Dk g&d6föm ımdan ıtiba
ren lizden nefret ettim. S!zıe her • 

lum&i nar.ariada baktıiJ.ını bilmi -
yerum.. Fakat 111Muıu.da bir düş -
man &örüyor gibi id.inı. Buı:um 1ıebe. 
bi de. Ulbimi mmı seneler, pphe 

wıe itr.'*'""im lmJDUMiv. Ve ba
laaıE, M anda Dile fİİpM etmelde. 
yim. 

- • itima&m:ıhjlng bndi llım
dine nil alsaktır ........ •ııt.. &li
niin bil'iade !nınlanfn .. 191!1' bl
mıyacaldır ft sb aı;t• l:alMr. 

- Çok f(ltür, fİmdf lıeni Jl!ftll 

llalıfH bfr ~ Yar.. -.eksi -

Hikmt'!t bsğlanuya btııfl8dı: 

- SevHu•r S... ı.,üt lldmeyt 

bu&JA tdmitJer. Hilk6metiniziD 
diai olan 7 ....,eti de bbl&l mu
mifler. Onları llbııt taliln etmmlzl 
da edıed&. 

"-lllJllllfa .... ft ni'riıpllri 
de: Jlnıır '6. Raııli Uı:wlllin h•
lini ... fY.f ...... IMHuilEri Jr.en
• IM..ataca_.ı.......-

wwa etJsdf ofmaa• -us• 
Jmr'dttaal•l'lll .......... t..mr ett4-
ı.r. 

lfeaıti. .ti ~ &(lıaslr
Tewat ~~••mwtw.• 
dan IDlll'I 1>rr penanAltilll f!l .. 
lflli lııt11)'&ıchi. Amnlw, pcpJ t u-
Bk et•...ct. or. ... ..,... _... 
du. o da: ........... , ..... n. .. 
meltelJôti .,,..., Aır: .o.. ... 
ve rnezheW yeftilaf» •; 1 El ~ 
şi: ,Öyle i• bir 6f'a da millt.cllel'
c!m -alnll.a ... w mi 1tı>elan 
Jımamma ~dı.. 

KüaWımanlar. hiküındann Pıun
w ~ @vvel 88yllywc .... 
ri tQ'Wri milıaken tıfflter. Calf'wl 
•Dolm 6dm tyflıf yulta:r .• ..,,. 
ce hepd OM 11,..talw .. 0..,, il ... 
aftylemty~ memur f!tttler. 

Jlto: 11• ..... •1 I drd•..._ .-..,'*_... S'ttLMı* 1 

-· hilııfl 4 - .... 1 ... " 

Gönen (Hususı') -
nunda Gönenin Tımon 

çaiın;ın l:ısraklar&ıı henüz bit 
cu yal<alanamamıştu:. 

Göaaqitlni 

•; cft(Jpmıfwiew, AN -
b Wmmye wde 4*t wı'a 
etıb .,.. canp. ........ 

-·-- k' 1 '= &.,ırdC 
l'l!J't .... lfA , .. ... 
icıılffw ......... .... 

Calf-: cBJ IWlı! o.tara 
na!~at ....... .,.., 

Amr. - ıı.,tr! .... ........ 
- ö,te ı. .ma borçlu 

-Od l ......... 
ld, Jouı wu,wtart 
-Q,le~''Q' o .. 
- O hıJde btahnı • 
De)'inoe, Amr: 
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ltalyanlar 12 Adayı BLwAi~ ( R A o Y o P R o GRAM ı J Yardım Gör~n 
.l.ı • ~-- -~ _ Yavrular 
•~iSi 1 GasbeHI ler '1 1 2 s 4 5 ' 7 8 9 10 SALı un/39 teoroloji haberleri, 20,1ıs - xonuş- Ankara, 17 (A. A.) - çocuc &ir· 

• 1 1 12,SO _ Program, 12,35 - Türk mı (Ziraat saati), 20,30-Türk mü- geme Kurumundan: 
1 müziği. ziği. 16 hazirandan 15 temmuz 939 gü.. 

<B~ tarafı 1 inci sayfada) 
~an İtalya tebaasına memurini Os. 
l'ii~niye tarafından .gftya- reva gö
ll' en haksızlıklar esbabının izalesi
~ talep eden İtalya notası, mahalli 
b tbuatı da kışkırtmıştı. Türk mat
-~atıııın vakur ve mantıki müdafa· 
~;1', ateşler püsküren İtalya gaze
cı:rl ırasında açılan bu mücadele, 
)'a > eylulde daha ciddi bir safha
'l'u &irdi; yani yevmi mezkürda 
k rk limanlarında bulunan İtalya 
11 °

11~losları İtalya sefaini ticariyesi
~ 'rUrkiye, limanlarını bila teahhür 
etıu etrnec:l zımnında emir telakki 
lr er. Hatta Türk filosu Berutta i· 
loen limana inen bir goletin konso· 
~sntar_afından derhal iade olunması I 
t bJ kkı edilen emrin mahiyetini filo 
ırı· tanına dahi nevama tenvir et-

ışti. 

ttıri'I'rablus \'e Berka) nın bin yüz 
hu C! Varan sahilleri her türlü teşE>b
lrtı satı hasnnneve karşı acık ve hü
l ı tııeu Osman ive veni dahil oldu
bir havatı mPsrutasında her hangi 
dJ. :eniz hnbine f1avri mtmtazır i
to 8 Doli, Ankona, BrPndizi, Tıırım
lıı:e Agosh limanlarında donanma
~.. "e istila ordusunun ikma 1i istih-
"ratı 11188 na crılısılır ve bir taraftan da 
lhtı efradı rf'difesi Uıhtı silnha 
dtr 7'i(en Babıa1i son dakikava ka· 
de. .~a.lyanın vazı dostanesi hakkın
~J>heve düc;memic;ti. Bununla 
~her isaatı vakıa, Trablus verli· 
eı~de sakitane bir heyecan tevlit 
lıı kten hali kırJ m<>mıs VP Tr~hb:: hlukim ecnebiler şehri terke , 

t arnıştı. j 

talya müddeti medide devam eden 
tedarikatını bir harbe sevketmekte 
haklı görünmek için esbabı zahire 
bulmakta müşkülAt ~ekiyordu. 1911 
senesine kadar yapılan birçok ma:.. 
nevralar, Trablus işgalinin teferrU
atı askeriyesini mümarese eylemek 
esasına müstenit ve hükumetin A1-
rilta hakkındaki Amal ve makasıdı 
güneş gibi AşikAr iken mes'uliyeti 
harbi Devleti Osmaniyeye tahmil i
çin vakayi ve hadisatı muhayyile
nin lfıtuf ve muavenetinden istim
dat eyliyordu. 

Maamafih üç gün sonra her şey 
kesbi aleniyet etti. ttalya hükömeti 
Babıaliye yirmi dört saat zarfında 
cevap verilmek sartile, bir ültima-

tom tebliğ ederek (Uzun müzakere
lerin f-aydasız) olduğunu beyan ve 
(Trablusun işgali İtalyaca matlup 
ve mukarrer olmakla asakiri muha· 
fızanın geri alınması lüzumunu) 
dermeyan eyledi ve o k:ıdnr vasi bir 
eyaletin akibeti feciasma dair yal
nız yirmi dört saat zarfında bir ka· 
rarı kat'i vermek kabil olmadığı gi
bi, hük(ımeti senive öyle binlerce 
kilometre murabb:ıında bir kıt'ayı 

değil, hatta en ufak bir hisarı bile 
var kuvve tile müdafaa ederek na
çar kalmadıkça düşmana teslim e
demiyeceğinden hükumeti mı>zkfıre
ye bu yolda itayı cevap edilmek· 
le 1327 senesi ~ylOlünün 16 ncı cu
ma günü badezzeval 2,30 da İtalya 
hükumeti Devleti Osmsniyeye ianı 
harp eyledi (29 eylUl 1911). 

Gerek notalarda ve gerek son ül
timatomda italy.a hükumetinin se
bebi niza olmak üzere tahayyül ve 
ibraz ettiği hadisatın esasen ııavri 

vaki olup Trablus işgalinin hük~me
ti miişarileyhaca bir meselei mukar
rere olduğunu harbin tarzı cereyanı 
ispat eylemiştir. İtalya, harbe gir-
mezden mukaddem, mükemmelen 

h:ızırlanmıştı. Yalnız ordu ve do
nanmanın ihzarı değil, Afrik-aya ic
ra edilecek harekatı muhteUtenin 
bütün t~ferrüatına varıncıva kadar 
esaslı bir plan taN'.im edilmi~ ve 
gecen sene manevralarında bu umu-

SOLDAN SAGA: 

ı - Bir iskambil kağıdı. 
2 - İzmite yakın bir yer. 
3 - Sebat eden, arapça chayın. 
4 - Kısa zaman, Cenubi Ameri

kada bir hükumet. 
5 - Fransanın eski ismi, sabah· 

tan yapılır. 
6 - Köpek, ilave. 
7 - Sabahları yenir, eski eşyala-

nn muhafaza edildiği yer. 
8 - Bir hıristiyan kadın ismi. 
9 - Kısmet, bir nota. 
10 - Bir nota, alın. 
YUKARIDAN AŞAGl, 

' 1 - Bir Fransız adası. 
2 - Büyük bir vilayetimiz, mem· 

le ket. 
3 - Sabahları içilir, vapurlar de-

mir atar. 
4 - Külhanbeyi, Arnavutluğun 

payitahtı. 

5 - Bozj:!un, düsünce. 
6 - Eksilen, dumanın yaptığı. 
7 - Bozgun. rumca bir harf. 
8 - Edep, bir mevva. 
9 - Gölge, ara denizli, bir nota. 
10 -Kısa zaman, içki ile yenir. 

DünkO Eulmacaaızın halli 
oıl'rls:~~ratı harbiyesine. bir de>lil 1 
tına . uzere matbuat ve muhabera
lt Şiddetli bir S"nc;ür kovan İtalva 
btr "Yllı.lde hükömeti nsmıınivPve 
rı ~~ta teblii! ederek (Bu hali ~av
taı~ Unasibin i1.a lesini) talep ve (İ
lr~ a tebaasını iz'aç edPn verlilP.re 'k "aki olan teşvikatı protesto) · 
,,"ili le. beraber <Devlf'ti Osm:ıni
di" n Şırnau Afrikaya kuvayi imda
~ e. se"ketrnekten ictlnab PtmPsini) 
\ıtr sıv~) eyledi. Hıılbuki Trııhlnsa 
oı. rıuJrt~r mühimmat götürmekte 
~<Deme) naklivesi İt<)lv:ınlar 
~ 1ndan. bu notanın tevdiinden 
ıtı~tddern takip edilmişti. Rüku
ları ~niye, Trablustaki İtalvan
~~ n tahtı tazvikte bulundui?n
ld~~lilere bu h~susta icra edildi~i 
~ ol~nan teşvikatı asla kabul et
~le bir hal vaki değildi; 1-

mi plan biiti.in tafsilat ve tefCJTüa- ================== 

~rika istikliliain Yıl-
~ '-nıü için pullar 

lt ~ Uınum Müdürlüğü, Ameri
' Cbnetinin (150) nci yıldö
' 111\inasebetile bir dostluk ce. 
~ Ohnak üzere altı çeşitten 
,~kkn bir seri posta pulu bas
~._lf ve dünden itibaren tedavüle 
-·:"l'l'llı§tır. 

~~lar 2,5, 3, 6, 7,5, 8 ve 12,5 ku -
l'lJl ~k~r. 2,5 ve 6 kuruşluk pulla
'- uatunde hakiki renklerile Türk ")t .\ınerika bayrakları vardır. 
' aklar, ucunda bir yıldız bulu
~ka geçfrilmiştir. Oku, kuvveti 
~ l eden bir el t~aktadır. Pul. 
~le altında cAmerika Birleşik 
hı.._· tleri istiklôlinin (150) nci 

tile mevkii tatbika konulmuştu. As
kerin irkap ve ihracı, abluka tesisi, 
sahillerin bombardımanı vesaire gt. 
bi talimat en ince teferrüatına kadar 
hesap edilmişti. 

(Tlevamı var) 

Yeni B•f lzler 
Meksiko'dan cDaily Herald:t gaze

tesine yazılıyor: 

Tobasko hükumeti dahilinde Vil· 
lahemosa'da Alvaro isminde bir ga

zetecinin 30 yasındaki zevcesi beşiz 
çocuk doğurnruştur. 

Yüz senedenberi Meksikada ilk 
defa olmak üzere bir kadın bir ba-

tında beş evlat dünyaya getirmek
tedir. 

Çocuklardan üç erkek ikisi kızdır 
ve normal bir şekilde dünyaya gel
mişlerrlir. 

Beşizlerden evvel üç çocuk dün
yaya getirmiş olan Bayan Alvaro-

nun ahvali sıhhiyesı vahim imiş. -·-;.._ ""Qö. ıın-u" h 1 'qf ··• atırası• yazı arı var -
3 " Atlnada ucuzluk 

"- l!~ 8 kuruşluk pulların ortasın. Atina, 17 (A. A.) - Katimerini 
' ırleşik Amerika Devleti bari- gazetesi, Atina Valisi Cotzias'ın 
ııtı116 Solunda Milli Şef İsmet İnö- muhtelif mahsul ve eşyanın on gün 
~il~ 11

' sağda Amerika Cümhurreisi tenzilatla satılması hakkındaki bir 
12,s ~lt'in resimleri vardır. 7,5 ve yazısını neşretmiştir. 
'"'-· Uruşluk pulların ortasında 
,;•11 h 1 Vali, bu yazıda hükumet tarafın-1.;G""h ar ta, sağda Amerikanın ilk 
lh ·•ı u dan alınan bu tedbirin tevlid ettiği 
~ 'l\:ı l'l'eisi Vasington'un, solunda 

Ankara Borsasının 
15 Temmaz 939 Fiatları 

Açı'ıt 
•e Kapl'•ı 

1 S•erlin 5.93 
tOO Dolır 126.6Si5 
100 Fruk 3.355 
100 Liret 6.66 

Mfte 100 lniç. f. 28.SS2 
terc:lam100Floriıa 67.45 

100 Ma k 50.825 
100 Belıa 21515 
100 i>rahmi 1.0825 
100 Le. va 1.56 
1ooç~. Kr. 4.332 
100 Pezeta 1 t035 

arşo-.a 100 Zloti 23.845 ~ 
Budapeıte 100 Pengo 24.8425 1 
Bükret 100Lcy 0905 
~eli!'ad 100 o;nar 2.8925 
Y okoha•a 100 Y c11 34.62 
Stokholm lOOİsvrç. f. 30.55125 
oıkoYa 100 Rable 23.90125 

Esham " Tahrifat 
0/ 0 Bet 1938 ikramiyeli 19 
Sıvas - Erzurum lll 9.92 

~~lll'k Cümhurreisi Ebedi Şef alaka ile tüccar, sanayici ve esnafın 
~'llrk'iln resimleri vardır. bu tedbire olan geniş lştirakını bil- =================== 
~ ~~~ruşluklann rengi kırmızı, ..,.hvoa ..... s~sa""'ka""y"'d"ey..,,1.,.,em,,..,...,ek,...,t""ed...,i...,.r."""'"""vvvv Ant.ıra r eni aur • 

-~luklarınki mavidir. TOPLANTILAB : k•VıUfuror 

"'""' ••• Ankara, 17 i(A. A.) - Vakıflar 
~ kutunun l•allJeU 1stanbul Avcılar ve Atıcılar Birli- elile meydana getirilen Kırki<)z 

'~ara, 17 (A. A.) - Aldığımız ~nden: membalarmdaki suyu Antalya ova
' ata göre, Türkkuşu kampla- İstanbul Avcılar Kurumile birleş- sına indiren 28 kilometre uzunlu • 
t\ttı.r110 tenunuzdanberi tam mev- me hususunda., idare heyetlerinin ğundaki büyük Antalya kanalı ö • 

ttltrı a ~alışmalara başlanmıştır. bugüne kadar vaki temasları netice· nümüzdeki çarşamba günü törenle 
~~l> es uttaki motörlil tayyare sinde varılan son mutabakat şeklini açılacaktır. Bu merasimde bulun • 
~ ta ll'ıda bugüne kadar liseli ama. tetkik ve müzakere etmek ve bu mak üzere Başvekil namına Ziraat 
tıı ltti Y:Yareci talebeler 3262 uçuş, bapta karar vermek üzere 22 tem- Vekili Muhlis Erkmenin riyasetinde 
'aaS t~~ekt liseli amatörler ise, muz 1939 cumartesi günü saat 14 de Vakıflar Umum Müdürü Fahri Ki-
~- ""'lll1 uç~u yapmışlardır. azamızın Gülhane Parkı kapısında per ve muavini Vakıflar idare mec-
~,~n 9627 uçtışta hiç bir Arıza Alay köşkünde yapılacak toplantıya Usi azasından bir zatten mürekkep 
~llhnadığını Anadolu ajaı1sl gelmelerini ehemmiyetle rica ede- heyet, bugün AntalYaya hareket 

UnJyeue ka3"feder. rlz. etmiştir. 

1 - Neveser peşrevi, 2 - Sadet· 1 - Rast peşrevi, 2-Abdi efendi nüne kadar Çocuk Esirgeme Kuru .. 
tin Kaynak - neveser şarkı - Hicran- • rast şarkı • Senin 8§kınla çik ol- munun Ankaradaki gener mer -
la harap oldu, 3 - Salahaddin Pı- dum, 3 - Faiif bey • rast şarkı - Bir kezine müracaat eden ( 1005) 
nar • nihavent şarkı - Hal3. yaşıyor. . dame düşürdü beni, 4 - Kanun tak- çocuk muayene ve tedavi edilmiş 
4 _ Santur taksimi, 5 - Nihavent simi 5 - Lötfi bey • hicazkar şarkı • ve iki çocuğa para yardımı, çok ço
prkı • Körfezdeki dalgın suya bir sana noldu gönül, 6 - Arif bey - hi cuklu bir aileye er.ıak, beş çocuk da· 
bak, 6 - Neşetkar - mahur şarkı • cazkar şarkı-Açıl ey gocai sadberk, giydirHmiş ve Çocuk Sarayındaki 
Gücendim ben sana. • 7 - Acemkürdi şarkı - Bir vefasız Süt Damlasından 3794 çocuğa 2215 

13,00 - Memleket saat ayarı, yare düştüm, 8 - Şısmsettin Ziya kilo çocuk sütü, Kurumun sıcak b-an 
ajans ve meteoroloji haberleri, 13,1~ - hicaz şaı·kı - Kim görse seni, 9 - yolarında 2306 çocuk ve anası ban.. 
14-Müzik (Rirha!"d Strauss'ın eser- SalAhattin Pınar - hicaz şarkı - Siz- yo almıştır. 
lerinden • Pl). 19,00 - Program, }ayan kalbimi sev, 10 - Halk tür-

Yaz mevsiminin gelmesi dolayı. 

sile Çocuk Bahçesindeki yüzme ha· 
vuzu açılarak bir öğretmen eli al. 
tında 2655 çocuk soğuk banyo ve 
duş alarak yüzme öğrenmekte bu
lunmaktadırlar. Bu suretle muhtelif 

19.05 - Müzik (Lucienne Boyer'in küsü - Akşam olur kervan iner. 
plaklanndan), 19.15 - Türk müziği 21,10 - Konuşm3 (Markoninin 
(fasıl heyeti), 20,00 - Memleket sa- ölümünün senei devrivesi mil"la.ı:;p. 

at ayan, aiqns ve meteoroloji ha- bf'tile). (Fııad Miinir tarafından ' 
b(·rleri, 20,15 - Konuc::ma. 20 :rn - 21.25 - Nereli plAklar - R. 2130 -
Türk müzilfi (Klasik program), Mü7ik (San solo - Soprano Sadtın 
(Ankara raClvosu küme ses ve saz Candar tarafından), 21.4Cl - Mii7ik yardım gören çocuk savısı bir ay 
heyeti), 21,10 - Konuc;ma, 21.25 - (Ooera arvaları - Pi.), 22.00 - Mü- zarfında 9768i bulmuştur. • 
Neı;eli plaklar - R. 21.30 - Orkec:tra zik (Kücük orkestra - Sef: Necip 
pro11ramının takdimi - Mend,,Jc;sohn Aşkın). 

ve Bizet hakkında Halil BPtH Yn"lt- 1 - J . Str uss • Cenup çiçekleri, 
ten tarafından, 21,45 - Müzik (rad- 2 - Hans Stilp - Marş, 3 - Rimskv 

yo orkestrası - Şef: Praetorius). • Korsakow - Sadko operasından 

1 - Mcndelssohn - Brırthol<lv: dfüiün şarkısı. 4 - Niemann - Ç~r

HPbridler uvertürü. 2 - G. Bizet- Hstnn (dans). 5 - Mauricc - Dudak
senfoni Do mniör. ı !arım ... on<"re>tlnden <r>otnuril. 6 -

22.30 - Müzik fSC'huber in ~ied 1 Eduerd Künneke - Mai f'lhisı>li ~"m
lerinden • PU. 23.00 - Son apns sireler operetinden marş - ar. Fınal, 
haberleri, ziraat, esham, hhvilat, 7- Tschaikowc;kv-Kımzonf'tta (Ke
k'ımbiyo • nukut borsası (fiv"t), man irin konscrto), R - Pau1 Lin
?1 '>O - Mü1ik <C ıızband - Pl.), eke. Darılma (f:tntezi). 9 - Offen-
23 55 • 24 - Ynınki proRram. bach. Musette (17 nci :ıc:ır dans ha-

ÇARSAMBA 19/7/939 vası), 10 - P aul Lincke Mizaht 

12,30 - Program, 12.35 - Türk 
müziği- Pl. 13,00 - Memleket s3at 
avarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 13,15. 14 - Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu - Sef: İhsan Künc:;er), 

1 Saint • S"ens - Gccid resmi mar
şı, 2 - Tschaikowskv - Giiftı>c;iz sar
kı, 3 - Meycrbeer • Le pardon de 
ploermE>l operasından fanteri, Linc
ke • S«>rPnad. 5 - Delih"s - Lııkme 

opPrasınd"'n fmtPzi 19.00 - Prog
ram. 19.0!'i - Mii1ik (P. Dukas 
• Ç•rak sihirbar SC'nfonik narça -
PJ). 19.15 - Tii.rk mii1il"i (K::ırıc;ık 1 

p,.n,.ram), 19.45 - Türk müziği 

{Hqlk türkiilrri ve oyun havaları), 
20 00 - MPml('k<'t saat ayarı, ajans 
w• mf'teoroloii haberleri, ?0.15 -
Konusm:ı.. "0 ~O - Türl{ mü:>"P'i. 

1 - Osman beyin • saba peşrevi, 
2 - DPdenin - saba şarkı - Guşevle 
gel bülbülleri. 3 - Asık Mustafa • 
saba şarkı • .Bir P.Smere gön\\1 ver
dim. 4 - Kazım Uz . hilzzem c::arkı
Benzeme7.sin kimseye, 5 - Keman 
taksimi, 6 - Mehmet Nasib - hicaz
kar ~arkı - f"..örmezsem eğer sevdi
ceğim. '7 - Refik Fersan • rast şar
kı - Yaktı cihanı ateşin, 8 - Halk 
türküsü - Karsıda kara vonca, 9 -
Halk türküsü - İndim da~dan ovava, 
10 - Halk türküsü - Damından gö
rü nür bağlar. 

21.1 O - ıtaftalık posta kutusu, 
21 2!'i - Nı>cıeli plaklar • R .. 21.30 -
Mfüik (Saksofon soloları - Nihat 
Esen,,.in tarı>fmdanl. 21.!'iO - M;i-,ik 

(Melodi - Pi.), 22.00 - Müzik (kil· 
çük orkPc;trn • Sı>f: Necip Askın) 

l - Paul Linche - olur-olur-olur 1 
(Şen mırca), 2 - Micheli - Puseler 
~0I'('n~dı, 3 • Rı:ıchmeninnw - ~ere· ! 
r!'.ld 4 - .J. Bralımıı - M,,car n<ırısı 
No 3, 5 - Eduard Kür.neke - Dans 
süitinden "Rlus. 6 - B,.cre - Notu~

no, 7 - J. Strmtss - NPc:E>li vals one
retinden <Suseler valsi), 8 - F<'r
raris - Cigan sevf.fisi, 9 - Carl Rv
d;ıhl • Melodi. 10 - Franz Lehar
Götterıı:atte oo<'retinden potouri. 

23,00 - Son ajans h rıberleri. zi
rnat, rsham, tahvil.lt. kambiyo - nu
kut borsası (fiv t). 23,20 - Miizik 
(Ca2'band • Pl.) 23 55 - 24 - Yarınki 

program. 

m?rc;. 
2~ (ffi - Son aians habC'rleri, zi

r;ıı>t, esham, tahvilfıt. kambiyo - nu
kut borsası (fiı,-ııt). 23,?ll - >fii?ik 
(Cazband • Pl.), 23,55 - 24 - Yarın

ki program. 

CUMA 21/7 /39 
12,30 - Program, 12,35 - Türk 

müziği • Pi. 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri 13,15 • 14 - Müzik (Senfonik 
plaklar • R.), 19,00 - Program, 
19,05 - Müzik (Carusonun bir pla
ğı), 19,15 - Türk müziği (Fasıl he
yeti), 20,00 - Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20.l 5 
- Konusma (Haftalık spor servisi), 
20,30 - Ti.irk müziği. 

t - Ferahfeza ?eşrevi, 2 - İsma· 
il Hakkı • ferahfeza beste - Ç"~la
yan cuvi sirişkle, 3 - İsmail Hakkı 
• ferahfeza şarkı • Ateşi aşkın, 4 -
Santur tııksimi, 5 - İshak Varan 
• ferahfeza s~rkı • Sevretmek kin, 
6 - İsmail Hakkı bey - ferahfeza 
şarkı . Mf'htapta güzel olur, 7 -
Nuri Halil Povraz - hüsevni şarkı • 
Artık y~tiştr, R - Rahmi bev • müs
tear şarkı - Gel es saki c;arabı taze
lendir, 9 - Mustafa Nafiz • hünam 
şarkı • Gönlüm nice bir, 10 - Şükrü 
• hüzzam şarkı - Adanın yeşil çam

lan. 
21,10 - Konnc:ma, 21.25 - Neşeli 

plaklar • R., 21 30 - MÜ7ik (Radyo 
orkestrası • ~"f: Praetorius). 

1 - Joh. Str~uss - Gece k•ısu ope
retinden uvertür. 2 - F. Uhar • 
Altın ve gümii'> (Vals). 3 - .Toh. 
Strauss • cAccelerationen•, Vals, 
4 - R. Heuberırer - opera balosu 
ooeretinden uvertür. 5 - J. Offen· 
barh •• Orohf'ltS> 11vertürii. 

22.30 - >ffü:ik (Opera seleksvon
ları • Pl.). 23 00 - Son ajans haber
!eri, ziraat. esham, t=hvilAt. k11mbi· 
vo • nukut borsası (fivat). 23.20 -
Müzik <Cazband- Pl.) 2S,55 • 24 • 
Yarınki pro!lll"am. 

CUMARTESİ 22/7 /39 
13,30 - Program. 13,35 - Türk 

müziği. 

ı - Nihavent pP.şrevi, 2 - İsmail 
Hııkkı • nihavl"nt semai - Feryat ile 
yadeyleriken. 3 - nihavent şarkı -
Sövle nedir haisi zarın gönül. 4 -

.... _ 
Bir Çek Gazst et 

Kapatllcı 
Prag, 17 (A. A.) - Polis, Narodnl 

Listi gazetesini üç gün için kapat. 
mıştır. Bunun sebebi, gazetenin 
«Çekçe konuşalım> b şlıklı ve cB!zi 
küçülten Almanca konuşmak itiya
dından vazgeçelim:t cümlesini ihti
va eden bir yazı neşretmesidir. , 

Berlln - Roma otomobil 
JOlıJ 

Berlin, 17 (A. A.) - Roma He 
Berlin arasında Brenner tarikile 
bir otostrad inşasına başlanılmış -
tır. Bu yol, münakalita ihtimal sene 
nihayetinden evvel açılacaktır. İ . 
talyaya ait kısmının inşası için İtaL 
ya hükumeti tarafından yeni kre. 
diler tahsis edilmiştir. Almanlar 
da Münih - Brcnner arasındaki Al
man kısmın inşasına faaliyetle de
vam etmektedirler. 

Bu yeni yolun küşat resmi müna.. 
sebetile İtalyanlarla Almanlar ara
sında bir otomobil yarışı tertibi ev 
şünülmektedir. 

Polonyada feci bir tren 
k•za .. 

Varş0.fa, 17 (A. A.) - Varşova • 
da bir Belçika kumpanyası tarafın.. 

dan işletilmekte olan varoş şimen • 
difer hatlarından birinde bir şimen 
difer kazası olmuştur. Powsin istas
yonu şefinin hatası yüzünden mu -
halif taraftan gelen iki tren ayni y0-
la sevkedilrniş ve bu trenler çar -
pİşmıştır. Trenler, müsademe esna
sında 50 kilometre sür'atle gidiyor
lardı. Bu trenlerden birinin üç, dt. 
ğerinin iki vagonu harap olmuştur. 
Diğer vagonlar da ciddt surette hL 
sara uğramıştır. Lokomotiflerin 
benzol depolarında infillk vukua 
gelmiştir. 

BU\'Ok kip ölmilf ve yaralanJmf • 
tır. -·- lnflll k 

Londra, 17 (A. A.) - Bu sabab 
Wolverhampton istasyonunda ema. 
net deposunda bir yangın bombası 
infilAk etmiştir. Depo, kısmen ha • 
rap olmu§ ise de yaralı yoktur. 

Bu suikastın «İrlanda cümhuri • 
yet ordusu> azası tarafından yapıl· 
mış olduğu tahmin edilmektedir. -·· Prene Pauı Londrada 

Londra, 17 (A. A.) - Yugoslavya 
Naibi Prens Paul ve Prenses Olga 
saat 13,40 da Dowres'e Va.mll§lar 
ve kendilerine Londraya kadar re. 

fakat edecek olan Yugoslav orta el. 
çisi tarafından karşılanmışlardır. PERŞEMBE 20/7 /39 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği. 

Rahmi bev - nihavent şarkı - Sacla- !!!!!!~!'!!'!!!!!.!!!!.!!..~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~-~-!!...!!...!!!! 

l - Kemençe taksimi, 2 - Ney
zen Burhan - suzinak şarkı - Hayli 
demdir, a - Ahmet Rasim - suzinak 
şarkı - Gel seninle, 4 - Arif bey -
suzinak şarkı - Aşkınla yanmakta-
dır, 5 - Suzinak şarkı - Bir nigahın
la kapıldım, 6 - Suzinak saz sema· 
isi, 13,00 - Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 

13,15 - 14 - Müzik (~arışık prog
ram - Pl.) 19,00 - Program, 19,05 -
Müzik (Millöcker - Fakir talebe o
peretinden potpuri - Pi.), 19,15 -
Tilrk müziği (Fasıl heyeti), 20,00 -
Memleket saat ayarı, aians ve me-

tma bağlanalı. 5 - Artakl-Nihavent 
şarkı • Kokla!1!1m saçlarını, 6 - Arlf 
bey • nihavent şarkı • Şarap iç gül
feminde güller, '1 - Saz semaisi. 

14,00 - Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri, 14,10 
15,30 - Müzik (K-abare, müzikhol, 
Dans. Pl.), 18.SO- Program, 18,35 -

Müzik cOffenbach:t - Orfeus cehen
nemde oneretinden potpuri - Pl.) 
18,45 - Müzik (küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın). 

ı - Delibes • Kopelya balesinden 
bebek dansı, 2 - Heinz Walther -
Dans eden kuklalar (Fokstrot), 3 -
Heuberl!er - $arkta, • - Ziehrer 

• Eşkiya operetinden (potpuri). 

19,15 - Türk müziği (İnce saz 
faslı), 20,00 - Memleket aaat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 

20,10 - Ne,eli plWar - R. 20.15 -
Tilrk müzill (Seçilmlf eski eserler), 
20,50 - Konuşma, 21,05 - Temsil, 
22,00 - Haftalık posta kutusu (Ec· 
nebi dillerde), 22,30 - Müzik (Ric
hard Strauss - Violonsel sonatı), 

Çalanlar: Mesud Cemil ve Cemal 
Reşid, 23,00 - Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat. kambiyo • 

nukut borsalı (fiyat), 23,20 - Mü 
ılk (Cazband • Pl.) 1 23,55. 24 - Ya 
nnki progr~ 



Bayta: 8 TllNISAaAH 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

Nari Gençdur Y• 
arkadaıları 18 tem
muz SALI akşamı 

Ü,küdar Beyleroğ· 
lu bahçesinde 

Celllt Kara Muataf• !erimize 

ATATÜRK ACITI 
Pliğuu alıuen Şarkıfl• 
h Atık Veyaelln ta ra· 
hum dan kopan pir feryatla 
heıtelediği bu ıaheıerini 
gene kendi saıile ve içli sesile yanlız vt 
münhasıran CuLUMBIA plaklarına oku
muştur. Bu noktayı muhterem müşteri-

4 

Devlet Denizyolları işletme U. M. ilanları 
• 

Karaköy'de bulu!laa İstanbul acenteliiimiz Gdata rıhtımı 
üzerinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eaki Denixbank) 
binasının alt katıodalıı.i daireye nakletm f olduğu ala~ada
raaa ilin olunur. (5274) 

İstanbul Baş acenteliği 
Galata acenteliği 

irkeci > 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Mur•d Şamil Varyetesi 
arCÖL~~ıJ~rizİ>LAK ŞiRKETi _J' 

.. ___ Dünyanın En Büyük Pla\c Fabrikası .. ______ , __________ .._ ..... ._ __ __ 

ZAYİ 

Gelenbevi orta okulundan aldı

ğım orta okulu bitirme şahadetna-
• memi kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Yaşar Özbllglç 

Minimini yavrunuzun sıhhatini. 
düşününüz. Onlara çocuk arabala
rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
edilmiş, en fazla tekemmül ettiril-

• 
miş en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den fazla 
cesidi vardır. Her yerden ucuz fiat • :ı; 

ve müsait şartlarla yalnız, 

BAKER Mai) zalarında 
bula bilirsiniz. 

ZAYİ 

4170 sicil sayılı arabacı ehliyetna
memi zayi ettim. Yenisini alacağım-

. dan eskisinin hükmü yoktur. ! 
Samatya Hacıevliya Camiişerif ~ 

sokak No. 15 de Sabahattin Yatan. . 

• 

P. P. T. Levazım Müdürlüğünde -ı : 

. 

Çok sık baş yıkama, 

permanat, saç boyası,ld&li~ 
güneş ve rüzgar saç-

ları sertleştirerek 

kırar. 

PERTEV 

Her t eza ne ve i triy .it 
mağazalarında bulunur. 

1 - • ... 'ahhudün ademi ifasından dolayı .s0.000> adet 2 No. lu Fincan 

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. lst•nbul Üniversitesi A. E. P. Koınisyonundan: 
2 - Muhammen bedel c12500> muvakkat teminat c937.5• lira olup ek- Yapılaca" ifler Keşfi Teminatı lbale günü Saati 

siltmesi 31 temmuz 9:!9 pazartesi günü saat 11 de Ankarada P. P. T. U- Lira Kr. Lira 

istanbul 
den: 

Kadastro H cikimliğin• 
· Beyoğlunda Linardi sokak 22, 22/1 

ve yeni 20 No. da sakin Markiz Ele
ni • Mari Jözef - Kontes Debarkuin 

Ronne Kioten Rudebay - Mari - Al
ber - Alcnjan Dekelen taraflarına: 

K.lSımpaşada Bahriye caddesinde 
Fırın sokağında 3 No. lu hanede Şe-

ker ve Cemalettin ve Cemil ve Bir
sen taraflarından aleyhinize aç;ılım 

mum Müdürlük binasınd~i Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka

nuni vesaikle beraber o gün ve saatte mezkftr komisyona müracaat ede

ceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. P. T. Levazım İstanbulda Kınacıyan ha 

nında P. P. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilecektir. (3981) 

MÜJDE! 
Gazianteb bülbülü 

HASAN HÜSEYIN'in 
men'i müdahale davasından dolayı Okudutu ve AŞIK VEYSEL'in beıtelediği 

tayin kıhnan günde gelmediğiniz- A T A T u·· R K A G"' I T I 
den ·gıyabınızda muhakemeye de-

kulime ait Kadastro tahrir varaka-
1 

(). 
vam edilmiş ve davacının gayrimen- 270304 N o D E o N 
sının getirtilmesine ve bundan bah-ı tahhnda 
sile gıyap kararınl]l tebliğin~ karar PLAKLARIN iJA SATIŞA ÇIKTI 
verilmi§ olmakla 8/9/939 cuma gü- Bu plikı her halde dinhyin, beğenece~idz, seveceğiniz muhakkaktır· 
nü ~at 10 da Sulianahmctte Tapu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~•·•~~~~~~~~~~~ 

ve Kada~ro dair~inin üçüncü ka- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tında Kadastro Mahkemesinde hazır 

• bulunmanız, aksi takdirde muhake
menize gıyaben devam olunacağı • 

Devlet Demiryolları hanları 

Birinci Şirürji Kliniği a-

sansörü 13915 1044 31.Vll.J9~J9 -

Tedavi Kliniği elektrik 

ve telefon santralı 

Birinci Şirürji ve göz 

Kliniği transformatör da

iresi inşası 

Göz paviyonu harici iş

leri 

Tedavi Kliniği transfor-

• 6125.50 

14599.07 

10363.51 

410 

1095 , > > 

778 

matör merkezi inşası 11398.1'3 855 > • , 

Yukarıda yazılı beş iş Üniversite Rektörlüğünce kapalı 

meye konulmuştur. 

-

•"'7 

~ 

zarfla 

11 

11.5 

15 

15.5 

14 1 
eksilt-

İstekliler bu işlere ait dosyaları muhammen bedellerinin cylız bıncle 

beşi> nisbetindeki bedelini Üniversite Muhasebesine yatırm&k suretile 
1 

Rektörlükten alabilirler. 

Bu işe girebilmek için 939 ticaret odası vesikasilc dosyaSlndaki 

şartlarında yazılı vesıkalarile teklif mektuplarını 31.VII.1939 gUnü 

10 da Rektörlüğe vermeleri. c5160& 

iliin 

saat 

~~ ................ ır;m~111:m1~a·mıı .. ııoıµa .. e~ıs11:111~,•PZıiPAY!l!ll".il .. ~• .. ~ 

ACELE SATILIK KÖŞK 
Modada Şifa sokak Dr. Mahmut Ata villası karşısında 18 numaralı 

ve 10 odalı nezareti fevkaladeyi haiz bir köşk Vakıf Paralar Dairesi 
tebliğ makamına kalın olmak üzere 

ilan olunur. 
Muhammen bedeli 4800 lira olan 20,000 kilo dekistirin 28/7/939 cuma tarafından icraen satılacaktır. Talıp olanların on beş güne kadar Üskü-

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 

b k H d d b .J dar icrasına 435/938 dosyo numarasile müracacıtları. 
~~~at(l~~~ u~ta ~a~apagu in~~hili~ekik~~~~~~---~•u•u•~••ı•••••••••••••••• 
yoo~ra~dın~~c~ltmeu~ile~~ilin~a~~ !=-~======~~==~====~============ 

Bu işe girmek istiyenlerin 360 liralik muvakkat teminat ve .k.anunun 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü

racaatları Iazımdır. Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

Bu işe ait şartnılmeler komisyondan parasız olarak dağıtılmnktadır. 

(5306) I Bostancıda Çatalçeıme kariııında deniz kenarında önü kumluk arsa 

* ı satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du-

cArpacıb veya kıska tabir edilen soğan tohumu 1/8/939 tarihinden i- rağı yakınında, duvarları n rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 
Üsküdar As. Hukuk Mahkemesin- f b ' 

tibaren D. D/9 numaralı tari enin kuru se ze nakliyatına mahsus c2• n- bulunan arsanın 21 metre cepheei ve takriben bir dönüm murabbaı me
den: 

ci zeyline ithal edilmiştir. F.azla tafsilat için istasyonlara müracaat edil- sabası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) dan (12) ye kadar 
Nezahet Dilerman vekili avukat mesi. (5097) (5277) 

Abid~ tarahndan BUyükada Güzcl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cYeniSab~.~~ememurluğuna müncaati~. 

~~l~~~ran~~nL H Q ••••••••••••••••••••••••••••~ ıeyhine açılan boşanma davası ar- Deniz arp kulu Lisesi Komu-
zuhal sureti tebliğ ettirilmek üzere 

gönderilmişse de Bedrettinin bu ad- tanlı ğJn dan : 
resten çıkarak meçhul bir yere 

1 - Deniz lisesinin birinci \'e ikinci sınıfına güverte ve makine kıgittiği mübaşir meşruhatından anla-
şılmış olmakla arzuhal sureti ve sımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirmek üzere okur kayıt ve ka- , 

27 /9/939 tarihine muallak davetiye- bulüne başlanmıştır. 
nin ilanen tebliğine karar verilmiş · 2 - Müracaat müddeti 10 ağus tos'ta nihayete erecektir. 

ilan; arzuh_al sureti ve davetiyenin 3 _Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için İstanbuldaki isteklilerin 

bir nüshası mahkeme divanhanesine doğruca Okul Kayıt ve Kabul Komisyonuna, İstanbuldan başka yerdeki 

asıldığı gibi keyfiyet tebliğ yerine isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik §ubesine mUrac.ııat, etme
geçmek üzere ayrıca gazete ile ilAn 
olunur. (19270) leri. c5130> 

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

'- Or. Hafız Cemal · ' Ye· i Radyo mevıımının yak· 
l11şması baaebile lleyoğluada 

Lokman Hekim B A K E R 

Dahı.lı"ye Mütehassısı Mağazaları müdüriyeti, bütüo 
1939 Seneıi 

Divanyolu 104 Zenlth Radyoları 
Muayene saatleri pazar hariç Stoku üzerinde tenzilat icra-

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi S ıına karar vcrmi,tir. Stokun 
sabahları 9 - 11 hakil:i fıkara a 1 tükenmesinden evvel istifade 

·ı ediniz 
.•. ~~-~~:.~:.~~~· .. - ...... ~~.:.::~~ .. ! ıı...-------·-------

18 TEMMUZ l~ :z::._ 

Daima 
Daima 

GenÇ 
Güzel 

f ngiliz Kanı:uk Eczanesi 

MüıtabzarAtuıdaa 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ıle 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

ü.imli 2 şaheseı ı. bütun düny<ınU1 et' 
mükemmel güzellik müst::ıhzadıırı· 

. l k . . kıl>B' dır. Otedenbeı ı mem e eumız r 
alcminın t.ıkdırine mazhar olnıu~lU 

Krem Balsami Kanıu1' 
Kadın güzellığınin sihrini tcrltİ~ 

binde saklıyan er. ciddi ve şay.ııı 
itimnt murkadır. Genç ve ihti)•ar btl' 

.. ı . . . b' "ht•"'8Ç' tun kadın ,,r ıçın zarurı ır 1 •• rt· 
tır. Cıldın letafet ve taravetini 3 

tırır. Ynğlı, yağsız ve acıbadefl1 
cinsleri vardır Jı 

Eks1r Balsamin KanzU 
- rııil' Cildin d·ımi yumuşaklığını te t· 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri 81~ 
1 . . l ede" 

Sıvılce en tamamen ı7.a t . 
1 
~ 

Tru_tan sonra cılde lfıtif bir serın 1 

verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Bcy'Jğlu İstanbul ___.,v 
------- ~ 

İstaııb 1 tlsı:ye 5 ind Htı}clJ 
Ma1ıl·cmesinden: . 

t tanbul Hazinei Maliye Muh81't' 

l\I .. d.. . ,. . B • t• cadde' mat u urıve.ının omon ı 

sinne 18 No. d:ı askeri kaymnka~:e 
ğmclan mütekait Osman a}evhın ~ 

.h \ 
ic;tihsnl eylcdii'!i l!l/6/936 tarı .. 

• ıJı• 

934/!!483 s:ıvıh ve 50118 kuru~ t 
: • r ,q)ı:3 • m:la masarıfı muhakeme ve .,., • . 

.. . . . . . • teb'' 
lık ucr<:tınm t .. hsılı ,.e faız •3 ıf• 

nin reddi hükmiinü havi ilnın. h9 el: 
ne tar fındnn temvizi dava edılfll 

(1' 
le faiz cihetinin n"kzına karar ,.c 

11 
]erek evrak iad" kılınmış ve n!ll< 

dairesinde muamele icra ednnıe1' ~ 
.~ edır 

Z('re ilam sureti Osmana tcbhg . 
11 

mek üzere evvelce oturduğu 5ış 
Bomcmti c dde~i No 18 göndeı·ilf1111 
ise de orada bulunaınamıs ve esı.ıse , , 
veri belli omadığı için tebliğı:ıt 'd 
pılamnmıs ve bu vüzden evvelce f 
yapıl n tebliğ .. tlar ilanen vapıl~; 
ve nnk1zdan sonra tnvin edilen 

7 /939 fllinü dahi mahkemeye gel~~ 
mi<: olduiiundan hakkında gıvaP •e' 

rarı verilerek gelmediği ve bir ~e 
kili kanuni gönderınedi1!i takd11 

~ ~ \'t' 
davaya gıvaben bakılarak karar Q~ 

rileccği ve muhakemenin 2/11{· 11• 

pC'rsembe saat 14 de muallak bU ılfl• 
duğu H. U. M. K. nun maddei 11

18 

susası mucibince ilan olunur. 
6
) 

-- ~ 
Kadnstro Hakim1i{iirıden: .... 

• •cSIJ' 
Sakız adasında Vevsel karı) 

de mukim Mihal Tomaidiye: ,, 

Ahiçelebi mahallesinde EtJtıl<Pl~ 
zarında Lonca sokağında 10 r-1~· ıı· 
bir bap dükkandaki hissenizin ıP 

111
• 

line dair Hazine tartıfından ale"!<L"' 

1 d h .. k" ')\1'ıılı nize :ıçı an ava ve u urn j)· 
. çe"! 

mei Temyizce bozularak gerı t•• 
mesine binaen yeniden 27 /9/93

9 'fl~ 
rihi muhakeme günü olarak U 8" 
edildiğinden işbu günde suıtaflst'° 
mette Tapu dairesinde J{ad

9 bıl' 
Mahkemesinde saat 11 de haıır ııı"' 
lunmanız, aksi takdirde muh~ıce ııı~· 
nizin gıyaben görüleceği tebhğ Jıl' 
kamına kaim olmak üzer j}aıt 0 

nur. (939-203) ~ 

p Salıibl: A. Cem:ı.leddin ~j; 
Neşriyat mUdllrU: Maci!I ~. _jd 
Basıldığı yer: Matbn&i EbllP" 


