
CAR$l1Bl 

19 
IDAU nal -l•sh' N.-.ır-·· .. Re 141 

T ....... ı Y • ._._. .. sılni \ 

llTA.NaUL 

Telefoa - ..,. 

DON& tAJn1.,AIU 
Tlftl1• ..... 
900 Kr. Seneliif 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylalı 12SO Kr. 
Z60 Kr. J aylıiı 6SO Kr. 
90 Kr. 1 aylıiı JSO Kr. 

llR YErtDE 

3 l°IMMuz 
~939 . ikinci 711 - No. 435 

QONLOK SiYASi HALK QAZETBSI 
P•la lttlM41aaa .ır-..ı, ..... 
l ... tler itla 11, 14, 7.1 Y• 'Hn 

KURU' 

lnumz . Rus 
konuşma lan 

Anadolı:lya Bir italyan 
İaıaa: Hleeya Calal.I YALÇIN ihracı Gayrimümkündür ltiraf etmeli ki, doğrudan doğru
~ işde alakadar olmıyanlar için, bu: 

_;~:u:.::::ı':n.:!k'!,~~ıy:;;Jçeşmeden Antalyaya Kadar Türk Sahilleri Fevkalide 
un tabii meşguliyetleri arasına :er gibi bir şey oldu. o derecede Mükemmel Bir Şekilde Tahkim Edilmiştir 

' herkes bu müzakerelerin ne za. 
:::;ı başladığını sanki unuttu. 

>'an~~ !~z~::!:~e;r:;ı~:~ =~e~ Bu Sahillere Yerleştirilmiş Olan Hava Topları 
=:: ~~r:nu~:.:~;::;1'-ik~~.1:: Bir Tayyare Hücumunu da Muhal Kılmaktadır 
~ - Rus konuşmalarının, bitmesi . ...., 
lbı P eden bir iş olduğu gözden kaç:- 1 

)'a başladı. Günün birinde bu 
~kerelerin kazara nihayet bul -
-CU ve müsbet bir neticeye ikti. 
~ ettiği ilan olunsa herkes hay. 
·~edecek. 1 

~le görünüyor ki bu sirasi dün
.-& aıuvazenesini temin için 1n.. 

• Rus anlapnasmın. akdinden 
~e böyle bir anlaşma müzake-

1 ~ açık kapı şeklinde temadt 
1 

' ::.-aıne lüzum vardır. Çünkü t bu müzakerelerin -?ir neticeye 
iM.. lll etmesine iki taraf niy~t et. 
-~ olsalardı, iki tarafın buruia 

İtalyanlar 12 Adayı 
Nasıl Gasbettiler? 

Bu Hazin Hadisenin Tarihi 

Hareklta iftlrak edea ltalyaa gtmileriadea Pra -·-1868 yılında AvusturyaWar tara-
fından cLissaıt ada&ı önünde peri -
şan edilen 1taıyan donanmaat 1885 
tarihine kadar kendisini toplıyama. 

DUftL Lakin bu tarihlerde ttaly•da 
Bahriye Nazırlığını de!'lhte etmiş 
olan meşhur cBenedetto Brini• nin 
gayretile İtalyu bahriyei harbiyesi 

(Sonu S üncii sayfammla) 
tek bir menfaati bulunsaydı, 
e kadar çoktan bir tesviye 
ulurlardı. Onun için, konuş-ı 
aldığı şekle ve takip ettiği 

-•mlfl'~ut İngilterenin de, RU9-
dJ istedikleri arada böyle bir 
ere cereyan ettiği manzara.. 
nyaya göstennekt.ea ibareı.. 

ünü ~k Mıa mantıja 

': Fransız Hey' etinin 
\ Ankaradaki Temasları 

dUfüyor. 
.... maksat bu dejil de iki taraf "Uc•tt 'bU' anlıımıya varlllak 
~ ı.ukeruıı ki ~ 

'!"'lmL.""'.'.""'....._ bu --p,.ede11 ualdapcak • • 
~·_Umumiyetle, -.diplomatik mil- Londııada çıkan ·DailY Herald p-

1 
Dıtlmatt mnwt dülldJr. Hattı • 

~--retıer. günler ilerlemekle neti. zetesi, Wanbul muhabirinden allDlf hillere yerleftirilİnif olan 80ll lls
~e doğru yürürler ve iyi, kötü olduğu şu haberi neşMmektedir: ı tem hava dafii topları bu havaliye 
~.:.laeticeye ~tiran ederler. Fakat . Türk İnehafili, İtalyanların Ana.. bir ttalyan hava taarruzunu da ta. 
~_olduğumuz müzakere bunlara dolu sahillerine bir ihraç hareketi mamile gayr~ kılmaktadır. 
~yor. Gün geçtikçe, öyle o- yapmalarının varid olarnıyacağı kL . Diler taraftan Çefme limanı da ge. 
i1"'l't ki, iki taraf da arada bir an. naatindedir. Çünkü Çeşme'den An.. nişletilecektir. Hatırlarda olduğu Ü

~ akdedilmeden de dünyanın talyaya kadar. olatı "Püd ..ıuııert o zere, İspanya harbi dahilisi şırasın
~- l"•hat rahat yürüyebileceğini kadar tahktin edihrıiftir ki bu ha- .da Akdenizde türemiş olan meçhul 

... 
-ter.tlWt almmak Gzere clf\,-.. 
111onferansı m1Jkarreratına uvffkan 
Türk hüktimeti tarafından ~m• 
limanını muvakkat bir ÜISÜ bahri 
olmal üzere İngilizlerin kullanma
larına müsaade etmişti. Binaenaleyh 
umumi bir- İıarp zuhliru takdirinde 
Çeşme Umanı Türk - İngiliz - Fran
SlZ. deniz kuvvetlerinin bir üssü- <>ı 

Iarak da kullanılabilecektir . ~:_1!1Cetler ve anlamanın lüzumsuz- valiye bir İtalyan ihraç hareketi denizaltı gemilerine karp müdafaa 

..,_. kanaat getirecekler. ======================================== 
t....~ müzakerelerin şimdiye kadar 
~ ettiği yegane ameli fayda, 
~ ve İtalyan gazetelerine he
~ı ve kendi rejiml~i bakımın. 
~ latifadeli manşetler temin et -
Sİ Ohnuştur. Mihver gazeteleri 
~ ~yi, Bolşevikler karşısında 

• A 

B. Maarif Şurasının 
Dünkü Çallşmaları 

c:Çöktür$füler, yalvarttılar. Hasılı Muhtelı·f 
·-~ri şeyleri ilan ederek -harp Mevzular 

.. 
Uzerinde 

~i içindeki Alman ve İtalyan 
· ~~mumiyclerini avutmıya uğ. Yeni Kararlar Alındı 
~~ereler neden bu kadar u. Ankara, 18 (A.A.) _Maarif Şü· 
11 °r? Burasını hariçten bilen kim- rası komisyonlan bugün de çalış
~0ktur. İngiliz gazetelerinin de, malarına devam etmişlerdir. 
~llzetelerinin de arada bazı iti. ı _ ilk Öğretim Komisyonu: 
"L;' ve tenkidler neşretmiş ol - İlk tedrisat müfettişleri talimat· 

de müzakerelerde bulunmuş, bir öğ
retmenli ve beş sınıflı köy okulla
rınıa idare ve tedris tekniği üzerin· 
de çalışmıştır. 

2 - Orta Öğretim Komisyonu: 
~a bakılırsa meselenin hayli namesi, ilkokul programının pren
h....~ Olduğuna hükmetmek zaruret 1 sipler ve direktifler kısmile türkçe 
~iyor. Karşılıklı ithamlar bize ve tarih dersleri müfredatı üzerin-

~~lab~r ~ arada~~k~an~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' bir şey, karşılıklı itimattır. : · 

Yardımcı öğretmenler talimatna· 
mesi ve orta tedrisat okullarında ta. 

(Som~ 3 ünrü sayfamızda) 

~•kımdan, Pravda gazetesinin / Mütareke Yıl/arının 
t..;.-•)a.tı daha ziyade alaka ile göz ___ - - - - - - -- - - - - _ - _ - -~ 
'~ tutulmıya layıktır. Çünkü 1 

~ ıazetelerinin bazı şüpheleri 
1 

En Hakiki Tarihini 
~ bir mahiyette kalabileceği --- - .... ..,.__ - • -----------www 
~ Rua gazetesinin sözleri resmi y k d T fr•k 8 } v 
~t mehafilinin düşünüşlerini a ın a e 1 aya aş ıyacagımız 
~ ettirir. • 

1 ~ 'ltat hakikaten Sovyet zimam - y A H D E T T N ......:_~ İngiltereye itimatlan ı 
~ ınüzakereye devamda ne 
ts!rüoyrlar? İngilizler, Sov -
~ bir fayda ummuyorlarsa 
'";" kadar zahmet ihtiyar ec:li· 

'6 ~Ütt bil'llnde bu müzakerenin 
~ safhalan neşredileceğinde 
'e Yoktur. Fakat az çok uzak 
-._ bugnn hultll edinceye kadar 

llınanıann en mühim hAdlsesi 
BlleJia Oalıld YAL(,'IN , ........ ,,........) 

Eeerlmlztle okupakelnlz. a..... bllf• 
.. ra, entlrlk .. •n, eon Oenuınh Padlfahı 
Y•hdelllnln ye D•m•I E•rlllln flmdlJ• bıd•r 
raztlmamı' olan hueuel hayat ve ta•llretle"nl 
bOIUn çıplakhlll• •nlatan bu tefrik•, timdir• 
k•dar okudulunuz tefrlkal•nn en mer•ldıeı 
ve herecanllaa ol•cakbr. 

YAKINDA BJ\ŞLIY ACAGIZ ! 

Satie Tahkikatı 

Maznunlardan 
Malik Kevkep 
T ah/iye Olundu 

Yuaut Zir• Önlfln LıhUre 
latejl mahkemece reci 

Hlldl 
Dördüncü Sorgu Hakimliği tara

fından ikJ?lal edilerek Müddeiumu-
miliğe verildiğini dün yazdığımız 
Satie binasının yolsuz satış tahki .. 
katı dosyası dün Müddeiumumilik-

(Sonu 3 i~nct." sayfamızda) 

Polonya Danzjg 
Meselesinde Ağır 
Basmıya Basladı --·--Varşovada neşredilen 

resmi tebliğ 
Varşova, 18 (A.A.) - Salihiyettar 

Polony.a mahfilleri, Polonya - Al· 
manya münasebetleri hakkında ya
bancı memleketlerde neşredilen ba· 

(Sona S Uncl •yfunmla) 

lngilterenln MUUatlk
lerina Vereceoı 
Tayyareler 

Londra, 18 (A.A.) - Daily He
rald gazetesi, önümüzdeki aydan i· 
tibaren İngilterenin Polony.a ile sa. 
ir dost milletlere askeri tayyareler 1 

(Solla 8 tbleö ayfanuzd"\~ 

.. 
G. Hudzinger Dan Oğleden Sonra 

Çubuk Barajını Gezdi 
mn rr la•tlrl... , .... wne Anbr•Pll ..... 

bir ztratet verlltll 

Framız GenerAlt Atatürk'lia kabrinde 

Ankara, 18 (A.A.) - Şehrimizde 1 
bulunmak:a ~lan . o.rgeneral .. H~: • 
zinger maıyetıle bırlıkte bugun ogle 

yemeğini Ankarapalasta hususi o
larak yemişler ve öğleden sonra sa-

HER SABAH 

at 17 de mihmandarlarile birliktE. 
Çubuk barajını geçmiş ve baraj su. 
yunda motörle bir cevelan yapmış
tır. Gt>neral Hutzinger, barajı bil-

(Sonu 3 lincü sayfamızda) 

Hakiki Ucuzluğa Doğru 
Refik Saydam hükumeti, sessiz ı 

sadasız başardığı birçok hayırlı iş- . 

ler arasında •Hayatı mümkün ol -1 
duğu kadar ucuzlatmak o davasında j 
da elinden gelen gayreti esirgemi
yor . 

Aziz Milli Şef'in nurlu direktif
leri altında cHayat pahalılığı• na 
karşı hamle üstüne hamle yapan ı 
sayın Başvekilimiz, kendilerine has 
olan o telissız, fakat programlı me
sai sistemine dayanarak mütevassıt 
kazançlı Tü .. k vatandaşını, kesesine 
uygun bir yaşama seviyesine ka -
vuşturmıyn uğraşmaktadır. 

Ancak, bu gibi milli davalarda 
tacirin de, esnafın da hiikümete za
hir olması lazımdır. Farazi bir 
kabzımal. sebıesıni. mevvasını elin.. 

den geldiği kadar ucuza mal etme.fi 
ve satmayı düşünmezse, bir lcat el
bisenin kendisine, pek pahalıya mal 
olduğundan şikayet etmemelidir. 

Zira, sebze ve meyva ateş pahasına 
istihlak edildikçe kumaşçının ve 
terzinin de, fiatlan indirmeatne im
kan yoktur. • 

Muasır medeni. cenriyederde hft 
şeyi münhasıran ldlkdmet kuvve • 
tinden bekliyemeyiz. Hayatı ucuz -
latmak gibi yurt hayrına matuf 
hamlelerde halk da elinden gelen 
yardımı esirgemezse hepimizin şi. 

kiyetçi olduğumuz cHayat pahalı· 

lığı• nı aramızdan çabuk defetmit 
oluruz. 

. .t. CEJl~UDDIN BARAÇOGLlJ 
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TENISA•AH 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

İki Cat:1a Kıyan Katil 
Nası I Ası I d ı? .. 

Attığım 
Aklını 

ikinci Tokat Adamın 
Başına Getirmişti 

Trabzonda köylüye bir 
dam altı lazıin 

Trabzon okuyucularınızdanım. 

Memleketimizin mübrem bir ihti-

Yağlı İlmik Katilin Boğazına Geçirilirken Etraf
tan Bir Ses işitildi: "Cellat Kaçmış! ... ,, 

Tıpkı koca bir yılan gibi. İçimde bir 1 
merak ve şüphe uyandı. Sokuldum 

. deliğin başına. Delikten i~eri uza
nan elim, yumuşak bir cisme dokun
du. Tam o esnada da delikten boğ.ık 
ve korkunç bir ses geldi. 

İşi derhal anladı~. Elime doku
nan yumuşak cismi kavradım ve 
var kuvvetimle ssılıp çekmh·c baş
ladım. Ne çıksa be~eni"!!ini1 aziz o
kuyucularım?.. Bazı maı::allarcia 

dinledilttmiz J.!ibi. hiç te bir cadı ve
ya horUaJr dei!ildi bu. İsv"mt te~ ·ik 
ve teşci için efradm arasına k ııtılmış 

ve papucun pahalılığını görünce, 
can ka •e;ısile lahdin kine atılmış 

kelli felli bir ~tobnz çıkm1c;tı karsı· 
rna. Zaten kara ve kirli olon vü:zü 
topraklanmış, korknd:ın karac:"rt hir 
renk ba~lamıştı. Viicndü titriyor, 
dudakları kırmcfıvor. birihirin<? lrn
ruıan sakalca~ızile kaplı cenesi oy
nuyor ve dişleri hiribirine Cf!'"nı>rak 1 
bava~ı takırd1vordu. Kan 'bii rürnii~ 

hırslı gö'7lerlle dik dik vüziime ba
kıvor, hıcımla soluvor vı:, vutkunu
yomu. Gözl,,rinin harekl'tlndPn ke~
mak tasavvunında oMu~unu brkPt
tim ve varerfana s11hnıp Jolh v~na
'cıj!ına kuvvetli bir sille aşkettikten 
Bonra: 

- Ülen, dedim, ismin ne senin? .. 
- ..... . 
- Neye söylemiyon ülen? .. 
- ..... . 
İkinci sille, koca boıcuııcunun Dk

lım ha~na ~etirdi, dilirıin b"Oın1 

çö7dü. Kar!;ımcla bir m""'-ır tac:t nil
si'7liiYilc dur n vobaz bülbüle döndü. 
Önü:ı!' bakarak: 

- t~mim Zekai, dedi. vurmı ha
na, Allah ta sanı vurur. Ynnn rıı-.ii
kıvamf'tt" ö~ivemezsin hakk1m1 bü
tün P<'rinle. 

Gülrtüm. Koca vobn. aklınc~ be
nim de fi'krimi celin k"nn1rmak VP 

ihtimal ki, vakasını milleti!'\ U{'n,.e
sindı>n kurtarmak idn h1>nıien V'1l'· 

dım dilPmek istivordu. K11lak bile 
vermedim sözlerine "'" ı>orilnm: 

- Ne iş yaparsın filen sen? .. 
-Ben mi? .. Ben dünya işlerinden 

elimi, eteğimi çekmiş, bu mezar i
çinde itikflf:ı çekilmiş, Allahın bir 
meczuu kuluyum, ilişme bana. Yak-ı 
sa zararım dokunur sana. 

Hem sual soruyor, hem de üzerini j 
· •nyordum. Dünyadan elini çektiği· 

ni söyliyen bu yobazın belinden, be
yaz namlusu pırıl pınl yanan yep
yeni bir Amerikan tabancası, cebin
den de tam on sekiz tane çil çil Os
manlı lirası çıkmıştı. O anda benim 
de tepem atmış, sinirlerim ovn2mış
tı. Hemen üçüncü bir silleyi çaldım 
wratına ve: 

- then, dedim, ahret adamının ü
zerinde bu tabanca ile liraların ne 
lüzumu var? . Hele, kötek yemeden 
söyle dop,rusunu. Nenin ve kimin . . ., 
nesısın sen ... 
Ü~ncü sille koca bozguncuyu kö

kü çürümüş bir ağaç gövdesi gibi 
yerindC' sarstı, salladı ve yüzükoyun 
yere kapattı. 
Şimdi de ba ·gınlık eserleri gös

termive, ağımdan sözde köni.ik gibi 
tükrükler piisl•ürmiye başladı. A
yıltmak. eskisi gibi d~ğrultup kar
şıma almak hiç te güç olmadı. Bu 
hile ile de beni kandırmıya muvaf
fak olamaymca, yaş boşandırdığı 

gözlerini göılerime dikti. Elile ya
nağımı okşıyarak, omuzuma doku
narak: 

- Çavuş, dedi, al o tab:ıncayı ve 

gönderdiğim' asi neferleıi sorguya yacın tatmin için aşağıdaki yazı • 
çekiyordu. Bu neferlerden biri yo- mm neşrile alakadarların dikkatle. 

rini çekmenizi rica eder, bu vesile 
bazı görünce, za.biti selamladı ve: 

ile cYeni Sabah.o> ailesine muhab-
- Efendim. dedi, bizim itfaiyeleri bet ve hürmetlerimi sunanın. 

ay;:;kl~ndıran işte bu hocadır. Neler 
SÖVl<'di bize bilseniz. Asırlardanberi amme menfaat 

ve istirahati :Jamına Trabzona hig 
Kolıığası bey, foyası meydt;na 'ı· 

bir el uzanmamıştı. Şimdi bir can. 
kan hai:'; yobazın yüzüne alaylı bir 
tar7.da p,iHP"Pk baktıktan sonra dön- lılık ve faaliyet göze çarpıyor. Fa-

kat birinci derecede haizi ehemmi
dü bana ve: 

yet bazı ihtiyaçların geri kaldığı 
·- Başı;o.vuş. dedi, sana bergiiı~ da muhakkak. Küçük bir himmetlQ 

rım olsun o tabanca Altınlnrı da ar- giderilmesi mümkün öyle noksan. 
kııdaşları'1 l::ı pavl şıver haydi. 

lar var ki bunların bir an evvel 
Bir vatan ve millet haininin üze-j gözonünde tutuiarak bır sureti tes-

rindr:n cık n ~Pyleıi ne benim ve ne 
de diğer cnvuş ve n('>ferlerin kabule 1 viyeye bıiğlanması, Ammenin hem 
dP~il. hı:ıttô el ı;ürmf·.;e bile tenezzül sıhhati, hem de ihtiyacı bakımın. 

dan elzemdir. MeselA evvr,l~ k&y
etmivecpğ"mi7.i sövledi~im zaman, 
7. b!flP:-imin tnkdirle gülen vüzleri lünün şehre getirdiği malını rahat· 
bnna döndii vrı memnunluk ifade <'· ça satabileceği, etrafı açık bir darn 
dPn tatlı bak'ı~tan birkaç dakika ytt- altı vardı .. Burası yıkıldı, lAkin ye. 
zümdP durdu. c esned vii.,"nc:ı Nu- rine bir şey yapılmadı. Uzak köy. 937 yılı t emmuzunun altıncı günü Saat üçe çeyrek var ••• 
ri Rnv. krıvmındRn cıkardığı giiıel lerden yağmur ve güneş altında ıs.. akşamı Çatalcada iki cana kıyan Beyazıtta beyhude bir intizar .a 
b:ı· ııno"nt t·hancasını bana uzöttı. lana ve terJiyerek bin emekle el- Mustafa oğlu Ali Ürkme3; bu çifte bekleşenleri arkada bırakarak hüıt· 
Cideli Jıir vii?le: de ettiği mahsulünü sırtında geti- cinayetin!n cezasım; dün gece, mün infaz edileceği Sultanahn et 

- Övle ise basc3vuş, al benim ta- rip rahatça sığınacak bir yer bula. tam 2 sene 12 gün sonra Ay~sofya meydanına geldiğim zaman buruı-
banc!lmı. dedi. bugün kazandığ:mız bilen köylü, fimdi mahsulünü şu. meydanında başını ipe vererek öde· nın da Beyazıttan aşağı kalmadığını 
şerpfli mu7afferivetin bir bergüzarı n un bunun virane ve arsasında di... hayretle görüyorum. 
olarnk sann hr.ıdi>e ediyorum, sakla teşhir etmek ve satmak mecburi. Bu hadise 8 senedenberl idam Koca meydanın ikj yanını, aşağı 
bunu e mi:'.. yetinde kalıyor. Şehrin günlük seb- vak'ası görmiyen İstanbul halk1 için ve yukan caddeleri hıncahınç halk 

Tf'sekl-ür ettim ve alıp belime narak, ter ve toz çnde kalarak büyük bir tecessüs uyandırmış, hük- kaplamış ... Kaldmmlardan cadde-
yerlestirdim. ıe, yağ vesair ihtiyacını temin e. mün BeyaZlt meydanında infaz edi- lere" taşan siyah bir insan seli elek-

Bu kadir bilir yüzbaşı. biraz son- den çalışkan köylünün, yağmurlu leceğini gündüzden öğrenen binler- triklenn titrek ışıkları altında kay-
ra, yanıma sPki7. neferle bir onbaşı zamanda ıslanarak, çamurlar için- ce kişi daha saat 12 de meydanı dol- naşıyor. Tramvay durağından itiba-
katarak, b<'ni Taskı~la. Harbiye de kalarak; güneşli havalarda ya- durmuştu. ren muntazam bir polis ve jandar-
mektebi ve Macka silahhanesi ara- ma kordonu halkı. daha ileri.ye bı-
mndrıki bo~anlardA araşhrma vap- mahsulünü satmıya uğraşması a - Her gece bu saatten çok evvel son rakmıyor . .. 
mıvıı nöndC'rdi. Zifiri karanlıkta, cınacak bir haldir. Ankara ve İt- müşterilerini savup kepenklerini S .h •t 'h d'l d 

h tan bul da dahil olduğu halde bü - kapıyan meydanın iki tarafındaki .... iyasetga ı tı az e ı en mey a-
yol unu ve> i .. i.,i bilmediğimiz bu bos- nın tam ortasında her gece yanan 

yiik şehirlerimizde ucuz halk pa- b"t'· s ra k"h"eler pırıl nır1l ya tanlara daldık. u un 1 " ~ · ' • - büyük 1000 mıımluk elektrik lfımba-
zarJarının tervi,. v.o tamı'mı'ne çalı nan elektrı'k1er altında tıklım tıklım Kendimi ormanlnrda ve c>şkiya ~ " - • sı bu gece söndürülmüş, daha fazla 

takibinde sanmıştım. O zamanlarda- şıldığı şu sırada birkaç lira icar insanla dolmns, kaldırımlar, havu? görülmüyor. Yalnız karanlık Iambli 
ki 2ibi. tilkile~mis ve kurnazlaşmış- geliri hatm için beş on sebzeci es. başı ve llerict,.kt cadCfeler kalabalık, direğinin altında birkaç kisinin te· 

tım. Yanımdakilerle beraber o gece nafına perakende satış hali ve mev- siyah kümelerle kapl2nrnıştı. lfö::Jı telaşlı bir işle uğraştıkları ve 
yarısına k"dar yirmi altı asi nefer zit sebze inhisarı Jlaklanı veren Saatler ilerleyin iki buçuğa yak- onları çe\•re1iven birkaç siy.ah göl-
daha topladık vt; silfihlarile birlikte Belediyemizin, bu mübrem ihtiya- !aştığı halde, ortada hiç bir hazırlı!< genin de arasıra eğilin kalktıkları, 
yüı.bımya yolladık. cı da nazarı dikkate alması icap e. görülmemesine ra[!men meydandaki sonra öteye, beriye acele acele gidip 

Sabah oluvor, gün de yavaş yavaş der. Az bir masrafla temini müm. kalabalık eksilmiyor, bilakis gittik- ıteldikleri hayal gibi seçiliyor .. : 
ışıyordu. Bostanlar arasında bulu- kün olan bir dam altı sığınağının çe artıvordn. Sık sık gelen otobüs- Kordonu gecerek onlara doğru iler-
nan bir inek ahırının önünde dinle- Trabzonludan ve civar köylüden ler, otnmobiUer bu saatte hala Be- livorum. Biraz vaklasmca yerde u-
nivorduk. Ahırı aramak icin sessizce esirgenmemesi yolunda alakadar- yazıt meydanına meraklı kafileleri zalı yatan Uc büvük direkten ve knl-
sokulduğumuzdan içeı;dekiler, ora- ların dikkat nazarını çekmek için getiriyor. akşamdanberi beklemek- dırımlara carnan bofftık kazma ses-
da bulunduı;umu?.un farkına bile cYeni Sabah• ın yardımını genel ten yorulmuş olanlar duvar dipleri- ]erinden bu sivah ııölıtelPrin esrarlı 
varmamışlardı. İki yanaşma süt sa- sağlık namına dilerim. ne, kaldırımlara artık çömelip otu- işini hac:ivetle anlıvorum: • 
ğıyor, bir aj'!udan E~in türküsü ça- Trabzon, Hız~rbey mahallesi, rurlarken; yeni gelenler kalabalığın - _Darağacı har,ırlanıvor ... 
ğırıvorlardı. Yorgunduk. Ahıra git- Kaya!ık çıkmazı 29 No. da daha kesif olduğu büyük havuz ba- Evet dara~acı daha henüz kurulu-
meden evvel, bir YPSilliğin Uzerine oturan Abdullah Esat şına merakla ko~uşuyorlardı. (~onu !J inci sa.yfamızda) 
çömeldik. Hem dinlPniyor, hem de ----------------,...,..~.-..-vv~""~~~~~,..,.,_,..,,,,,..,..,...,.,,,,...,..,..,.,~ 

sövledikleri ~·anık memleket havası
nı lt.:2etle \'e hiç ses çıkarmadan 

dinlfvorduk. Bu şarkı ve manzara 
hepimize de cfokunmuc:. kövlerimizi, 
dava lanmızı h::ıtırhlmıştı. Hele 
benim duvırnlarımı pek gıcıklamış
tı GÖ7.ümi1 bir ot yı~ınma dikmiş, 

tü rküniln tesirile k~ndirnden gc>ç
mic:ti m. Hıw"llim•ll"n knviimdeki a
hırı ve ineğimi.,i (f"<'irh·or. ninemin 
süt !;arısını gozümü11 önüne getiri
yordum. 

O esnada, ot yı~ıntısındn bir kı
mıldanma olıiıı. Demetler, bava~ı 

c::ınlı bir ir.s:ının nefes alışı gibi kal
kıp k lkıp inivordu. Derhal. ak<>am
ki boıMmcu voba7.ı ve yıkık mezarı 
hatırladım ve verimden fırladım. 

Demetlerden birkaç tanesini kaldı
rınca, köstebek gibi biizülmüş bir a
damın soluk r:ehresilc karsılaştım. 

Fıldır fıldır dönen r,özlerile yüzü
me bakan bu ııdam, gülüyordu bana. 
Nasırlı parmaklarımın erasına sıkı

şan kula/tının scısi1e yüzü kırışan 

bu yaratık, avazı çıkt~ı kadar: 
<Devamı var) 

İstanbul Plajları 1 iki Kişiyi 
Esaslı Seki~de Öldüren Bir 
Teftiş Olunuyor Katil T utuldu 
B•ledlya bütün p!Ajlar 

dan •u nUmunalarl alarak 
t ahUI ettir 1 

Şirketi Hayriye tarafından Kü -
çüksuda yapılan yeni plaja pazar
dan maada günler vapur biletleri 
de dahil olmak üzere 33 kuruş alın
maktadır. Halbuki pazar günleri 

Şirketi Hayriye bu tarifeyi tatbik 
etmemekte, plaj için duhuliye ola. 
rak 25 ve vapur için de ayrıca 22 

kuruş almaktadır ki bu suretle va
pur ve pl8j ücreti 47 kuruşa baliğ 
olmaktadır. İstanbul Belediyesi bu 

· fark se~bini tetkik ctmeğe Üskü. 
dar kayİnakammı memur etmiştir. 

----
Kağıthane1e dere iç·nde yaka1a

nan Şab3n düı frı <ıf o u~ u 
İki hafta evvel Kağıth:ınede bir 

koyun ağılına hayvan konması yü
zünden T hir ve Niyazi isminde iki 
kişiyi tabanca ile öldüren katil Şa
ban, evvelki gün Kağıth"ne civarın
da bir dere içinde yakalanmıştır. 

Çifte katil, dün Müddeiumumi 
muavini B, Ali Kemal tar.afından 

sorguya çekilmiştir. 
Kendic;i bilahare Sorgu hakimliği 

tarafından d ı istiC'vnp olunarak tev
kif kanrı verilmic:tir. 
Katil, iki giin daölarda ot 1fyerek 

saklanmış 

Şehit Polisler 
Abidesi Bugün 
Açılıyor 

Po'is mek'e~i0in yaıi mezur a·ıda 
bugJn Taks·m a~·dasine bir 

ça'eık koy1ca<'ar 
Polis Mtktebinin ellinci devre 

mezunlarına bugün diplomaları 

merasimle veriloccktir. 

Yeni polisl~rimiz bu münasebetle 

bugün saat on üçte Taksimde Cüm

huriyet abidPSine merlsimle bir Çe• 

lenk koyacaklardır. 

Bilfıhare saat on altıda da Yıldız

daki Polis Mektebi binasının bahçe

sine dikiJen cŞC'hit Pr>lisler Abidesb 

merasimle açılacaktır. 

Adliye Vekili geldi 
altınlanmı. Anamın ak stitü gibi -================== 
JıelAl ve hoş olsun snna. Kendine lstanbul-Londra hava 
dünyada bir duacı, ~hrette bir şefa-
ıtd ka~nmak için koyuver beni. seferleri 

Diğer taraftan İstanbuldaki bütün 
plajların sularından nümuneler a. 
lınarak, halk tarafından banyo ya -
yılmasına müsait olup olmadığı teL 
kik olunmUftur. 

Sarıyer ve Büyükdere plljların

Çifte Katil $ab:ın, dün ·:C'rdij!i ifa
desinde cürl'T'ünü tedlı>n itir"f et
miştir. Kendisi yakalanır yakı:ılan

maz yivreek istemic; ve 2cl k'nn çok 
sıkıntı Çf>kti~ini sövliyerek: 

•-· İki ~iin da~larch ot yiyerC'k 
yasamıva rahstım! ... clPmistir. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar, 

dün sabah Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

' Ç~k yalvarırım sana. 

f Daha fazla söyletmedim. Taksim 
/ karakolunda bulunan jandarma kı
. yafetli zabitlerlmizden yüzbası Nu-
ri ve müllzim Kemalettin BevlP.re 
tesı:m ettim vo yobazı mszardan na-
111 çıkardığımı A1"1stırken cllAhJa 
ııltınlnn da uzattım O sırada. bir 
kolağası bey, karakclnn bşlı~mda 

dan alınan nümuneler, buraların, -Mücfürü B~y ZcJr~ mcşkul -~"ım:kt;:' 
yiizmeğe müsait olmadığını göster. 
mektedir. 

dır. 

Ö~endi,i'!imize ,:röre, bir yc>rde 
Diğer taraftan, Belediye Küçük. plaj tesisin<' BPledive t:ırafından 

su, Caddebostanı, Suadiye, Florya müsaade olunması icin o semtin su. 
ve Salacık plajlarından da niimune- larının daha f'vvel tahlil t-rlilmesl 
ler alını§ v tahlil ettirmeğe başla. lazımdır. 

mıştır. Yalnız Moda deniz banyo - H .... lbuki shıdive k"d"r hu c:ulıır. 

Aliye VeklJimiz, Haydarpaşadan 

doğruca Büyük.adadaki evine git

miştir. 

-·-Bursa Oeft•rdarı 
~ehrlmjzde 

1 
Bursa D !terdnn Buy Kemal 'l'li· 
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1 alyada alınan yeni 
bazı kararlar 

İtalyada vukua gelen baıı }J&df 
seler siyasi hukuk sahasında dl 
mihver siynsctinin mevcut kaide "il 

prensiplere uymıyaıı faaliyetıerioi' 
tezahür ettiğini göstermektedir. So 
hadiselerin vukubulduğu mıntai'
lar, yukarı Adig-e havalisindedit· 
Faşist hükfunetinin buralarda itti-

haz ettiği tedbirler, tevlid ettildeıi 
hakiki neticeler itibarıle birÇO• 
devletlerin alakasını çekmi'i-tir. !lO' 
ma hükumetinin aldığı bu kararla' 
yukarı Adige'deki Alman hnl~1J1J.ll 
Cermen topraklarına nakledilJileSi 

ve bu mıntakalardaki ecncbilerİJl 
bulundukları yerlerden ~f karılnıJ
sı esasına dayanmaktadır. 

Yalnız, bu kararlann ne sebepli 
alındığı, faşist mehafiJce beyım e • 
dilmediği gibi, İtalyan hükünıetiJıil 
takip ettiği siyasetten de açık bit 

netice ıstihraç imkanı bulunm~ 
.tadır. Zira mihver siyasetinde ıı.ı 
§ey karışıktır. Üzerinde yürürıef 
ve tahakkuku ısrarla ist.enen pte°" 
ıipler, nazariyeler, diploınatI•rl' 
faaliyeti, tehditler, anlaşma arzııl,. 
rı, hepsi bir mübhemiyet denizi içi' 
risinde yüzmektedir. Bu -tedbirle' 

ve faaliyetler, her türlü hukuki, b'
şeri tetkik ve ilmi tenkid usullffl' 

nin haricinde yer tutan ve ancak si
yaset muvazenesini bozmuş ve l · 
bengi düzeltemiyen dimıığtard,. 
sadir olan kararlara istinad eıınİ 
tedir. 

Bu sebepten, italyada alınan si
yasi mukarreratın Amillerini ~~ 
bir sarşhatle izah imkanı ın~ 
bir iştir. a Ylnız, umumi bir surt 
düşünüldüğü ve ortada dönen ri' 
yetlere göz atıldığı takdirde ttal1" 
nın mevzubahs mıntakasında oP" 
ran veya gezen ecnebi tebaa~ 
fertlere yapılan bu hareketin ehero' 
miyeti inkar edilemez. Romada il' 
münasebetle ilan edilen resmi teb
liğ, alınan kararların siyası ve ,,., 

keri Amillere dayandığını iş:ıret ~ 
mektedir. 

Şüphesiz ki bu hareket hak]c10., 
alfikadar devletlerin diplomasi ajB°' 

ları, bunun sebebini Roma hükO • 
metinden sormakta kusur etıı11 ' 
mişlcrdir. Fakat buna rağmen eC • 
neblere müteallik bu tedbirler, ikı" 
met mukavelenamelerinin rub-' 
ve metnine mugayir bir harelcetcit• 
Romanın ittihaz eylediği kar~ 

rın, mevcut rivavetlere de tstıJI""" 

ediJerek bilhassa. Libyayı dolt' 
müşt<!rek bir hareketin hazırl•nıı: 
sı gayesine dayandığı neticesi. 4&1 
vaziyet karşısında normal bir 
şünce olabilir. Hatta, ortada dlff' 
ran eden rivayetlere göre bu ~~ 
ket, Triyestenin Almanlara ~ 
ettirilmek esasına gfüe de h•re;f 
edildiği hissini vermektedir. 1• 
ne de olsa, Romanın Berlin ile tıf 
sanildü bu dereceye kadar geti~ 
dikkate şayan bir keyfiyettir. 

. l r. Reıacl SAG~ 

Parti fi'3 et markezinda bW 
toplantı yapılacak . 

İstanbul Halk Partisi kaza ve ~ 
layet baskanları bugün Halk Paı! 
si merkezinde Parti Müfettişi '" 
ret Sılay'ın riyaseti altında bir t~ 
lantı yapacaklardır. Bu toplantı 
tanıc:ma mahiyetinde olacaktır. ı 

Haber aldığımıza göre !stanb~ 
P arti heyeti idaresi önümUıcft fil 
toplantıda İstanbul Hslk part 
B!ıc;kanını intihap edecektir. __/ , il 2 d 
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iller! : 2 Cemaziylfihlr ıJJI 
la•t: 6 TEMMUZ UJS 

Razı hnır: . 7 5 

l)ef• Hatf 1 4,45 
öıı. ı 12.20 - hda41 ı 1'-t• 
Alıı:ıa•ı ıt,37 - Yataı ı tı.Jf 

l•ıalıı: ı2,3S 
biraz evvel mezarlıktan toplaVlp 1 

İstanbul - Berlin tayyare seferle
ri ba~ladıktvn sonra Londraya tay
yare ile seyahat etmek te mümkün 
olmaktadır. Bu ıtibarla her gün saat 
7,30 da Yeşilkö:ı den kalkan tayya
reler, J..ondra 1çin yolcu almaktadır. 
Bu yolcular Berlinde başka bir tay
yareye aktarma ederek gece saat 
10,30 da Londraya vasıl olmaktadır
lar. 

sunun suları müsait bulunmuştur. tahlil olunmıyorak plai müsaadesi I kel şehrimh:e g~l:niştir. Birk&ç gü-ı 
?ldjlsrın tetkiki işile Hıf7.ıssıhha verllmiştfr. sonrn Bur~ava avdet edecektir. ~--•••••• ..... .....,. 
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Tiençin Hakkında 
İngilterenin Kararı 

----- c:::oo---
ltı l..ondru, 18 (Hususi) - Avam Ka-
k•arasında Japonyanın İngiltere hü
tı um.etinden Çindeki hattı hareketi
rı~ değiştirnıesini istemesi mesclesi
b 1 ttevzuubahs eden Mster cÇem
g~:leyn. demiştir ki: cJapon ve İn
A.ı:: rnatbuatı çok defalar İngiltere 
d ~.ayı Şarktaki siyasetini tamamilc 
nl'~ıştirnıezse Japonya hükumetinin 
ta !'itanya hükumetile müzakereye 

~ı 0lınıyacağını söylediler. 
trı ~çıkça beyan etmek isterim ki, 
d giltere siyasetini hiç bir ecnebi 
l'rıevıetin isteklerine uvdurmak iste
la e~ ve uyduramaz (Şiddetli alkı'?
~ Zaten Japonya hükumeti de re istekler serdetmiş değildir.~ 
•eltj'iÇi Fırkasından Henderson Baş
)'aı!en. cTokyo. müzakerelerind~ 
rtı Tientsin • meselesinin bahis 
n·'~u olup Britanya hükiımetinin 1 
ti~ eşı~ Amerika ve Çin meselele
~ 4ilakadar diğer devletlerin ma
llı tı .olnıaksı7.tn dokuz devlet mu
~ edesı prensiplerini değic;tirece'.< ı 
~ hangi bir teklifin müzakeresini 

l!dedip etrniyeceğini sormustur. 
ay Çeınberlevn demiştir ki: 

- ~ v ıib· vvelce de söylemiş olduğum 
~ ıb~aı>onya hükumetinin böyle bir 
~ 1 karşısında bulunmuş değiliz. 

Co ebuslardan Noel Baker şu suali 
l'tnuştur: 

, - Başvekil Japonya hüktimetine 

Çini istila kc1fiyetinin Milletler 
Cemiyeti tarafından menedilmiş o
lan bir tecavüz ve beşeriyete karşı 
irtikap olunmuş bir cinayet te~kil 

ettiğini bildirmiş midir? Ve Japon
ya hükiımetne diyecek midir ki, bu 
haksız tecavüze bir nihayet verdiği 

takdirde Japonya ile Biiyük Britan
ya arasında muallAkta kalan mese
lelerin hüsnü suretle ve çabucak 
h allcdilecektir? 

Çembcrlcyin cevaben: 

c- Hayır, çünkü bu telkinin bir 
fayda vereceğini ummuyorum. de
miştir. Bunun üzerine işçi mebuslar
dan Sorensen şu suali sormuştur: 

- Çinin Japon işggli altında olmt
yan mıntDkaları!"lda İngiliz tebaası
na ka~ı taarruzlar vaki olduğu ih
bar edildi mi? 

- Hayır, teca,·üzlerdcn büyük bil' 
kısmının Japon işgali altında bulu
nan şehirlerde vaki olduğunu zan
nediyorum. 

- İngiltere hükümeti, Albay Spe
an'ın derhal serbest bırakılması ta
lebinden vazgeçmiş midir? 

- Kat'iyyen. Tokyodaki Büyuk 
Britanya Sefirinin Japonya hiiku· 
meti nezdinde Albay Spenn'ın ser
best bırakılması için şiddetli teşeb
büsatta bulunmuşu olduğunu evvel
ce söylemiştim. 

~ir Vapur Deniz Almanyada Et 
't.rtcısında Yiyen Vatan 
:ı11ıyor Haini Oluyor 

llitaokyo, 18 (A. A.) - Sekiz bin to
ttufıtoıuk Boyuko _ Mnru vapuru. 
lr Japonya ile cenubi Amerika 
la. asında Pasifik ortasında yanmak-
130lduğu haber verilmektedir. 

\u u geminin mensup bulunduğu 
~Panyadan bildinldiğinc göre, 
lıı.i ~n •. pek muhtemel olarnk ge _ 
de lltn bir kısım hamulesini teşkil e. 

tia~· bakır madeninin birden~ire iş- ! 
tıo ınden ileri gelmiştir. Gemide 
du-. Yolcu, ve 102 müretteb<tt var - 1 

'!ah udilerin 
~giltereyi 
rotestosu 

di}tUdüs, 18 (A. A.) - Milli Yahu
lar ltonseyi, bütün Yahud mıntaka. 1 
l'~l'l.da bugün saat 14 den gece ya-1 
ao na kadar muhaceret hakkmd~ki 
~İngiliz kararını prqtesto etmek 
~~ grev yapılmasına karar _ver -! 

ır. 

l'eıa · ~ i . 'trıv Belediyesi de bu harek~-

ltlı.raz. etmektedr. 

Kahve ve tutun aleyhinde 
flddatH pr opagandalar 

bafladı 
Londra, 18 (Hususi) - Londra

dan öğrenildiğine göre Dr. Birg ver
diği beyanatta: 
c- Almanlar bilmelidirler ki, çok 
yemek sıhhate mm~ırdır. Her hangi 
bir Alman lüzumundal). fazla et yer-
se vetanına ve milletine ihanet et
miş sayılabilir. demiştir. 

Almanyada kahve rasyonu azal
tılınış ve hatta tamll;men kaldtrmak 
için nebati bir madde üzerinde tec
rübeler yapılmaktadır. Ayni vaziyet 
tütün için de mevzubahs olduğun
dan bu madde üzerinde Almanyada 
şiddetli bir propaganda başlamıştır. 

Başvekil 
Karamürselde 

Yalova, 18 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam bugün Kara
mürsele giderek memurin ve halk 
ile temasta bulunmuşlar, ve dilek
lerini dinlemişlerdir. 

~ <uısey, İngliz milletine hitaben 
c .. Şrettiği bir beyannamede muha. Macaristan da fare 
"l'et· 
~ ın altı ay müddetle durdurul- hUcumu 
;:ını şiddetle protesto etmiştir. Budapeşte, 18 (A. A.) - Çok iri 

~tiıı ll§haham Hcrzok da İngiliz mil. ve mikdarı pek- fazla b1rtakım fa _ 

'

e hitaben bir protesto mesajı reler, Sopron mıntakasını istila ve 
hniştir. 

... takriben 30 bin kental hububatı .... -·-..... z - lnglllz Sovyel tahrip etmişlerdir. 
l> . ıörUtmelerl 
~ ~~ 18 (A. A .) - Franaız ve İn
' Buyük Elçilerinin dün öğleden 
~a a Af oskovada B. Molotov ile 
~tıkla .. .. d H ' 'iaıı. rı goruşme en sonra avaı 

lar sının Pariste elde ettiği intıba-' 
<le~ gör:, .~er iki tarafın vaziyetin.! 
btr . u goruşme neticesinde mahsus 1 

:S ınkişaf kaydolunmamıştır. 1 

tlta.ı · Seecis, Naggiar, B. Molotov'a 

~' Jnualldkta bulunan meseleler 
~ da hükfunetlerinin noklai na 

Alrnanyad• h•aat 
faallyetl 

Berlin, 18 (Hususl) - Almanya· 
nın her tarafından gelen iş teşkila

tına mensup 20,000 kişi hasat için 
yakında Şarki Prusyaya gidecekler
dir. 

Birçok Lehli ziraat amelesin in a
zimeti dolayısile bilhassa Şarkt 

Prusy.ada amele fıkdanı pek mah
süstür. -·-ltla~~ bildirmişlerdir. Bu meseleler 

. devı rn olduğu üzere garanti edilen Frans•d• mllll mUdaf a• 
"U~··etıerin esamisi, bilvasıta teca- teberruları 
Ietıun tnrın, diplomatik müzakere. 
bil§~ birlikte askeri görüşmelere 
bıtıı~llınası hakkındaki Sovy~t tale. 

"" ""· 
~•de orman yangını 
tı~ tr r, lŞ (A. A.) - Dün, Çeşme. 
d.ağı11 ZUnkuyu nahiyesinde, Yumur 
'fan da orman yangını çıkmıştır. 
d~:n, genişlemek istidadı göster-
~, kdc.n. cvar köyler halkile jandar 
~?\d llV\•etıeri yangını söndürmeğe 

l'rilrnişlerdJr. 

Paris, 18 (Hususi) - Milli Müda
faa Müstakil Veznesine Emniyet 
Müdürlüğü memurları arasında top
lanmış iane yekunu olarak c70,000, 
frank yatırılmıştır. 

cFilipvil:. deki Fransız garnizonu 
sübay ve erleri namına •yni vezne
ye c6300~ frank tevdi olunmuştur. 

Ne ismini, ne de adresini bildirmek 
istemiyen meçhul bir zat yine MilU 
Müdafaa Müstakil Veznesine 60.000 
f rank hibe etmiştir. 

ır-a·tlf 1 s A 8 A il - --- ·-

lnglliz -·Rus 
Konuşmaları 

(&,tarafı 1 inci sayfada) 

olan bu Moskova görüşmeleri bir 
esrar perdesile kapalı kalacak ve 
merak1 davet edecektir. 

Kim bilir belki kaç ay.danberi de
vam eden bu anlaşma teşebbüsü es
nasında .bu sütunlarda şaret ettiği
miz veçhile _ Pravda gazetesinin 
bir yazısı, ümit kırıcı bir noktai na
zar ayrılığı meydana koymuştur. 
Bu da, Baltık devletlerinin bitaraf. 
lıkları meselesi idi. Sovyctler bu bi. 
taraflığın, bilvasıta ihlaline bile ta
hammül edemiyorlar, kendilerini 
müdafaa!lan aciz Baltık devletleri. 
nıin, Avrupanın şimali şarkisinde 

yeri olmadrğ~ıı söylüyorlar. Bu 
yazıya göre, Rusyanın istediği şey, 

Baltık devletlerine karşı garp de -
ınokrnsilerinden açık bir bono istih. 
sal etmekti. Bu sözler, Ruı.·ya için 
kat'i bir talep teşkil ediyorsa uzlaş. 
madan ümit kesmek icap edeceğini 
ilk dakikadan söylemiştik. Bugüne 
kadar anlaşma nasip olmayışına na
zaran, ihtilafın bu yüzden tevellüt 
ettiği zannı kuvvet buluyorsa da 
bu kadar karanlık bırakılan bir me. 
selede zan ve tahmine fazla kıymet 
vermek hata olur. 

İtalyanlar 12 l~dayı 
Nasll Gasbettiler? 

(Bqtarafı 1 inci aayf amızda) 
inkişaf bulmıya başladı. 

Osmanlı ~ İtalya harbinin il~ 
edildiği (1911) senesinde İtalyan tlo 
nanması, Osmanlı donanmasına 

karşı büyük bir faikiyeti haiz bu -
lunuyordu. 

Ana filoyu teşkil eden 21 tane 
zırhlı geminin, on tanesi kruvazör
lerden mürekkep olup hepsi de yeni 
sistem gemilerden ibaretti. İtalya 
inşaiye mühendisleri, diğer hüku. 
metleri takli.t etmiyCFek, gemileri
nin planlarım kendi ihtiyaç ve an. 
anelerine göre hayli tadil etmişler
di. Zırhlılardan (Roma) sınıfın<ı. 

mensup olan dördü en yeni gemiler. 
den olup bunlarda ana 'bataryaya ta
biye edilecek 4 tane 12 pusluk top. 
tan ikisinin fedasle yrm iki mil sür
at kazanılmış ve en büyük ~aplı 

toplardan yapılan bu fdakarlık (8) 
puslukların dörtten 12 ye iblfığile 1 

bir dereceye kadar telfıfi edilmişti. 1 

1901 de inşaya başlanmış olan 
(Benede Tetobrini) sınıfının iki bü. 
yük gemisi 20 mil üzerine dizayn e. 
dilmiş olduklarından ayni ·tnrihte 
inşasına başlanan İngilterenin (19) 
millik (Dunkan) ve (18) millik 
(Formidebl) leri ile mukayese edil-

dili takdirde sür'atli sefaini harbi
yeden ll::lde>lunabilirler. Daha eskice 
olan mütebaki beş gemiden ikisinin 
ana bataryaları (10) pusluk ve diğer 
üçünün 13,5 pusluk toplardan müte.. 
şekkil olup İngilten:min (Royal Sil. 
verin) lerine müşabihtir. On kıt'a 

zırhlı kruvazörlerden yedisi yalnız 
(10) pusluk değil, 8 veya 7,~ pusluk 
toplar da taşımaktadırlar. Bu müta. 

leata binaen İtalya donanmasının 
hassai rnümeyyzesi Pn ziyade sür'a
tin ağ1r silahlerla me1.-:0dibıiş ol -
masınd11 &c~Jür. 

Maam·:ı.fih İtalya, birinci sınıf mu 
' hafazalı kruvazörlere malık değil • 

di; yirmi serıPdenbPri ikinci sınıf O

lanlar1 da insa edi1mPmişti; lakin 

donanınar.ın, keşif vasıtal:ırmdan 

mahrum kalmaması, son senelerde 

(3380) t~nluk keşşa!larm in~asına 

başlanmakla temin ediliyordu. Fi
lotilliıya gelince, İtalya hükumeti, 

bu hususta müessir bir kU\·vete ma. 
likti; \'e bunlardan yalnız birkaçı 

müstesna olrnak iizere hepsi İtalya 

tezgahlarında vücude getirilmişti. 

İtalya bahriyesinde tahtelbahirle -
rin de müstesna bir mevkii vaı dı. 

(Devamı var) 

Eminönü Meyda
nında Yapılacak 
istimlak ley 

-~--

latlmllklar yeni kanuna 
nazaran yapııacaft 

Eminönü meydanının Balıkpa -
zarı cihetinde meydana nazır bulu
nan 14 dükkanlık adaya dahil bu -
lunan mescidin istimlaki için Bele
diye ıle Evkaf nrasında anlaşma oL 
muş ve Belediye, bu mescidi 5.000 
liraya satın almıştır. 

Bu adaya dahil bulun'an 14 gayri 
menkulden bazılarının Belcdiyt 
tarafından tapu kıymetlerıne isti . 
naden hazırlanan istimlak bedellerı 
sahipleri tarafından kabul olunmuş, 
bazılarının ise itirazına seb€p ol -
muştur. Bu itira7lar mahkem0 ye 
sevkolunmustur. 

Diğer tarftan yeni istimlak ka
nunu mucib:nce istimlak edilecek 
emlakin istimlak bedelleri. takdirı 

kıymet yolile tesbit olunacağındar. ' 
yeni kanun mevkii mer'iyete gireı 
girmez mahkemeye intikal eden bu 
istimlak bedelleri mülga olacaktır 

Bu sur~tle Belediye bu binalara ye· 
niden kıymet takdir edecektir. 

Bizde nihayet hasıl olan intıbaa 
göre, iki taraf da müzakereyi akim 
bırakmak hususunda ilk adımı at- ... __ li!!!!l!!!!i!!~~i!il!!"'....,....,..~~~!!!!!!!!f!iiôilil!!!!!i!~~-..-...... "'=...,..,.~........,..,....""""',... 

mak mes'uliyetini üzel'ine almıyor. -lng·ııtQ" ren·ın •t.u"ttef ı· k-1 Polonya Oanzı·g M :se-

Diğer taraftan ~:eni istimlak ka -
nunu, istimlfık dolayısile gayrimen. 
kuJlerin şerefiye resimlerini Bele. 
diye ile mal sahibi arasında müte
saviyen taksim etmektedir. Bu hük. 
me istinaden yapılacak istimlakle -
rin şerefiye resimleri dolayısile 

mevcut tezayüt, Belediye ile mal 
sahipleri arasında taksim olunacak. 
tır. 

İki taraf da hiç bir netice ümit eL IVı 
meden, teşebbüsün tabii bir ölüm lerı·ne vereceoı· les ı·n d 1 An ır 
ile kendi kendiliğinden sönüp git - ı ~ 

mcsini bekler gibi, bir t:t\'lr takını. Tayyareler . Ba~mıya BaQ lad ı 
yor. Nihayet bir gün gel~ek ki, in. ll y 
giltere ve Fransa, kendilerini kafi (Ba~tarafı 1 inci sayfada) ( Ra!'itarafı 1 ioci sayfada) 

P.umanya h~kÖmeti şehrimizde bir 
Turist Ofisi tesis ediyor derecede ku\•vetlenmiş bulacaklar 

ve Rusyanın maddi \'e fiili müda -
halesi olmadan da tecavüz ve istila 
kuvvetlerine karşı konulabileceğini 
düşüneceklerdir. O zaman, Mosko. 
va müzakerelerinin vakit kazanmak 
hususunda kıymetli bir amil teşkil 
ettiklerine hükmedilecek ve bu yor
gunluğa nihayet verilecektir. 

111. .. Ybı Oahtd YALÇIN 

Cinin Umumi Taarruzu 
' 
Yakında Başlıyor 

Chungking, l 8(A. A.) - Askeri 
işler komisyonu ikinci reisi General 
Tung - Yu - Tsiang, ecnebi gaze -
tecilere beyanatta bulunarak yakın. 
da yapılacak umumi taarruz için 
Çinin her tarafında faaliyetle sefer· 
berlik yapılmakta olduğunu ve bil. 
tün hazırlıkların bitmek üzere bu. 
lunduğunu memnuniyetle söylemiş 
\'e şöyle demiştir: 

«Japonlara gelnce, Han nehr bo
yunca yapılan muharebe esnasında 
ordularının mahsus derecede zayıf 

düşmüş oldu uğaşikar surette te -
beyyün etmiştir. Japon ordusu, Sin 
- Yang'a doğru ilerlemeğe.hazırlan
makta olduuğ sırada Çin ordusıı nun 

cenahtan yaptığı bir taarruz neti _ 
cesinde 20.000 den fazla telefat ver
miştir. Japonların harp malzemesi 

ve mühimmat itibarile olan zayiat
ları mühimdir. Bu felaketli hezi _ 

metten sonra düşman ordusu, peri
şan bir halde Hankow ve Sin. Yang 
daki eski mevzilerine çekilmiştir.• -·-
Satie Tahkikatı 

(Başta.rafı 1 inci !Jayfada~ 

çe tetkik olunmuştur. Tetkikata bu

gün de devam olunacak ve dosya 

yakında Ağır Ceza Mahkemesine 
verilecektir. 

Diğer taraftan B. Yusuf Ziya Ön
işten sonra; dtin mevkuflardan Milli 

Reassürans Şirketi İkinci Müdürü 
B. Malik Kevkep de tahliye tale -
binde bulunmuştur. 

Bu talep tetkik olunmuş ve neti
cede kendisinin iki bin lira kefalet-

le tahliyesi mu,•afık görülmüştür. 
Mevzubahs kefalet muamelesi 

dün akşam ikmal olunduğundan B. 
Malik Kevkeb TeYkifhaneden çıka

rılarak serbest bır.akılmıştır. Bun
aan başka; B. Yusuf Ziya Ör.iş, tah-

liye talebinin reddedilmesi üzerine 
mahkemeye müracaat ederek red 

keyfiyetine itıraz etmiştir. Fakat 
mahkeme, bu itirazı varit görmemiş 

ve mumaileyhin mevkufiyet halinin 
devamına karar vermi~tir. 

venniye başlıyacağını haber ver
mektedir. 

Bu gazete imal edilen tayy.areler 
miktarının son derece artmış oldu
ğunu ve bu yüzden birçok fabrika
ların iş saatlerini azaltmıya başla
mak arzusunu izhar etmiş oldukla· 
nnı ilave etmektedir. 

Tayyare kuvvetleri için yeniden 
tahsisat istenildi 

Londra, 18 (A.A.) - Bugün sivil 
servisler için yeniden 19,400,815 İn
giliz liralık munzam kredi talep e
dilmiştir. .. == - ---· 

Maarif Şurasının 
Dünkü 
Müzakereleri 

(Ba,.,ı&rafı 1 inci AAyf ada) 

lebeye yaptırılacak tahriri vazife1er 
hakkmdaki talimatname ile meşgul 
olmuş ve kararlar almıştır. 

3 - Beden Terbiyesi Komisyonu: 1 
3 - ö;lahördtgpoıden /ELAIÖET,, 
Jimn;stik şenlikleri talimatname-

si müzakerelerine devam edilmiştir. 
4 - Teknik Öğretim komisyonu: 
Teknik Öğretim komisyonların

da: 
a • Ticaret okullarının muhtelif 

sınıflarının türkçe, tarih. yurt bi1gi. 
si, cebir. jeometri, malbilgisi. büro
komersiyal, ekonomi dersleri müf

zı haberJel'i, hayret ve ayni zaman
da nefretle karşılamakta ve aşağı- Rumanya Propaganda Matbu3\ 
dakı hususları kat'i surette yalan- Turizm Umum Müdürü M. Corbeau 
lamaktadır: dün şehrimize gelmiştir. M. Cor-

1 - İki memleket arasında ihti- beau Türkiyede kurulacak Turizm 
laflı meselelerin halli için Polonva İ Bürosile meşgul olacaktır. Dün ken
ve Almanys hükümetleri arasında disi İstanbul Belediyesine giderek 
siyasi görüşmeler ,·ukua gelmiş ol- alakadıırlarla temas etmiştir. Bu ne
duğu kat'iyyen yalandır. -vi iki büro Rumanya hükümeti ta· 

2 - Polonyaıun Dantz.ig mesele· rafından yalnız Londra ve Pariste 
sinde şimdiye kadar hattı hat"eketi- 1 tesis edijmiştir. Kurulacak büronun 
nin esasını teşkil eden ve bundan ismi .Rumen Turist Ofisi> ol.ıcak
böyle de teşkil eyliyecek olan dört tır. 

noktadan feragat gösterecek bir hal 1 ============== 
suretini kabuı edeceği kat'iyyen Galatasaray - Demirspor 
doğru değildir. 

3 - Polonya hüktım~tinin. Dant
zig'de ,·ukua gelecek ve istiklaline 
ve ha ·ati menfaatlerine oykırı ma- I 
hiyette bulunacak yeni hfıdiselcri ve 
vaziyetleri kabul etmesi imkansız
dır. 

Polonya mahfilleri, bu haberlerin 
memhalarmın Romı.ı ve Berlin ol
ması kevfiyetinin hı:ıberlerin hakiki 
kıymetini t~kdire kafi oeJeceğini de 
ilave e ·lemektedir. 1 

Polonyanın Tesmi tcbliii; ! 
Varşova, 18 (Hususi) - Bugün 

öğleden sonra ~saiiıd,,,ld resmi teb· ı 
Jiğde şöyle denilmektedir: 

1 
Almanyımın Danrigi el~ g<;!çinne>k 

için her ne şekilde olursa olsıın kü
çiik bir har<'keti Danzigin statüsüne 
tecavüz telAkki edilererinden der-

maçı 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığından: 

1 - 23/7/1939 pazar günü Kadı
köy Fenerbahçe Stadında oynana
cak Demirspor • Galatasaray Milli 
Küme maçı saat 17,30 da yapllacak· 
tır. 

2 - Maçın hakemi Mustafa Ba-
lözdür. 

3 - Yan hakemleri Ahmed Adem 
Göğdün ve Halid Galib Ezgü'dür. 

Eskrlmclferl davet 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesı 

Eskrim Ajanlığından: 

redat programları üzerinde çalışıl- hal mukabele J!ÖrPrektir. 

21, 22 ve 23/7/1939 tarihlerinde E 
dirne'de yapılması Federasyonca 
karar altına alınan Ankara • İstan
bul Eskrim Müsabakalnrı hakkında 
talimat almak üzere Eskrimciler.in 
19/7 /1939 tarihine müsadif çarşam· 
bn günü akşamı saat 17,30 da Bey· 
oğ1u Halke\•inde Ajanlığımıza mil· 
racaatları ehemmiyetle rica olunur 

mıştır. 

b - İnşaat okullarmm muaddel 
programlan tetkik edilerek bugün
kü ihtiyaçlara uygun olduğu netice. 
sine varılmıştır. 

~ - Dilekler komisyonu: 
Muhtelif vilAyet kültür müe~se

Gam"l'11in be11ımatı 
General Gameln şu bevanatla bu-ı 

lunmuştur: ~ 

Fransız ordusu son SPneler zar
fında havretbahş terakki1cr ızöster
mi ·tir. Halen il~ sınıf asker silah sl· 
tında bulundurulmaktadır. Benim, 

lerile bazı zatların rapor ve dilekle- Polonya ordusuna W' onun kum~n
ri tetkik edilmiş ve ilgili komisyon- danlarına bü'·~--- itimad:m vardır. 
lara \rerilmek üzere Manrlf Şurası - --n----

Umumi Ka:ipliğine sun~lmuştur. Fransız Hey' ·f inı'n 
6 - Neşrıyat Kongresı: 1 • lJ 

okul kitaplar~ ~akkın~a.ki talimat Ankaradakı' Temas,arı 
name maddelerının tetkıkıne devam 
edilmiştir. 

7 - Yüksek Öğretim Komisyomı: 
Yüksek öğretimin gayesi hakkın

daki müzakerelere devam olunmuş, 
ana dili ve terimler meselesinin 
müzakeresine başlanmıştır. 

8 - Pl8n komisyonu: 
Türkiyede tahsilin bugünkü duru. 

mu ve ana meseleleri hakkındaki 

rapor üzerinde çalışmalarına devam 
etmiştir. 

(Ba~tnrafı 1 iud sııyfada) 

hassa güzel bulmuş ve Türk işçisi· 
nin bu çok muvaffak eseri karşısın
da takdirlerini bildirmiştir. 

Ankarapalastaki ziyafet 
Ankara, 18 (A.A.)- Orgeneral As 

sım Gündüz bu .akşam • srıat 20 de 
misafir Orgeneral Hutzinger ve ma. 
iyeti şerefine Ankarapalasta otuz 
dört kişilik büyük bir ziyafet vermiş 
ve bu ziyafette Genel Kurmay ve 

Almanlar Danzlg mese- Milli Müdafaa Vekftleti ileri gelen
leslnd• yola geliyorlar leri hazır bulunmuştur. Toplantı çok 

samimi bir hava içinde geç vakte 
Londra, 18 (A. A.) - Times gaze- kadar devam eylemiştir. 

tesinin Berlin muhabirinin bildirdi. ------mcıı--. .... 191111'!~-~ 
ğine göre, Berlindeki umumi kanaat 
B. Forster'in 'Oanziğe B. Hitler'in 
bu meselenin muslihane bir surette 
hal!i hakkındaki nlfı.runı ı!ÖtUrdü. 

ğü merkezindedir. D:ınzig gazetele
rindeki neşrivatın sonunda vukun 
gelen değişiklik de esasen bunu 
t;?Östermektedir 

Blslklet "Usabakaeı 
Beden Terbi11csi İstanblıl Bölgesi 

Bisiklet Ajanlığından: 
1 - Evvelce tehir edilmiş olan 

Türkiye Bisiklet birincil{kleri mil
sabakaları 28 ve 30/7 /1939 tarihle

rinde şehrimizde y~pılncaktır. 
2 - 1 kilometrelik sür'at koşusu 

28/7 /1939 tarihine müsndif cuma 
günü sabahı Küçükçel:mece gölü 
kenarındaki düzlükte yapılacaktır. 

3 - 156 kilometrelik mukavemet 

koşusu 30/7 /1939 pazar günü sabahı 
Topkapı Stadının önünde başlayıp 

ve bitirmek üzere yapılacaktır. 
4 - Her iki yarış da Topkapı il~ 

Silivri kasabnsının ilerisine kadar 
asfalt yol üzerinde yapılacaktır. 

5 - Müsabaka günü evvelce füln 
olunan muay)~en saatlerde müsaba

ka yerinde hazırlanmış olarak bu
lunmıyan koşucular bu müsabaka
lara giremezler ve sonradan hiç bir 
hak talebinde bulunamnzlnr. 

6 - !stanbul'da bulunan koşucu
ların şimdiden müsabakalara hazır· 
lanmalan lüzumu ehemmiyetle teb
liğ olunur 
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BiR CELLADIN Ordu MalUller Bir-
Hatıraları liğinin Kongresi 

Ga~etede Ablamla Annemin YeniSeçilen ldareHeyetininListesi 
Oldürüldüklerini Okudum 

-t4-

Avukat bu hale tahammül ~de -
miyor. Luiz'n annesine birçok na -
sihatler veriyor. Bu halden vazgeç
tikleri takdirde kızını nikahla ala-

; •ağını ve her ikisini de rahat ettire-
• ceğini söylüyor. Kadını iknaa mu-l 

vaffak olamıyor. Nihayet evvelki 
gece avukat içiyor. Yine nişanlısı
nın evine geliyor. Bu sefer, kızın I 
bütün ısrarlarına rağmen ana, genç 
avukatın yüzüne kapıyı kapatıyor.! 
Sabahleyin de ana( boğazından ke
silmiş, göğsünde, birkaç bıçak ya
rası '\:mış, Lui:.ı.: de iple boğulmuş 
bir halde bulunuyor .. üstelik ba:.ı.:ı I 
mahrem yerlerinin de kızgın de -
mirle dağlanmış olduğu görülüyor-.

1 Şüpheler, genç avukatın üzerinde 
toplanmaktadır. Avukat dün akşam 
eve geldiğini kabul etmekte, fakat 1 
bu çifte cinayetin faili olduğunu ı 
inkar etmekt~dir. Kendis mevkuf
tur. Tahki'kat inkişaf ettikçe mesele 
nin de esrarı çözülecektir.> ı 

Bu havadisi okuyunca, doğru ba
bama koştum. O tebessüm etti: 

- Ben hadiseyi dün haber al -
' inıştım. Ne yapalım .. olan oldu. Bak 

ben ancak ıztıraptan bugün kurtu
labildim. Demek ki, beni müteessir 
eden hadise, onların bizi terkedip 
gitmeleri değil, namussuzca yaşa
maları imiş. 

Babam evvela sahte bir tebessüm 
göstermek istedi, beceremedi. Son
ra beni kalbine bastırdı. Uzun uzun 
ağladı. 

Şimdi dedikodu almış, yürümüş
tü. Ne babam, ne ben, kimsenin yü
züne çıkamıyorduk. Herkes mahut 
vak'a hakkında mUtalealarını bol 
bol israf ediyordu. Herkes resen 
tahkikat yapıyor, hükümler veri -
yor, isticvaplarda avukatın ne ce· -
vap vereceğini tahmin ed~ordu. 

Baltimor gazetesi de hadise hak. 
kında her gün biraz malumat vere
rek, şehir halkındaki alakanın dai. 
ma ayakta durmasına gayret edi -
yordu. Yine bir gün Baltimor gaze_ 
lesinde şu havadisi okudum: 

cMarya ve Luizin katli olmaktan 
Juçlu avukat, dün. hakkında kafi 
delil bulunmadığı için tahliye edil
miştir.• 

Kızın, avukatla evleneceğinden 

fÜphelenen, ve evvelce Luiz'e bir. 
1ok defalar izdivaç teklifinde bulu
nan bahriyeli S. nin genç kıza nail 
olamıyacağını anladığı için bu cian_ 
teti işlediji tesbit edilmiştir. Katil ı 
wçunu itiraf etmiştir. Kendisini 
müdafaa etmek üzere kendisinden 1 
evvel tahtı zanna alınan avukatın 
l'ardımını istemişse de reddedilmiş
tir. Muhakemeye önümüzdeki çar
şamba günü başlanacaktır.• 

Ben çarşambaları hiç sevmem. 
Gerçi zannediyorum ki, şarkta u _ 
ğıırsuz olarak, daima salı gününü 
sayarlarmış. Fakat nedense dikkat 
etmişimdir, benim iç~n çarşamba 
günleri daima uğursuz olmuştur. O 
güne kadar babamla hiç konuşma_ 
dık. Yalnız çarşamaba gfınü saba
hı, yatağından kalktığı zaman, yü
züme baktı. Ben de sabaha kadar 
heyecandan uyuyamamıştım. 

- Fred .. bugün mahkemeye git
miyeceksin, değil mi? dedi. 

Yalan söylediğimi bile bile: 
- Gitmiyeceğim ... Artık dertleri

mizi neye tazeliyelim.. dedim. 
Sustuk. O işine giderken: 
- Sakın gitme, e mi? diye tek _ 

rarladı ve ilAve etti: 

Mahkeme aalonu 
- Ben de gitmiyeceğim .. 
Tabii söz dinlemedim .. merak ve 

heyecandan boğuluyordum. Bu he
yecanın birkaç seb•bi vardı. Evve
lA o taiihe kadar mahkemeye hiç 
gitmemiştim. Gerçi, arkadq1ardan, 
mahkemenin mehabeti hakkında 

bi!~k ıeyler duymuş, gazetelerde, 
mahkemelere ait birçok ıeyler oku. 
muş.tum amma.. yine mahkemeler 
hakkında kAfi bir kanaat sahibi ola.. 
mamıştım .. 

Saat 14 e doğru Adliye sarayının 
iatikametiııi tuttum. Kilmeye gö _ 
rünmek Utemiyerek koridorları 

geçtim. Kalabalıktı. Kimsenin be -
nimle meşgul olacak vakti yoktu 
amma, bana öyle geliyordu ki, her
kes benimle meşgul. 

Nihayet cinayet mahkemesinin 
nerede olduğunu, yakası sırmalı bir 
hademeye sordum. Beni bir merdi. 
venden indirdi. Sağ tarafta loş bir 
koridordan yürüdük. Sonra geniş 
bir hole çıktık. cİşte!• dedi ve fil
hakika holde dehşetli bir kalabalık 
vardı. Holün sol tarafına dört tane 
kapı açılıyordu. Halk, bu kapıların 
önünde klimeleşmişti. 

Ben hole girdiğim zaman, tannan 
bir zil se.si de halkı dalga dalga ha
rekete getirdi. Kapılar açıldı. Ben 
de kalabalığa katılarak o kapılardan 
birinden içeri girdim. Ve arka ta -
rafta sıraların birine oturdum .. Yi
ne kimse tarafından tanınmamak 

için, oturduğum yerde büzüldükçe 
büzülüyordum. Herkes, mahkeme 
hakkında kanaatlerini bildiriyordu. 
Münakaşalar cereyan ediyordu. Ab
lamın mahrem hayatını herkes çok 
iyi tahkik etmişti. Arkamda iki ih
tiyar kocakarı: 

- Bu nur gibi delikanlıyı niçin 
mahkemelere veriyorlar? Buna 
üstelik bir de aferin demeli. İki 
ıane orospuyu dünya yüzünden kal
dırdığına herkes teşekür ede -
ceğine, zavallı yavrucuğu, mahke
melere sürüklüyorlar. 
Diğer acuze cevap veriyordu: 
- Ben işittim. Luiz'in, Müddeiu

mumi ile de dalaveresi varmış. 

Kahpe karı, onu da elde etmiş, za
ten bahriyeliyi onun için fena hal
de yakacaklar ya ... 
Yanımda 20 - 25 yaşlarında genç 

bir kız oturuyordu. Birdenbire ar
kaya döndü. O iki dedikoducu ka
dına sert bir eda ile çıkışarak: 

- Ölünün arkasında kötü kötü 
söylenmek ayıptır, dedi .. yarın, siz 
de toprak olacaksınız .. 
Ablamı müdafaa eden bu genç 

kıza birdenbire minnet hislerile bağ 
lanıverdim. Gözlerim dolu dolu ol
mu~u: 

- Matmazel, size çok teşekkür 
ederim, dedim .. Lulz ablamdı. 
Yanımdaki genç kız, kaşlarını 

kaldırdı. Bir delikanlı denecek bir 
gencin birdenbire kendisi~e bir 
~eyler söylemesini hoş görmedi. Ne 
dediğimi anlamamıştı: 

- Ne dediniz? dedi. 
- Luiz, ablamdı. 
Bu sefer, genç kızın yüzünde fır

tınalar koptu. Ağlıyacak gibi oldu. 
Evvela sarardı, sonra kızardı: 

- Luiz, dedi.. zavallı Luiz .. o ka- · 
dar iyi arkadaşımdı ki. Ve devam 
etti: 

Koagre ıçtima lıalinde 

Ordu Maluller Biriliği Ankarada' 
son yaptıkları seçimde Malatya Me
busu Mahmut Nedim Zapçıyı heyeti 
idare riyasetine, Sabri Antayı Reis 
vekilliğine, Fahri Onursalı Katibi 
umumiliğe (İş Bankası memurların
dan), Zeki Akmeni Muhasebeciliğe 
(Gaz Arama Tetkik Bürosunda), 
Hüseyin Avni Aktolgayı azalığa (İş 
Bankası meclisi idare azasından), 

Hamit Görgeç (Parti Genel Sekre
terlik Bürosunda), İsmail Hakkı Öz
akı (İnhisarlar Ankara Baş Müdü
riyeti Sicil memurluğunda), Nazmi 
Madanoğlu (Üsküdar Parti nahiye 
başkanı ve Birlik Üsküdar Şubesi 
reisi), Rasih Tuna (İzmir Şubesi re
isi ve çiftçi), Haysiyet Divanı ve 

Mürakabe Reisliğine Kars Mebusu 
ve Zonguldak ve Bolu Parti Müfet-

tişi Şer af ettin Karacan, Reis vekilli
ğine Belediyeler Bankası Hukuk 
Müşaviri Asım Ersan, Parti Bürosu 
Hesap işlerinde müstahdem Sadi 

Evren azalığa, İstanbul Sıtma Mü
cadele reisi Mithat Süyev azalığa se
çilmişlerdir. 

Kongre münasebetile büyüklere 
aşağıdaki telgraflar çekilmiş ve ce
vaplar alınmıştır: 

Asil Türk milleti Yüce Cümhurre· 
isi fsmet lrıönü'nün yüksek 

huzurlarına 

Orduevinde toplanan kurultayı

mız Milli Şef ve aziz Cümhurreisi
miz olan zatı devletlerinin daima 

zim v~ şükranla teyiden arzetmeyi 
en büyük hazzı vicdani addettiğini 
izharla şeref duyar. 

Ordu Malilller Birliği Ku
roltayı Başkanı KaTs Mebu

su Şerojettin KaTacan 

Bay Şerafettin Karacan 

Kars Mebusu, Ordu MalUller 
Birliği Kurultay Başkanı 

C: Kurultay münasebetile hak
kımda gösterilen temiz duygulara 
teşekkür ederim. 

ismet lnönü 

Asil TüTkiye CümhuTiyeti Büyük 
Millet Meclisi Yüce BCl.§kanı 

Abdülhalik Renda 

Orduevinde toplanan kurultayı
mız asil Türk varlığının Büyük Mil
let Meclisi ve onun yüce başkanı o
lan zatı devletlerine kalpten doğan 
en büyük sevgi tazimlerile bağlılık
larını teyit ederek arzeylemeyi borç 
bilir. 

. . 
Ordu MalUUer B'irliği Ku· 
rultayı Başkanı Kars Mebu

su ŞeTafettin Karacan 

Bay Şerafettin Karacan, 
Ordu MalUller Bfrliği Kurultayı 

Başkanı, Kars Mebusu 
Orduevi 

Ankara 

ordu Maluller Birliği Kurultayı 
münasebetile izhar buyurulan sami
mi hissiyata teşekkür eder, saygıla-

bir şeref hAlesi içinde bulunan yük- rımı sunarım 
sek isminizi sonsuz sevgi ve heye-

B. M. M. Reisi 

Abdülhalik Renda 
canlarla anarak Ordu rnalUllerinin • 
ebedi bağlılıklarını minnet ve ta-

Tarihi· Bir 

" 

(Sonu "t 21ci sayfamızda) 

Varlık 

- Ebeveynim, son zamanlarda r l "' 
onunla görüşmeme müsaade etmi- '-"!"" 
yorlardı. Onun bütün kusurlarım 1 

bildiğım halde kendisini çok ı;ever- !' 
dim... I~ f 

Luiz çok iyi bir kızdı. Ona ya- ~ 
zık oldu. • 

Biz fazla konuşamadık. Mübaşi -
rin dik sesi duyuldu. Heyeti haki • ' 
me, ağır adımlarla kürsünün arka. 
sındaki kapıdan çıkıp yerlerine geç-1 
tiler. Ortalığa bir ölü sükuneti arız a.-. 

oldu. 
Bir müddet sonra reisin sesi du

yuldu: 

- Suçluyu getiriniz .. 

Kalbim çarpıyordu. Ilık bir his, 
göğsümden vücudümün civarına 

doğru yayılıyordu. 

İki süngülü jandarmanın arasın
da, o kameriyenin budak deliğin -
den gördüğüm bahriyeliyi getirdi
ler. 

(Davamı var) 
.......................................... 
TEŞEKKÜR 

Vefat eden aaaemİZ' Bayaa 

ADiLE İPEKÇl'nln 
Cenaze merasimine bizzat gelen. 

~elenk; telgraf veya mektup gön • 
dererek teessürümüzü paylaşan aile 
dostlarımıza en samimi teşekkürle
rimizi sunarız. 

Merhumenin evlatları 

Ebedi Şef imiz Atatürk'ün· bizzat iştirak ettikleri Bingazi ve Trablus
garp muharebelerinden başlıyarak Yanya, İşkodra, Edirne, Çatalca ve Ça
nakkale mevkii müstahkemlerinde, K afkasya, Irak, Filistin, Hicaz ve Ye
men gibi muhtelif cephelerd~ ve memleket harici Galiçya ovalarında 
Türk hamasetini göstererek müttefiklerini kurtaran ve Polatlıya kadar 
sokulmak istiyen düşman kuvvetlerini püskürter~k Sakarya harbini ve 
bunu takip eden Milli Şefimizin re'sen kumanda ettiği İnönU büyük zafe· 
rinl kazanıp yabancı orduları • memleket hariminden tard ve imha ede
rek bakayasını denize döken kahraman Türk ordusunun sinesinden sakat 
kalarak ayrılan zabitan bir araya gelerek Ordu MalUller Birliği namı al
tında hayırlı bir cemiyet kurmuşlardı. Bu kere Ankarada Orduevinde top
lanarak üçüncü kongrelerini aktedip nizamnamelerini son neşrolunan 
3512 sayılı kanuna göre tadil etmişler ve Atatürk rejimine bağlı kalmayı 
ve Cümhuriyet Halk Partisi prensiplerini tah~kkuk ettirmeyi en esaslı 
gaye olarak kabul ve ilAn etmişlerdir. 

Türk milletinin daima kalbinde ve himayesinde yaşıyan bu vatan 
evlatları Milli Şeflmizden alacakları küçük bir i~arete her ?:aman ve her 

yerde tekrar yurda hizmet etmiye hazır olduklarını bu toplantılarında sa
rahaten tebarüz ettirmişler. 

Milli Şefimiz ve Reisicümhurumuz İsmet İııönünü Hami reis ve Milli 
Müdafaa Vekili Gnl. Naci Tınazı fahrri reis tanıdıklarını ve büyüklerine 
karşı besledikleri rabıta ve hissiyatı tazimkAranelerini telgrafla bütün 
şubelerine bildiren Türk Ordusu kahramanlarından bir ızrup. 1 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivaniarı 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 
- tot- YAZAN: SAMI KARAVEi-

Saraydaki Endişe 
Ya Bekir Güreşirken Sultan 

Azizin Dişlerini Dökerse ? 
Bekir, dik ve dopdoğru bir Anado

lu çocuğu olduğu için padişah falan 
tanımayıp alabildiğine tutacak, bel
ki de boyundurukla dişlerini söke
cekti. 

Binaenaleyh; Sultan Azizin Be
kirle güreşi kat'iyyen muvafık de
ğildi. Sonra; Bekir gittiği yerde pa· 
dişahı ne suretle hırpaladığını da 
söyliyebilirdi. Bu da hoş birşey sa
yılmazdı. 

Sarayda hemen herkes Bekirin a
kimsccikler Bekirin yanına gitmi
leyhine dönmüştü. Korkusundan 
yordu. Saraya ilk geldiği zaman ih· 
:;anlara, hediyelere, iltifatlara sahip 
olan Bekir, şimdi padişahın gözün
den d;_Jştüğü için herkes ne olur, ne 
olmaz diye ondan uzaklaşıyordu. 
Kavasoğlunun güreşinden iki gün 

sonra; Bekir bu menhus muhitin ne 
demek istediğini ve ne olduğunu 
daha güzel anlamıştı. 
• Padişahın etrafını alan bir alay 

soysuz ve sopsuz heriflerin saray i
cinde binbir fırıldak çevirerek kö
Pekler gibi yaşadıklarını görmüştü. 
Sırmalı, nişanlı olan bir sürü cicili, 
bicili adamların içleri birer mezbe-

le idi. • 
Bekir; güreşten iki gün sonra, sa-

raydan uzakla~mıya karar verdi. Fa
kat; ne suretle hareket edeceğini 
bilmediği için Arnavudoğluna sor-

du: 
- Ali, buradan gitmek istiyorum. 
- Nereye? 
- Köyüme ... 
- Pekala amma; padişah emrile 

geldiğin için, tekrar irade ile bura
dan ayrılabilirsin. 

zıkçıyı evine misafir etmek için Y'" 
rışa girmişti. 

Silivrililer güreşe hazırlanıyorlal" 
dı. Çatalcada büyük bir düğün "'!' 
dı. Bütün başpehlivanlar bu düğü~ 
güreşinde boy ölçüşmek icin çat•' 

~ ·deıa 
caya toplanıyordu. Çatalcaya ~. iJl 
pehlivanlar Silivriden geçtiklerı ıÇ. 
Silivrililer İstanb~ ve Anadolu cı: 
hetinden hangi pehlivanların çatıl 
caya gittiğini biliyordu. 

Bekirin Çatalca güresinden b;:; 
ri yoktu. Daha Bekirin bilrn /.· 
çok şeyler vardı. Mesela Sultan ıı 
zizin Bekir gibi sarayı hümayund~ 
uzaklaştırdığı birçok sayılı peb t 
vanlar vardı ki, Kazıkçı bunlarıfl 
simlerini bile işitmemişti. 

Silivrililer, Çatalca güreşine ıc; 
zıkçıyı da götürmek arzusuna k8P • 
dılar ... Bekir, bir an evvel çol~~ 
nun çocuğunun yanına gitmek 1# 
diği için yolunil devam etmek 
yordu. 

ıdlyl• 
Fakat. Silivrililer Bekire "-

söylemişlerdi: .,. 
- Pehlivan, senin bilmediğin bJ 

çok pehlivanlar var ... Bu peh1i"8ıt' 
lar sarav muhitinden uzaklaştırıl' 
mış menkCıb pehlivanlardır. Kav~ 
oğlu Koca İbrahim ve ArnavudO~ıe 
ayarında ve hatta bunlıardan bl ıı 
üstündürler... Bu pehlivantard• 
bir kısmı İstanbuldan Çatalcaya ~ 
tiler ... 

Bekir, bu pehlivanları merak ed' 
rek sordu: 

- Bu saydığınız pehlivanlar. d! 
mek Kavasoğlundan, ArnavudO& 
lun da yüksek ha! 

(Davamı var> 
_ Neden be yahu?.. 

88 811 
- Böyledir usul... O 81 

_ Ne çıkar?. Ben yarın heybemi kuyucularım• 
hazırlayıp yola çıkarım. 

- Çevirirler seni.. 
- Kim be? .. 
- Zaptiyeler ve her devlet me-

muru ... 
- Zorla mı be? 
- Padişah iradesi bu .. . 
- Desene hürriyetimizde yok bu-

rada ... 
- Olamaz... Hepimiz efepdimize 

tabiiz ... 
- Peki, nasıl hareket edeyim öy-

leyse? .. 
- Yaver psşaya git söyle ... Efen-

dimize arzetsin .. dedi. 
Bekir, kurtulamıyacağını anlayın

ca Dolmabahçe sarayının yolunu 
tuttu ve yaver paşanın huzuruna çı

karak: 
- Paşam; efendimiz müsaade bu

yururlarsa kulunuz yarın köyüme 
gideceğim. 

- Peki pehlivan .. bu akşam efen
dimize arzederim ve neticeyi sana 
yaverle bildiririm. dedi. 

Yaver paşa, Sultan Azize arzet-

mişti: 
- Efendimiz: Bekir pehlivan ku-

lunuz köyüne gitmek iradesini ni
yaz ve istirham eyler ... 

Deyince; padişah ce18llı bir suret-

te: 
- Nereve giderse gfüin?.. Yüz 

lira da vol harclığı veriniz .. dedi. 
Halil ·Pasa: yaveri mahsus ile Be

kire kisei hiimavundan yüz lira ih· 
sanı yollamıs ve padişahın iradeleri
ni tebliğ, eylemişti. 

Bekir; parayı kemerine yerleştir
di, heybesini hazırladı, sırtına vu
rarak yola çıktı. 

Bekir, Tophanede bulunan hem
şerisinin yanında bir gece misafir 
kaldı. Bir öküz arabasına binerek 
Deliorman yolunu tutmuştu. 

Öküz arabası Bekiri, Çatalcaya 
kadar götiirecekti. Bekir, iki konak 
sonra: Silivriye geldi. Silivri Bekiri 
sevinçle karşılamıştı. Herkes pehli
vana hiirmet ediyor ve ayanlar Ka-

Mütekait Binbaşı Ahmet iJilZ• • 
' sile Adanadan aldığım bir mekt'llP' 

ta şöyle deniyor; 
«... Kırkpınar güreşinde Ka~ 

yı, Kündeci Hüseyin tanıdığı halel' 
neden bidayette herkesin tanıJiladr' 
ğı bu adamı seyircilere ilan etrıı"' 
di?• 

Okuyucum, yazımı iyice okuti' 
görür ki; Kazıkçı meydana birde# 
bire çıkmıştır. Kündeci de hsSJlll}f 
güreşe başlamış olduğundan bu ııı• 
rasim arasında vakit bulup Jdııı' 
söyliye<:eklıi? Binaenaleyh; ok\l~ 
cumun bu baptaki şüphesi varı 
değildir. 

* Göztepede LUtfiye sokak, NO· J 
de emekli Binbaşı Bay Mehmedt: 

Kazıkçı; yazılarımda tarihini y•Y 
tığım gibi, bundan seksen beş, do) 
san sene evvel Şumnuya hicret er 
miştir. Deliormanda Akkoyı.ıııl0 
diye bir köy vardır. işte, Kazıkçl; 
nın ve Sivastopol muharebesinde 
gelip orada kalan Akkoyunlulatıft 
teşkil ettiği bu Akkoyunlu köyii 1" 
zıkçının köyüdür. Binaenaleyh, JCI' 
zıkçı, aslen Sivaslıdır. 

k 
Bursa Belediyesinde şef ve Sııt' 

sa güreş ajanı Bay Ziya: 
Hakkımda gösterdiğiniz tev~ii

he teşekkürler ederim. Yeni S~ 
ta neşrolunan tarihi güreş yaıılarJJSI 
bilahare gazete tarafından JdP1 
halinde neşrolunacaktır. ... 

Bay R. Hüseyin imzalı okuyucır 
ma: 
İkdam gazetesinde Tekirdağlı 9"' 

rı Ha~ız ve Sultan Hamit deYI"i~ 
pehlivanları yazılarımı bu.ı h ti 
sebepler dolayısile Yeni Sab'!, 
neşre karar verdim. Sıruı gel~ 
zaman Yeni Sabah sUtunıarınd' D' 

kuyacaksınız. 
ISf(IVeı 

M. S. K 
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iki Cana J· 
Kıyan Katil 
Naaıl Aaıldı? •• 

1 

(B•tl•rafl • ncl ••Jl•d•) 
yor ... Ve etrafı çevreliyen binlerce 
insan ae111iz, dilaw bir sükftnet için· 

Çakırcalı Efe Söylüyordu: "Sakın 
~ytana Uyup Hükiimctc Bizim 
r~erede Olduğumuzu Söyleme!,, 

de adalet aehpumın kuruluıunu u· 
zaktan ürpererek 19YNdiyorlar. Bu 
binlerce kitiden tek bir ... bil• tık-
mıyor ... 

Biraz sonra Tevkifhane önünde
yim... Hazırol vaziyetinde lkl mı 
jandarma btıyük kapıyı bekliyor .. . 
İçeride insanı ürperten bir tellf .. . 
Aşağı yukarı acele acele gidip gelen 
gardiyanlar birlbirlerfne kesik e· 
mirler veriyorlar ... Ayni tellş; yu
karıda müdür B. Bahanın odasında 
da görülüyor ... 

Bu v . l! azıyet karşısında Çakırcalı 
atı Mustafayı fena halde haşladı: 

,...:: Ne yapıyorsun Hacı! Hiç Os-
-...qı Bey d .. ··1·· ··? So . ovu ur. mu. 
)etd rıra bızzat eğılerek Osman Beyi 
~en kaldırdı. Kendisini bir is· 
'f}~ye oturttu. Kahveciye emretti. 
tip _ u~. b~şını temizletti. Su getir-

Yüıünu yıkattı. Bir tarafta da: 
~ ~ şu Hacıyı bir türlü adam 
~ edım. Bir türlü kabalıktan 
l'fir eçmedi. Keiıdi kendine iş gö
~İ ~r şeyi de berbat eder, diye 
1ltıı ~ıyordu. Hacı Mustafa kahve
~ b~r köşesine oturmuş, Çakırcalı
hrd llözlerile hiç alakadar görünmü· 

u. 
tfe kahveciye: 

..... - Çabuk Osman Beye bir kahve 
"•P' I>i ,;__ ye emretti. Sonra diğer kı· 

cva döndü: 
~ Siz olsun Hacının bu yaptıkla
~ lnani olmalıydınız! diye söy-

tle Oaınan Bey yavaş yavaş kendisi
Mı.t &elınişti. Çakırcalının bu mülA· 
)~ onda yeniden bir ümit U· 

~ ıştı. Halbuki bütün bu iş

~lAnla yapılmıştı. Efe Osman 
)t Pataklaması için Hacı Mustafa. 
~ bizzat kendisi vermişti. 
~ an Bey hiç konuşmuyor, mu~ 
~b eratını bekliyordu. Bu sırada 
~eler geldi ve içildi. Yine öteden 
~ ben konuşuldu. Fakat Efe mev· 
~ a ir türlü köprü işine getirmiyor 
~ı Mustafanın 250 altını verip 
'-"at iğini sormuyordu. Onun bu 
lftt· ko?uşması ve mevmlan de
li Uıl?rnesı, Osman Beyin içinde gay· 

"t4 tiyart bir endişe uyandırıyordu. 
e nihayet: 

~·'Vakit geldi, gitsek! diye söy
ı. 

lferk ~ es ayağa kalktı. Çakırcalı o 
dt ~· bir saniye kadar dalgın kal· 
~ nra başını yavaş yavaş Osman 

e Çevirdi: 
~""; Senedi burada mı yazacaksı

. diye sordu. 
~an Bey şaşırdı: 
~e senedi? diye sordu. 

'di: l'Calı llkayt bir tavırla cevap 

...... t},. b" 1° ~ m ıranın senedi canım. 
~ . Bey sapsarı kesildi. Artık 
' U§ ımkanı yoktu. Üç bin lirayı 

...._iye mecburdu: 
'- kaf;ok sıkışık vaziyetteyim Efe! 

...._ 'b dar param yok! diye söylendi. 
oulursun ...... . 

...._ Zaınanlar çok sıkışık ... 
~ Selanik Bankasınd\ıki paran
tı tlırsın. 

'-e her şeyi çok iyi biliyordu. Os
~a !ley mecburen sustu. ÇakITcalı 

1tt etti: 
'O ' zamana kadar da beraber 
...._ Uruz. Sonra sesini yükseltti: 
Oanı Oaınan Beyin atını hazırlayın! 

fıa: an Bey son bir ricada bulun-

~ :eni bırakın, yerime oğlumu 
· ara tedarik edeyı·m ...... oı · ft lae ınaz. Esasen oğlun da nere-
~ ielecek. Bir mektup yazarsın. 
~ huı Nazilliye giderek Ağabeyi 
~ur, parayı alır, getirir. 
~ er Çakırcalı bunu da düşün
~ d_aha evvelden bir adamını 
'1U At gondererek Osman Beyin 
~ .,.;hnıet Beyi çağırtmıştı. Ara
S dakika geçmeden Mehmet 
~tile dört nala geldi. Kahvenin 
~ l!:fe ile babasını ve kızanlan 
~' ce her şeyi anladı. Osman Bey 
~. 11cilınle ile vaziyeti ona izah 
~bin lhasaa Çakıreahnın lstedllf 
~l altını nasıl tedarik edebflece-
~.:nıattı. 
~l ırcaıı bu sırada kAğıt kalem 
... lllıı attı ve Osman Bey Nazillide 
~: an kardeşine ru mektubu yaz. 

·~ı raderi ~ m, 
takırcalı Mehmet Efenfn ya- j 

nındayım. Kurtulmak için ·üç bin 
sarı !ira llzım. .Bu parayı tez teda· 
rik etmenin çaresine bak. Parayı 
oğlum Mehmet Efendiye teslim et. 
'Kurtulabilmem, bu paranın çabuk 
tedarikine bağlıdır. Selimler eder, 
gözlerinden öperim. 

Biraderin 
Osman• 

Mektup tamamlandıktan sonra 
Mehmet Eftındi Çakırcalıya sordu: 

- Parayı ne yolda size getirece

ğim? 
- Beri gel biraz! 
Çakırcalı ile Osman Beyin oğlu 

kahvenin bir yanına gittiler. Efe 
kimsenin duyamıyacağı hafif bir 
sesle cevap verdi: 

- Ben Karıncalıd.ağa gidiyorum. 
Sen parayı doğru oraya getirirsin. 
Doğru yoldan ayrılma. Dağın yarı· 
sına varmadan kızanlar seni bulur· 
lar ve yanıma getirirler. Yalnız dik· 
kat et! Vakıa akıllı bir efendiye 
benziyorsun. Benim kim olduğumu 
da bildiğini sanıyorum. Sakın şey
tana uyup ta hükö.mete haber vere
yim, falan deme! Hatta amucandan 
başka hiç kimseye babanın benim 
yanımda olduğunu söyleme. Amu· 
cana da tembih et, sakın bir çocuk· 
luk yapıp o da ötekine, berikine, ya
hut hiikö.mete haber vermesin! Eğer 
böyle birşey olur ve hükö.met ba· 
banla beraber Karıncalıdağda oldu· 
ğumuzu haber alacak olursa Vallall 
billah hem babanı öldürürüm: hem 
de ne seni, ne amucanı, ne kardeş
lerini, ne de ananı saJ bırp,lcırım. 
SülAlenizin kökünü dünyadan sile
rim. Benim sözünde ne kadar durur 
bir adam olduğumu biliyorsun. Ha· 
ni bunu sana her hangi bir çocuk
luk yapmıyasın diye söylüyorum. 
Sözlerimi anladın, değil mi? 

- Anladım Efe! 
- Haydi şimdi hemen atına bin 

ve do~ruca Nazillinin yolunu tut! 
- PekAla Efe! 
Mehmet Efe babasına ve Efeye 

veda etti ve derhal atına atladığı 

gibi Nazil}inin yolunu tuttu. 
O gittikten sonra Çakırcalı hare

ket emrini verdi. Hepsi atlarına bin
diler. Osman Beyin atının dizginini 
kızanlardan biri tutuyordu. Kahve· 
den hareket ettiler. Yollarda köşe 
başına nöbetçi dikilen ef ~er de 
kendilerine iltihak ediyordu. Hail< 
Çakırcalının gözünden gizlenmek f. 
çin yollardan kaçınıyordu. Böylece 
köyden çıktılar. 

(Tlevamı var) 

İstanbul Fırınları 
Teftiş Olun•Ju 

Bu teftiı neticesinde 
2344 ekmek müsadere 

olundu 
İstanbul Belediyesi, tehirdeki ek

mek tevziatını kontrol etmek ve bu 
hususta alınan tetirlerin derecei 

tesirini anlamak d7.ere İstanbulun 
bütün kazalarında bir teftif yapmlf
tır. Çok esulı şekilde yapılan bu 
teftişe bizzat Belediye Reis Muavi

ni Lfttfi Aksoy da i§tirak ederek BL 
yojlu mıntakaaının tefti.şile meı _ 
gul olmU§tur. Teftif eanasında tevzi 
ifinden başka fırınlarda ve ıubele
rinde mlkdarı klfi ekmek bulunup 
bulunnıadığı, tablakArlara ondalılı 

verilip verilmediği, çıkartılan ek -
meklerin Belediye nizamlarına uy. 
gun olup olmadığı da ayrıca kontrol 
edilmiştir. 

İstanbul fırınlarında yapılan bu 
tefti§ neticesinde 2344 ekmek mü _ 
ıadere olunmU§tur. Belediye, teftft
lere devam edecektir. 

Burada, Müddeiumumilik Birinci 
Tetkik Bürosu Şef muavini B. Hay
ri, İlamat Şef muavini Fehmi Se
zai, Ağır Ceza Mahkemesi :'?:asın

dan Salim, Hapishane doktoru B. 
Zati ile birkaç gazeteci arkadaş var. 
Bütün yüzlerde bariz bir heyecan 
ve sanlık görülüyor. Ve herkes B. 
Bahayı dinliyor. O: 

- Mahkftmu şimdi uyandırdık, 
diyor, esasen kendisine akşamdan 
kesfe Çatalcaya gtdece~imizi söyle
miş ve ayn bir hücreye kapamıştık. 
Demin uyandırınca hafif bir şaşkın~ 
lık geçirdi. Bu şaşkınlıjh imamı gör
düğü zaman daha arttı. Fakat birden 
metanetle kendisini topladı. İmam: 

- O~lum Ali... Senin hakkında 
adalet böyle yazmış ... Mahkemenin 
kararı kat'iyet kesbetti. Hakkını he
lAI et ve tövbe istiğfar et, dedi. 

Mahkftm bundan sonra imamın 

namaz kılmak teklifini, namaz kıl
mayı bilmediği beyanile reddetti ve 
kelimei şahadet getirmiye başladı . .. 
Şimdi beyaz gömleği giydirdik, ka
pı altında Akibetini bekliyor! .. 

B. Sabri saatine bakıyor ve: 
-Vakit tamam, diyor, haydi gi

delim arkadaşlar .. . Saat üçü on ge
çiyor ... 

* Saat üçü on geçiyor ... 
Meydandayız. Tevkifhanenin kır

mızı otomobiline bindirilen mah.l 
kQm sehpaya 50 adım kala meydan
da indiriliyor. Gayet sakin, metin 
adımlarla ilerideki heyetin ortasına 
doğru yürüyor. 

Ağır Ceza katibi karan okumıya 
başladı. Fakat heyecandan devam e
demedi. Aza B. Salim kAğıdı elinden 
aldı ve tamamladıktan sonra niah
kOma sordu: 

- Oğlum, son bir arzun var mı?. 
Metanetini ve soğukkanlılığını 

muhafaza eden çifte katil bu suale' 
sert bir sesle cevap verdi: · 

- Hayır yok ..• Yalnız benim ken-
dimin teslim olduğumu unuttunuz. 

Ve tealim oldujuna nedamet ae
tirmi§ gibi birkaç saçma sapan ı•Y 
dah~ söyledikten sonra gayet sakin, 
meün adımlarla sehpaya doğru iler
ledi 

Bu esnada iki gardiyan kendisine 
yardım etmek istediler, fakat o: 

- Hayır .. ben Joendim çıkarım, 

diye bu son yardımı da reddetmek 
cesaretini gösterdi!.. 

Kalabalık arasından ifitilen bir 
ses cellada vazifesini yapmasını bil· 
dirdi: 

- Oğlum, Mustafa · Arif! Haydi, 
gör işini! .. 

Fakat hayret ... Cellat Mustafa A· 
· rff ortada yoktu! .. Etraftan bir sesi· 

şitildi: CellAt kaçmış! .. 

O vakit herkesi bir teli§ aldı v~ 
henüz 17 yaşında bulunan bu gen
cin korkudan kaçmış olabilecetf 

fÜphesi uyandı. Lakin birkaç saniye 
sonra ileriden bir gölge: 

- Geliyorum, kordonu geçeme
dim ••• diyerek kO§tu ve çevik bir ha
reketle aehpaya ilerledi. Yağlı ilmik 

Alinin bolazına geçirilmifti. Genç 
cellAt ipi bir kere muayene ettikten 
sonra sert bir hareketle .apfıya doğ. 
ru çekti ve çevik bir tekme ile de 
iskemle ile masayı devirdi!.. Ve 
blSylece iki cana kıyan katil artık 
son nefesini vermişti. Biraz sonra 
hapishane doktoru B. Zati ölünün 
nabızlannı tlinletY:{p muayene etil 
ve sonra: 

- Bu adam ölmüştür!.. 
Diyerek ağır ağır çekildi .•• 

HalOk ce .... ı 

SiNiR KUVV ETi 
''Türkler Öyle Şartlar içind.e Savaştılar ki 
Avrupanın Herhangi Bir Milleti Bu 
Güçlükler Karşısında Söner Giderdir, 

• 
Alman muharrirlerinden Mülma-

nın, Türkçeye çevirdiğim cÇanak. 
kale muharebesi» adlı kitabında • 
Türk erinin yüksek vasıflarına dair 
birçok sitayişler var. Dört harp yı
lını Türkiyede, Türklerle birlikte 
mübareze meydanlarında yaşıyan 

muharrir diyor ki: cTürkler, öyle 
ıartlar içinde savaştılar ki, Avru _ 
panın her hangi bir milleti bu güç. 
lükler karşısında söner, giderdi.• 

Birçok cephelerde, beliti dünya _ 
nın da bütün milletlerile karşı kar. 
ııya veya omuz omuza harp edeD 
Türkler, bu milletlerin psikolojisi 
ve karakteri üzerinde yeniden in· 
celemeler yapmalc fırsatını bulmuş. 
lardır. 

Galiçyada, Rumanyada, kuvvetıi 
ateş clffteğine de dayanmıyan Türk 
birlikleri, çok defa, :ki yanlarından 
geri itilenJkomşu Avusturyalıların 
ve Arapların bıraktıkları boşluk -
ları., tE!}kil ettik)eri koltuklardan 
tevci hettikleri ateşlerle ve muka. 
bil darbelerle l j ıpatruflarciıı". Bir Kahr ... a Tiirk ukerleri Çanakkale 
yıl bulunduğum Rumanyada cTop- bir hllcuma buırlanırıarkes 

bar binde 

hisar• kalesine taarruz eden mu • ~_..,_.__,,,....... 
ailem Alman kıt' alarmdan daha ön_ .,.....--.- ly AZA N:I ---- patılmıştı. }tf üdafiler, 13 dakika 

ce 15 Türk tümeni kalenin arkasına Emekli General sonra ve piyade taarruza geçmeden 
atılmıştı. Mirçavoda cenup sırtla • teslim oldular. Bir mermi parçaslle 
rında, piyadenin geri çekilmesi yü. Kemal Kocer yaralanmış olan tabur kumandanı, 
zünden boşanan cepheyi, Türk top. , 7 sübayile birlikte, esirlerimiz ara-
çusu, çoğunu açağa çıkardığı kırk sında idi. Esir olan taburumuzun, 
kadar topunun saçtığı ateşlerle ka- ren kurtarma mesaisi sırasında, henüz teslim olmıyan ve ateşleri • 
pamış, buhranlı vaziyete hakim ol. batmıştı. Rasıt kurtarıldı. Yarım miz altında kalan karargahı da sa.. 
muştu. saat sonra gözünü açan gencin, dür. limen dönmüştü! Tümen kumanda-

Seddülbahir cephemiz, üç taraf· . bününü ve tabancasını sübayları - nımız Albay Böhme, geceleyin ka. 
tan tevcih edilen cehennemi ateş.! mıza ibda etmesi, civanmertliğe rargahında yaralı ile istikbal hak
lerle yalanır ve kamçılanırken, \ karşı minnettarlığın beliğ bir ifa. kında görüşüyorla.rdı. Misafirper _ 
Türkün sinir kuvve\i buralarda do. desi idi. Geceleyin, cephedeki im • verliğimize karşı da büyük pir 
kuz ay müttefiklere arazi kazan _ kanlara göre, Avustralyalı Yüzba- memnunluk gösteren mecruh lflbay 
dırmamıştı. Yazık ki, malzemece za. şıya konforlu bir hayat temin ede. da ayni sözü tekrarlıyordu: Harbi, 
fımızı kanımızla ödemiştik. ı bilmiştik. Doktor, on yıl İngiltere- sinir kuvveti kazanacaktır! 

Sonra, dört harp yılında 77 mil _ de kalmıştır. İngilizceye h!kimdir. Ebuzeytun tepesini müdafaa e _ 
yon mermi yapmak kudretini haiz Aralarında geçen ve bana da aynen den 7 makineli tüfeği, binaları an
memleketler biliriz, ufak tefek kuv. tercüme edilen hasmane muhave .. kaz haline geçirdikten sonra ele ge. 
vetlerin baskınları karşısında, fe _ re!erine temas etmelt istemiyorum. çirebilmiştik. 
lahı çekilmekte aramıştır. Rasıt ta, Tilrkler için Mülman'ın İtalyan Generali Garoni, İzonzoda 
Ateş kuvvetinin maneviyatı ok. kanaatinde idi ve harb sinir kuv _ ağır malzemelerinin düşman eline 

şıyacağma dair yazılarına goz gez- veti kazanacağını tekrarlıyordu. Bu geçmesinin sebebiniı çekilme yolu. 
dirince, General Her'in eserini yaz_ alicenap hareketinden dolayı mü - nun kapanmasında ve köprülerin 
madan önce, bu panik sahnesini zL. tarekede İstanbul hükumetine İn _ kabiliyetsizliğinde buluyordu. Hr
yaret etmediği fikrini beslemekte giliz Harbiye Nezareti teşekkürleri- çok mütaleasından rnüstefid oldu. 
kendime hak verdim. Veaux'ya düŞ- ni iblağ etmişti. ğum General, dünyanın dört mille
man girince, kumandanı, kardeş ka_ Filistinde Rlmullah, Betuniye; tinin askerine hayran•: Fransız. 
leler ateşlerinin kendisine ve kıt'a- Ebuzeytun, Beyti Avrilfevka mınta lar, Almanlar, Türkler ve İtalyan. 
larına tevdhni dilemek gibi büyük k~sını müdafaa eden 24 tümenimi. lar . 
şehamet eseri göstermişti. General, zın 143 alayından bir kuvvet, Fevka Materyel ve moral, birbiri.filn ay. 
mertlik tarihine böyle altın sayfalar da, bir gece baskınında esir olmuş. rılmaz lAzımıdırlar. Fakat harp 
ibda eden ordulara sahip bir yur. t~. Ertesi gün saat 1,4~ de, Feridun vak'aları sinir kuvvetine mil _ 
dun çocuğudur. Bugün de bu ordu ! Fikri (saylav) ve Siirtli Ali Rızanın him bir yer verilmesini emreder. 
Nice'in, Korsikanın ve Tunusun mü bataryalarının ateşleri, müdafaa ha- Ancak, sinir kuvvetinin ne kertede 
dafüdir. Evet, ihtilalin evlatları, ~ine konulan, sarp ve sivri bir tepe kisbi olabileceğini, belki yakın bir 
dahili cidalleri ne şekil alırsa alsın, üzerindeki köyü yıkmıya başladı. tarih bize blr kere daha ispat ede _ 
yurd .ınüdafaasını her şeyin üstün- Çekilme yolları da ateşlerimizle ka- cektir. 

de tutarlar. ~~~~~~~~:OCO?CCCC~OOOOCıOOOOOOO~~~~~~~~~ 
Pıkar'ı stratosfer1ere yükseıten, T ırha. • vapuru 

Şmit'ı kutbun, dalgaların ltıtfu -
na kalan buzları üzerinde tetkikle- g~Jiyor 
re sevkeden ve Sovyet pilotlarına Almanyada yaptınlan Etrüsk. tipi 
bu oynak buz adalarında ini.ş yer. ~apurların ikincisi Tırhanın bugün 
leri seçti.ren, yalnız ilim ve mefktl- . limanımıza gelmesi beklenmektedir. 
re değil, sinir kuvvetidir. Tırhan vapuru Etrüsk'ün tadilAt 
İspanyadaki kardeş harbinin illt projelerine göre ikmal edilmi§ ve 

yılında Madride, ayağının tozile ,yapılan tecrübelerde gayet iyi neti
teveccüh eden zırhlı ve motörlü 20 celer alınmıştır. Tırhan limanımızı 
bin yabancı ve yardımcı kuwetin, geldikten sonra Marmarada bir tec· 
103 kızıl tayyarenin bombaları aı- rübe yapılacak ve derhal Mersin se
tında bermutad, panik yaptığım ferlerine başlan.acaktır. Bu vapur· 
Alınan mevkut risalelerinden öğ _ ların üçüncüsü olan Kadef vapuru 
renerek Topçu mecmuamızda tal • da ağustos ayında gelecek ve Etrüsk 
silAtile yamı11tım. bundan sonra tadil edilmek üzere 

Kayaltepede topçu kumandanı .,...,AI..,m~an...,.y....,a....,y"'a"'gi""'d"'ec"'e"'k"'Jtir"".vv~-.AA~ 
idim. Bir gün öğleye doğru, üzerine ~ lllam 1 

ateş açılan bir İngiliz tayyaresi, kı-
yının biraz ötelerinde denize düş _ Tull•cllann topl••b•ı 
müştü. Grup Kumandanı Mareşal, Şehrimizdeki tuğlacılar dün Tica· 
içindektleriiı kurtarılmasını emret- t Od re asmda bir toplantı yaparak 
ti. Doktor Hesselberger'le birlikte bu ayın 24 ünde An.karada toplana
sahile indik. Biri sıtmadan muzta- cak olan komisyona iştirak edecek 
rip ikl genç sübayımız, dalgalı de- hh rnura asları seçmişlerdir. Bu içti· 
nfze atıldılar. Bir yandan da, tay. ma gayet mülıakaşalı olmU§ ve ne
yareyi kurtarmak için gelen torpL ticede Şaban Özbalçık ile Hazine. 
dolara ateş açılmıştı. Tayyare ve d~r Hüseyin Subaşı mümessil ola· 
içindekilerden birisi, dört saat sü- rak seçilmişlerdir. 

llALDVLlaUmS ı 

Hal•Y ve Loz•n glnlerl 
için konfer•n 

Eminönü Halkevinden: 

1 - Hataym ana yurda .kaVU§ması 
şerefine 23 temmuz 939 pazar aqa. 
mı saat (21) de Evimizin Cağaloğ
lundaki salonunda yapılacak kutla
ma toplantımıda Dr. Salim Ahmet 

Çalışkan tarafından (Tarih! w tçti

mat Hatay ve Hatay hakkındaki IÖ· 
rii§lerim) mevzulu blr konferans 

verilecek ve konferansı takiben rnss. 
terit Şubemiz (Dekbazlık) plyemu 
temsil edecektir. 

9 - Yurdumuzu eaemenlile uı.,. 
tıran Lozan günönfln yıld&ribnfl te· 
refine 24 temmuz 939 pasarteli ak

prnı saat (21) de yine Cafaloflun
daki salonumuzda Evhnfz Dil, Tarih 
ve Edebiyat Şubesi Bqkan'ı Halit 

Bayn tarafından (Lozan aferinin 
tahllll) mevzulu bir kon"ferans ve 

konferansı müteakip orkutt'alnıı 

tarafından bir konaer v.ırtl@ffktir. 

Her iki toplantı için davetiye JOk· 
tur. 
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IWfDHA IDIBM. 
YAMA Çanpazar Nahiyesinde 

Bir Kaplıca Yapılıyor 
Hiç bir tarafa bakmıyordu... A· 

dımları dalgın ve manasızdı ... Ken
dini; kendı aynasında seyrettiği, ya
ya kaldırımlarda sıralanmış süslü 
\•itrinlerin pırıl pırıl camlarında ya
nlp sönen, birinden ötekine atlıyan 
ürkek göl~nden belli idi. 
Düşünüyordu .. o gün; otu7. beş ya-

. şım otuz beş kuruş kadar kolay har
cadığı beyaz et tüccarlarının boğaz 
tokluğu fabrikalarından iskarta e
dilmişti. Tıpkı amortisman payı kal
mıyan çürük bir makine gibi... 

Sermayesini kediye yükleten bir 
mahalle bakkalından ne farkı var· 
dı? .. 

Senelerce yırtık isteklere yama
lık etmiş, yine birşey kazanamamış
tı ... 

Hava sıcaktı ... İrili ufaklı apartı
manlann kaygısız bellerine dola
nan çıplak kaldınmlarda sabahtan 
beri dolaşıyordu ... 

Çerçeveleri çürümiye yüz tutmuş 
türbe pencerelerinden sızan iki kör 
kandil kadar ışıksız gözleri yürü-
düğü yolu aydınlatmıyordu .. . 

Nereye gidiyordu?. Hiç ... Kendi 
de bilmiyordu ... 

Gözlerine takılan her yabancı 

göz, içinde bir yara kanatıyordu. Ne 
olduğu halinden anlaşılıyordu çün
kü ... Fakat o; kimseyi tanımıyordu. 

Ne biçim insandı bu .... Güneşi. çi
çekli balkonlarında elle tutulacak 
kadar baygınlaştıran ahenkli dizil
miş taş yığınlarından, apartmanlar
dan bile daha talisizdi. .. 

Her akşam kucak kucağa yattığı 
zaten kuru dört duvarla, boyalan 
sıyrılmış, somyesi kırık bir karyola 
idi... Bunu da mı çok görmüşlerdi 
ona ... 

Yürüyordu .. her adım hatırasında 
maziden bir yaprak çeviriyordu. 
Kendinden geçmişti.. damarlarında 
on beş sene evvelki genç kızlığının 
hasreti yanıyordu. 

O kaygısız canlılık .. temiz kokulu 
çiçeklerin kucaklarında bayılmış o 
sıcak yuvalar .. hepsi hepsi hiç de
ğişmemişlerdi... 

Yüzündeki acı çizgilerinden; bü
tün bunların arasında aradığı ken
dini bulamadığı okunuyordu. 
Şimdi yenemediği bir ihtiyaç onu 

rüya olmuş l!f'ncli~nırı l,aheelerin
~e dolaştırıyordu .. 

Mektep .. . 
Müzik .. . 
Açık hava gezmeleri ... 
'O mitli bir sevgi. ..... ..,, 
Fikret ... 
Buhranlar ... 
Aldatılmak ..• 
Beklemek ... 
Nihayet Fikretin r;-ıeyı~ı ... 
Evine sığındığı teyzesinin içine 

batan gözleri ... 
Mahallede dedikodu ... 
Yarım bir yüz .. yanm bir kalb ... 
Alnının ortasına yapıştınlan koca 

bir kara damga ... 

Necaşi, Cağferden islimiyet hak
kında malumat istedi. O da şöyle i
zahat verdi: 

- Biz, cahil adamlardık, putlara 
tapardık. Ölü eti yerdik. Her fena
lığı yapardık' Aramızda kuvvet en 
büyük haktı. Allah, içimizden biri
ni bize resul gönderdi. O, bizi puta 
tapmaktan vazgeçirdi. Kumar oyna
maktan, faiz vermekten, kadınların 
namusuna tecavüzden, her türlü fe-

ı' nalıktan bizi menğ etti Doğru söz
ı 

lü olmamızı. sözümüzü tutmamızı 
bize öğretti. Biz, onun meydana 
koyduğu iyfiiklere bakarak, onun 
hak peygamber olduğuna inandık. 

Kureyş, bize işkence ettiği için pey
lfamberden izin alarak hicret ettik. 

NecAşi.. Cağferi dinledikten son
ra: 

- Peygamberinizin Allahtan nak
lettiği şeylerden birşey okur musu
nuz? 

Deyince Cağfer, cKaf ha ya ayın 
sad• söresfnin bir kısmını okudu. 
Bu, ,şu mealdedir: 

.K8f ha ya ayın sad hakkı için bu 
f.yet, HahtdlArun kulu Zekeriyya 
lıakkındaki rahmetinin tizkAndır. 
~ekerlyya, t

0

anrıııına gizlice dua e· 
)erek dedi, ki: Yarab! kemiklerim 
lhttyarlıkta11 zayınaaı. Saçlanm a· 

Küçtilmek ... 
Gözle, sözle itile kakıla xaldırım· 

lara sürüklenmek ... 
İnsanlar ve kaldırımlar .. . 

Kaplıca Çok Modern 0/(Jcak 
Kendi kendine şaşıyordu ... Bütün , 

bu hakikatleri şimdiye kadar niçin 
anlıyamamıştı. Kafasında ihtilaller, 
fırtınalar koptuğu günlerde neden 
bu kara damgayı yüzünden parçala
yıp sökememişti?. 

Birdenbire gözlerinin önünde o 
çikolata fabrikasının göbekli direk· 
törünün dikenli gözleri, o çamaşır
hanenin örümcek kafalı patronu, 
kitap tabiinin ürkek alakasızlığı bi
rer geçit resmi yaptılar ... 

Ne büyük bir saflıkla aç midesi\ 
için iş yalvarmıştı onlara... Aç mı , 
ölecekti? .. Hayat ne de olsa tatlıy
dı ... Midesi kokmıya başlayınca her 
şey olup bitti. .. 

Elini, emeğini, kafasını satamadı
ğı o zavallı insanlara etini sattı ... 
Ah bu midesi ... Hep onun için ça
lışmış, otuz beş senesini emdirdiği 

G&nen Kaphcaauua iadeli prG110fü 

bu sülüğü · yine bir türlü doyurup 
şişirememişti ... 

Gün ilerliyordu ... Hava kararma
dan birine yamanmalı idi. 

Etleri kırışmış yüzüne uymıyan 

oksijenli saçları, üzerinden kaçan 
açık renkli robu zaten onun ne ol
duğunu haykırıyorlardı. .. 

Bir köşevi saptı... Kendi kadar 
bakımsız bir sokaktı bu... Kokusu 
burnuna vuran midesinin hatırı f. 
çin şişman. zayıf, genç, ihtiyar biri
ni bulacaktı burada ... Sağ tarafta 
çarpık ve dumanlı bir kahve var
dı ... Bo7.Uk Arnavut kaldırımlarıan 
kadar taşan manasız bir kalabalı~ın 
önünden geçti... Meteliksiz iki kül
hanbev ona lakırdı attılar: 

- İyi mal be ... 
- Bırak ulan orospuvu ... 

- Nereye ablacığım böyle ... 
- Nereye gider ulan, elbette 

birine yama olmıya ... 
Konu~an bu son ses ona yabancı 

gelmedi. Hızla geriye döndü .. gözle
ri aldanmamıştı ... Fikret karşısında 
idi ... Bütün vücudü titremiye baş· 
ladı. Bir anda mazisi gözlerinde ya
nıp söndü .. . Kin saçan bakışlarını 
onun tA beyninin içine saplıyarak 
boğulur gibi haykırdı: 

- Kimseye değil.. kaldırımlara 

vama olmıva ... 

Yapağı sahşlan 
hararetlendi 

Memleketin her tarafında yapağı 
satışları hararetle devam etmekte
dir. Dün şehrimizde 350 balya, Mer
sinde 1200, İzmirde 1000 balya mal 
satılmış, bunların bir kısmı yerli 
f.abrikalara satılmış, mühim bir kıs· 
mı da Almanyaay ihraç edilmiştir. 

Mersinde fiatlar 50, İz.mirde 58-6Ô, 
fstanbulda da 57-58 kuruş üzerinde 
muamele görmüştür. 

ğardı. Allahım, şimdiye kadar sana 
ne dua ettiysem, kabul ettin. Bana 
halef olacak amca oğullarımın din 
yolunda kusur edeceklerinden kor· 
kuyorum. Karım ise doğurmuyor. 
Allahım ! fazl ve kereminden bana 
bir evlAt ihsan et te benden sonra 
dinde yerimi tutsun. Bana ve ili 
Yakuba vlria olsun ve evladımı n
zana niil et. Cenabıhak Zekeriya
nın duasını kabul etti ve dedi, ki: 
Ya Zekeriya! Sana Yahya isminde 
bir çocuk vereceğimizi tebşir ederiz. 
Bundan evvel, bu isimde kimse ya
ratmadık. Zekeriya dedi, ki: Yarab! 
benim nasıl oğlum olabilir. Karım 
çocuk doğurmak kudretini kaybetti. 
Ben ise ihtiyarlığın b:itün zaafı i· 
çindeyim. Buna karşı Allah tarafın
dan bir melek Zekeriyaya şunu söy
ledi: Söylediklerin doğrudur. Fakat 
Allah buyuruyor ki: Benim için. 
bunda güçlük yoktur. Bundan evvel 
de seni yarattım. Halbuki, sen de 
yoktan var oldun. Zekeriya, duasın· 
da dedi, ki: Karımın gebeliğine dair 
bana bir a1Amet göster. Allah ta, üq 
gün ilç gece kimse ile görüsme! De
di. Zekeriya, ür. gün ibadetten sonra 
kavminin yanına çıkınea, onlara sa
bah aksam namaz kılınız. diye emir 
verdi. Yahya dünyaya ~elince: Jfy 

Biga (Husu!!) - Modem surette 
yeniden inşasına başlanmak üzere 
temel açma ameliyesi hitama eren 
Çanpazar nahiyesi kaplıcasının az 
zamanda bitirilmesi için Çanpazar 

ihtiyar heyeti gayret göstermekte- ' 
dir. Kereste tüccarlarımızd.an Bay 
Hüseyin Üner'in, kaplıcanın senelik 
varidatile ödenmek üzere köy san
dığına on bin lira ikraz edeceği 

memnuniyetle haber alınmıştır. İk· 
raz işinin müsbet neticeye vannasi
le kaplıca kısa bir zamanda ikmal 
edilecektir. Bu hayırlı ikrazdan do
layı Bay Hüseyin Ünt;r'e ne kadar 
teşekkür edilse azdır. 
Kaplıca, Gönen kaplıcasının pll

nına göre insa edilecek, birer büyük 
salon, büyük yemek salonu, umuma 
aid banyo, hol, umuma aid soyun
ma yeri ile dokuz hususi banyo ve 

· birer, ikişer, üçer yataklı olmak üze· 
re yirmi odayı şamil bulunacaktır. 
Kaplıcanın bu tekilde inşasile köy 
Jnanevi şahsiyeti ehemmiyetli bir 
varidat temin etmiş olacaktır. 

Resimde; Çanpazar nahiyesinin 
yakın 1.amanda bir eşine kavuşaca
ğı Gönen'in bugünkü kaplıcası gö
rülüyor. 
Diğer taraftan Çanpazar merke

zinde bir yatılı okul inşasına ve bu 
sene cılız çocuklar için Azat obası 
açılmasına karar verilmiştir. Tavuk 
tavşan istasyonu da ikmal edilmiş, 
Koİlektif fidanlığı havuzuna bir ki· 
lometre mesafeden su getirilmek 
suretile fidanların su ihtiyacı gide
rilmiştir. 

Kapotaj bayramı 
1 temmuz kabotaj bayramı Kara

bigada neşe içerisinde kutlulanmış
tır. O gün bütün sahil, iskele, mo
törlü, motörsüz bütün deniz vesaiti 
bayraklarla donatılmıştı. Denizcili
ğe aid bir çok mUsabakalar yapıldı, 
bilhassa yağlı direk çok eğlenceli 
oldu ve kazananlara muhtelif ikra-

miyeler tevzi edildi. Eğlencelerden 
sonra İstanbuldan gelen Seyyar va
purile Biga ve Karabigadan bayra
ma iştirak eden kalabalık halk gece 
üç saat süren bir tenezzüh yaptılar 
ve dönüşte geç vakitlere kadar eğ
lendiler. 

Spor ifleri 

Bir iki senedenberi hami ve yar
dımsızlık yüzünden hiç bir faaliyet 
gösteremiyen Biga İdman yurdu 
idare heyeti intihabı yenilenmiştir. 
Sporun ehemmiyetini ve bir mille
tin beden kabiliyet ve karakterini 
yükseltmek hususunda ve yurd mü
dafaasında oynadığı büyük rolü iyi
ce kavramış bulunan yeni ilçebayı
mızın spor işile yakından allkadar 
olacağına şüphe yoktur. Yeni idare 
heyetine, sönük geçen günleri telafi 
etmek için azamf çalışma ve başarı· 
lar temenni ederiz. 

Cihad Ozangil ------
Bilecik Valisi 
Takaüt Edildi 
Ankara - Bilecik Valisi Ali Rıza 
Oskay'ın tahdidi sinne tabi olarak 
tekaüde sevki dolayısile Dahiliye 
Vekili Faik Özlrak, kendisine aşa
ğıdaki mektubu göndermıştir: 

Sayın B. Ali Rıza Oskay 
Bilecik valisi 

«13 temmuz 939 tarihinde sin had
dine vusulünüz sebebile kanun 
icabının tatbikine zaruret hasıl ol
muştur. Si:r.ıin gibi yüksek seviyeli 
bir arkadaşın bu suretle mesleğin 

• faal kadrosundan çıkması karşısın. 
da büyük bir teessür duymakta ol
duğuma itimat buyurunuz. Bu te -
essürümü tadil eden yegAne sebep, 
fl seneye baliğ olan hizmet müdde_ 
tinizde vicdanınızı rahatsız edecek 
hiç bir hatıranın ızhrabını taşımı· 

~·MW&f!~ 
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Yahya, tevrata iyice sarıl! diye ona 
ilham ettik. Daha iabi iken ona hik· 
met nuru ihsan ettik. Ulıihiyetimiz. 
den, ona merhamet ve refet verdik. 
Onu takva sahibi ettik. Anasına ba
basına mutiğ kıldık. O, asi ve ceb
bar olmadı. Doğduğu gün, öldüğü 
gün ve dirilip peygamberliğe maz-

har olduğu gün selamete erdi. Ya 
Muhammed! Kur'anı kerimde Mer
yemi hatırına getir: Kadınlık adeti 
hitam bulduğu zaman ailesinin e-

vinden çıktı; şark tarafında bir ye
re gitti. Halktan saklanmak için bir 
perde gerdi. Biz, ona ruhumuzu gön
derdik. Ruhumuz, insan kıyafetine 
girdi. Meryem, onu görünce: Sen
den Allaha sığınırım. Eğer itikat sa
hibi mü'min isen bana taarruz et
me! dedi. Ruhumuz ona dedi, ki: 
Ben Haktaala tarafından sana iyi 

bir çocuk hediye etmiye memurum. 
Meryem: Benim, nasıl oğlum olabi
lir? Ben fahişe değilim, deyince ru
humuz: DoiZru söylilyorsun. LAkin 

-··-Allah, ona oğul vermek benim için 
güç değildir, diyor ve yine diyor ki: 
Onu, insanlara kudretimizi göster
mek için yarattık ve müminlere 
rahmet kıldık. Bu, ezelde takdir olu
nan bir şeydir. Meryem, İsaya gebe 
kaldı. Ailesinden uzak bir yere çe
kildi. Doğum ağnlan, onu, bir hur
ma ağacına dayanmağa mecbur et
ti. Mahcubiyetinden: Keşki bu hale 
geleceğime ölseydim, de unutulmuş 
olurdum. Deyince, ruhumuz, alt ta. 
alt tarafından nida ederek: mahzun 
olma! Cenabıhak, senin ayağın al
tında bir ırmak halk etti. Hurma a
ğacının dalını salla! Sana taze hur
ma düşürsün. Hurma ye ve su iç! 
Ferahlarsın! 

Necaşi ile orada hazır bulunan
lar Cağferin Kur'andan okuduğu bu 
sureyi dikkatle dinlediler. 

Necaşi: cCenabıhakka kasem ede· 
rim, ki kelam Musaya vahy gelen 

yerden gelmiştir.• Dedikten sonra 
sonra Kureyş murahhaslarına. mu-

-•s-
Fakat o felaketli günde, on yaşın-ı 

da idim; annemin ölümünden bir 
ay geçmişti. Babam, odasına kapan
mış ve bir hafta geçtiği halde ken
disini görmemiştim. Dadınma: 

- Babamı görmek istiyorum .. di. 
ye bağırdım. 
Odasının kapısına vurdum. İçeri

ye girerek, kendisini kucaklamak 
için koştum. Beni o derece şiddetle 
itti ki; arka üstü yere düşerek ba-ı 
şımı bir iskemlenin kenarına -çarp. 
tlm. Başımdan kanlar akarak ayağa 
kalktım. Bana hakaret eder~sine 
baktı. Gülmcğekoyuldu ve odadan 
çıktı. 

Aklımı kaybetmiş vaziyette idim. 
Fikirlerım altüst olmuştu. Oğlunun 
başından kanlar aktığını görerek 
gülen b '..· baba ... Ve hem ne gülüş
tü o'. .. Bu gülüşü, sonralan daha 
çok işittim. Buna rağmen bir türlü 
alışamadım!.. Bu hareket üzerine 
hastalandım ve yatağa düştüm. 

Hikmet, gözünden akan yaşları 
elindeki mendille sildikten sonra 
zayıf bir sesle hikayesine devam et
ti: 

- Şimdi fazla ümide kapılmama
nız lazım. Bana karşı bir alaka his.. 
sediyorsunuz. Ve bunun mukabilini' 
de istiyorsunuz! Şüphesiz, dostluk 1 

mütekabiliyeti tazammün eder. Hal 1 

buki bakın, dün ilk defa olarak 
kendimi dinledim ve kalbimi iki eli. 
me alarak, bir doktor, hastasını 

nasıl muayene ederse, öylece hare
ket ettim. Nazarlarımı, kalbimin ti 
en derin taraflarına kadar gezdir _ 
dim ve işte orada bana korku wren 
bir boşluk, bir hissizlik gördüm. 
Bu zavallı kalb, çoktanberi muzta
rip ve hasta idi. Fakat bir seneden
beri o da dayanamıyarak öldü. Şim
di şu göğsümün içerisinde bir avuç 

1 
soğuk külden başka bir şey yok. 'ı 

- Aziz dostum, böyle kara dü _ 
şünceleri atmak en doğru bir hare- · 
kettir. Zira, sizin henüz ölümün bir 
kelimeden başka bir şey olmadığın_ 
dan, daha doğrusu, onun hayatta 
bir tevakkuf noktası, bir merhale 
bulunduğundan haberiniz yoktur. 

yarak ve fakat fedakarlık ve fera. 
gatle dolu uzun bir hizmet hatıra. 
sının hazzı ve gururile devlet hiz
metine vakfı hayat edenlere mu _ 
ltadder olan en büyük rütbeyi ihraz 
etro4 olmanızdır. 

Millet hizmetine girenlerin hepsi 
için aksayı emel olması lazımgelerı 
bu mazhariyetten dolayı sizi tebrik 
ve geçmiş mühim hizmetlerinizi 
hatırlıyarak gerek Vekalet ve gerek 
p.hsım namına size teşekür eder ve 
sarsılmaz saygılarımı sunarım, çok 
kıymetli ve faziletli meslekdaşım 
ve arkadaşım. 

Dahiliye Vekili 
Faik Ôztrak 

hacirleri teslim edemiyeceğini söy
ledi. Onlar da me'yusen Necişinin 
yanından çekildiler. 

Amr, Necaşinin yanından çıkınca 1 
arkadaşına: 

- Bak, yarın onlara öyle birşey 
yapayım ki Neclşi hepsini iğdam et
mekten başka "are bulamasın! 

Deyince arkadaşı: 
- Öyle ~ey yapma! Onlar da ak· 

rabalanmızdır. 
Dediyse de Amr onları muhakkak 

öldürtmek kararında sebat etti ve 
ertesi günü NecAşinin huzuruna çı
karak: 

- Ey büyük hükümdar! Siz bu a
damların ne olduğunu bilir misiniz? 
Onlar, sizin dininizin aleyhinde bu
lunuyorlar. 

Dedi. 
Bu itham üzerine, Necişi Cağferl 

çağırttı ve onların İsa hakkında ne 
fikirde olduklarını sordu. 

Cağfer: 

- Biz, Allahın dediğine inanıyo
ruz. Allah, onun hakkında: İsa, Al
lahın kulu ve resulıidur. O, Merye
me ilka ettiği kelimesidir ve Alla· 
hın ruhudur, demiştir. 

NecAşi, bu sözleri muvafık buldu. 
Ye~Pn ~1ch~ı bir cöoü göstererek: 

Nakleden : ORHAN !, 
Ne kadar soğumuş olur$a olşun, ?ıt 
kül yığınından ruh ve fikir rüıgitl 
esince, yeni bir hayatın doğmak ıdt' 
kanının mevcut olduğunu bılern!S
siniz. Hiç unutmam, 'bir gün bir çı· 
çekçiden, pörsümüş, sararmış ve ii
zerindekı kabuklar kurumuş ol• 
duğu bir soğan satın almıştım. l"' 
gelin~, bu çiçek soğanını elirn ,. 
Jarak kendime: 

- Sen bir zambak olacaksın .. dl! 
dim. O bana cevap verdi: 

- Bunun imkanı ) ok!. Bana .,_. 
kın, ben ölmüş bir soğanını. Her "'° 
rafım kurumuş, pörsümüş. Ben-. 
hiç çiçek çıkar mı? 

- Bırak bunları, diye bağı~ 
hayata kuvvet veren kudret!_.; 

yardımını istiyeceğim. Semaya: r 
na, içecek su gönder.. diy~ 
Toprağa: onu besleyici usarel~ 
canlandır, diyeceğim. Ve günete 4'• 
şualarınla onu ısıt, diye söylif" 
ğim. Ve bu suretle kendisini öııol' 
zanneden bu zavallı fidan, ~ 
nın taşlarını kaldırarak yapy; 
büyüyecek ve ondan çıkacak ~ 
gözlerimi kamaştıracak .• 

Bu sözleri doğru söylüyord_,. 
Toprağın üzerine koyduğuaı "' 
kuru soğan, tabiatn, üzerinde çabf 
tığını hissetti. Bu kuru soğand,.., 
toprağın üstüne, henüz titriyen • 
zun yaprakçıklar fışkırdı ve rıib' 
yet onların arasından da nazik ti 
ince bir sap uzıyarak tepesinde, ::; 
garların zevkle kokladıkları 

bir koku saçan güzel bir çiçek ::; 
tişti... Benim saf zambağım! .. 

iyi dinleyin. Toprağın besleyici"' 

7e1erine, sem;;;-serinletici t<ırJr 
larına, ve bilhassa güneşin ibt, 
mına inanınız .. Sizi se\•en bu ~~ 
bin içerisinde, bu güneşin kucıre
bir ~ığını getiriyorum!. Bu ziya 1' 
hararet unsurlarını kanakana eııd" 
Bir gün siz de, çiçek verecek k'lf• 

vetli bir fidan haline geleceksiOİ' 
Buna eminim .. 

Hikmet yeniden ağlamıya b'f • 
ladı: 

- Doğru söyleyip söyle~ 
zi bilmivorum. Fakat sözleriniz. .,.a. 
hassa ~azarlarınız! .. • Sonra, i" 
yaşiarını tutarak ilave etti: 

- Ruhumdan uzun uzadıya~ 
sediyorsunuz. Fakat, hayatımı, :::; 
kadderatımı değiştirmenin sı 

da bulacak mısınız? 

- Bu sırrı birlikte arıyac.JI' 
Bunun üzerinde bazı düşüncel, 
var. Yalnız acele etmiyelim. Bu .,ı
yük işe girişmeden evvel kalbiııisi'I 
kuvvetini ve sıhhatini elde et~ 
lazım ... 

- Sizin dediğinizle İsa a~ 
şu kadar bile fark yoktur. SiZl 
yanından geldiğiniz zatı tebrik ~ 
rim. Ben de, İsanın geleceğini ıeur
ettiği Allahın resulu olduğuna ~ 
det ederim. İncilde, onun hakkJll""" 
birçok emirler ve tavsiyeler v~ 
Memleketimde rahat rahat otu~ 
lirsiniz. Kimse size taarruz edefll""'" 

Dedi. 
Sonra: 

- Allah, bu mülkü bana riW 
vetsiz ihsan etti. Ben de sizde~ ~ 
vet kabul etmem. Kimsenin ~~ 
de dinlemem. Peygamberlerini~· 
zip eden bir kavmin hediyesi 
!Azım değil. . 

11
,. 

Diyerek Kureyşin gönderdiği 
diyeleri reddetti. 
Kureyş murahhasları HabeşiSı' 

dan avdet ettikten sonra Ha~eŞ ~ 
pazlan islAm muhacirlerile dın fil )10 
nakaşalarına giriftiler. C'3ğfer. 1,~ 
da onlara 4Ma Kane İbrahinıe . 
hudiyyen ve la nasraniyyen ve. l~ 
kAne hanifen mnslimen.• !yetın~ 
okudu. MeP.l!: c İbrahim, ne yab t 
ne de nesrani idi. O hanif rnüsliJ!ı 
df .• 

Necaıi, bu Ay.eti f.§ttince: ) 
'Oeva!Dl ~st 



1 R A D Y o , J Ordu Malıiller 
ÇARŞAMBA 11111• Birlifinin ~ "' 

12,30 - Proenm. 12,3& - Türk v ••• 
müztii- PL 11,00 - Memleket •at AOftgf'C! 
ayan. ajana ve meteoroloji haberle- (B.,_.fı .f d ...,_,.1 
ri. 13,15-14-Müzlk '1tiyaaeticüm· Nrkfye Ctlmhvriyet Bi.Uc4tMti 

aratoncularımızı 
Tanıyalım ı 

1"\irkiye Maraton Şampiyonu Şevki! 
ccy eni Sabah,, a Hayatını Anlatıyor 

hll.r bandosu • Şef: İhsan J[ünçer), de~erti BapekUi Rqilc SG,,.ı.. 
1 Saint • Saena • Geçid resmi mar· """ S/ÜN1c huw-lanM 

ıı. 2 - Tlchaikowsky • Güftesiz pr· Orduevlnde toplanan kurultap
kı, 3 - Meyerbeer • Le pardon de ımz Ctlmhu.riyet Hükı'.imettmtzin 
ploermel operumdın fanteri, Llnc- kıymetli ve aziz Bapekilini filkran 
ke • Serenad, 5 - Delibeı - Lakme ve tazimle anarak Birlijimizin yur
operuından fantezi 19,00 - Prol· da ve Cümhmiyeıe ebedi balJıhkla. 
ram, 19,05 - Milzlk (P. Duba nnı arıederken muvaffaltiyeti dev
- Çırak sihirbaz: Senfonik parça • letJerinin temadisini candan diler. 

A 

ı. '&Q lıafta, ner birl muftffakiyet· 
lleticeıenen Türkiye maraton bl
~ Askeri Liseler _Su sporlan 
_ ~"'1lllll, Beynelmilel Atletizm mü· 

~alan ile senenin en hareketli 
~ir spor haftası olarak ge-

'-.4ıJca •rkayı rastlıyan biribirin· 
eııtereun üç hareket. tızerle

::-. K\İnlerce yazı yızmıya değer 
filin en mühim spor hadiseleri 

~ halde müsabakalardan bir 
~ ~l haşlıyan, ertesi ıünü ke
lrıiı lllüırl• maalesef gızetelert
\..1~! !h~eüle mütenasip yer 
-~ıştır. 

"'~hıssıı bütün mtlletlerln en ~le 
~lyet verdi~i bir sporun Bal· 
~1arcı, en ~k alkıslanan ve Yu-

~arın ga Ubint milli kahraman 
'l'a lklm btr koşu olan maraton 
tecı rki~e bhincililinde hiç bir gaze
ıaıı ll'kadaş bulunmamış, halkımı· 

._ ... Y~bancısı olan ve sevdirilmesi 
~en bu koşunun propagandası ! 
••P1lanı11nıetır 1 

dOncG, ıenç kOfUCU Ka,.mıt Talı. 
ha 4.03.38 saatte befinci, leD9 ko§U· 
cu Eııktsehirli Emin 4,0'l,40 uatte al· -----.. 

bncı ve Kayserili Hayri Ul,M aa-

atte 7 nci olmUf, ıenç kOfUCu Kay
serili Enver 18 nc1 kilometrede, ts.. 

Pl.), 11,11 - TOrk mOztll (Kanşık ON" JfaltUler Bif'Uli K• 
program), 19,45 - Türk müziii nıltoy bQfkaftı Kan Meb• 
(Halk "türküleri ve oyun havaları), su ŞftW/fttin Koracan 
20.00 - Memleket saat ayarı, ajans Şrrcıfettin Kcıracan, 
ve meteoroloji haberleri, 20,1~ - Kars Mebusu ve Ordu Maltllln 
Konuşma, 20,30 - Türk müziği. Birliği Kurultayı Başkanı 

1 - Osman beyin - saba peşrevi, A nkanı 
2 - Dedenin. aaba şarkı - Guşeyle Kurultayın hakkımdaki duygula· 
ıeı bülbt\lleri. 3 - Aşık Mustafa - rma muhabbetle teşekkür ederim. 
saba prkı • Bir esmere göniU ver· Başvekil 
elim, 4 - Kbım Uz - hüzzam <:Arkı- Doktor Refik Saydam 
Benzemezsin kimseye, 15 - Keman Türkiye Cümhuriye~ değerli Milli 
taksimi, 8 - Mehmet Nasib - hicaz- Müdafaa Vekili General Naci Tınaz 
kir şarkı • Görmezsem eler ~ Kahraman Türk ordusunun sine
ceğim, '1 - Refik Fersan - rast şar- sinden ~alQllük şerefini iktisap su
Jo • Yaktı cihanı ateşin, 8 - Halk retile aynlan Ordu MalUller Birli
türldlsü - Karşıda kara yonca, 9 - ~ Otduevlnde yaptığı kurultayda 
Halk türküsü - İndim datdan ovava, yurdun ve ıriilletin yılmaz ko~yu-
10 - Halk türküsü - Damından gö- cusu olan sevgili Cümhurivet Ordu
rünür bağlar. suna ve onun başı olan zatı devlet-

21,10 - Haftalık posta kutusu, terine kalplerinde milndemiç sevgi 
!l,2!J - Ne,eli pllldar • R., 21.30 - ve ba~lıhk duygulannı tazimle ana
Müzik (Saksofon so1,,1an • Nihat rak en miistesna dakH~dannı ,Yaşa
Eeentln tarıfından), 21.50 - Mürlk dJ.lını arzetmekle mübahidir. 
(Melodi • Pl), 22.00 - Müzik (kü- Ordu MalUlln B'rliiji Kt1-
çü orkestra • Şef: Necip A$kın). ndtayı &fbun Kars Jf eh-

1 - Paul Linche - olur-olur-olur ıu Şefltlfettin Ktıraeem 
(Şen parça), 2 - Michell - Buseler Bay Şertıfettin. KanJCan., 
serenıdı, 3 - Rachmminow • Sere- Kars Mebuıu 
nad, 4 - J. Brahms • Macar dansı Ordu 'Maldller Birli~ lturultayı-
No. a, & - 'Rduard XOnneke • Dana nın toplantısı dolayıaile hakkımda 
süitinden Blus. 6 - Becce - Not&-... gösterilen nmimt duygulara te$ek
no, 7 - J. Strausa - Neşeli vals ope- kürler ederim. Saygılanmı sunnım. 

tanbullu Reşat muvaffaldyetle ya- M M v N · rn.. 
retinden (Suseler valsi), 8 - Fer- · · · acıı. ı ~naz 

rışırken 25 inci kilometrede ayağına rarls • Çigan sevgisi, 9 _ Carl Ry- c. H. P. Genel Seb-eteri ıayın 
kramp girdiğinden, geçen seneki dahi • Melodi, 10 - ll'ranz Lehar- Bay Fikri Tü.ıe? 
pmplyon Ankaralı Selim vazife lc:ı. Göttergatte operetinden potpuri. Orduevbade toplanan kurultayı-

. bı tyi çalııamadıltndan 35 inci kilo- 23,00 _ Son ajana haberleri, zı- mız asil Türk milletinin önderliğini 
metrede Y&rlJl bıralmııya medbar raat, esham, tahvilAt, kambiyo - nu- yilbet şerefle bqaran biricik parti
olmuftur. tut 'borsası (fiyat), 23,20 - Müzik sini ve onun çoıı sayın ve kıymetli 

Gençlerimize muvaffakiyet ve ~ (Cazband • Pl.) 23,55 • 24 - Yannki genel sekreteri olan zatı devletleri
ni tazimle anarak Parti pro0 ram ve lwi8l l...ı.. daha lyi dereceler cllJ.eriL.!;...rogram. • 

~ ,;.._-'""""!'..-..-..-~...-_,,..,,...,., umdelerfnl bdtönl8klerlle y91amıya 

Senelerce Davam Edan 
Mecburi Bir Rejim 

and içtiklerini an.etmek şerefile 

mübahidir. 
Ordu Maluller B:rliği Ku· 
nııta,ı Bqkanı Kars Meb~ 

su Şetafettha KartU"<m 
&iyıft Şe'NJfd'dtı X..:an, Ordu 

.lf altilln ~ .Kun.ıltay ...... 
An.kara 

.... ~eula~zdan; Kayseri Bal
ta..._. A.tlettzm Ajanı İbrahim Ay-, 
~ bazı guetelerde maraton J 
,_ iftne dair bir tek satır yazı-J 
'9 ~lmdan, yuınlarm dı 
ı.a "tırı recmiyen yuılannda bile 1 ' 
'et hata bulundulunu kaydederek 

Partiye bağbht duygularile meş
bu olarak koqrelerini yapan yük
eek ruhlu pzllerimlze bu ..n duy
planndan Btilril ~ eder, 
lend11erine sıhhat ve Afiyet dile
nm. C. H. P. Genel Sttkreteri 

adına ~ mebusu 
aaıa fttobnen. 

~ ~ •lklvet Pden bu halin önlen- r.Gr.toa Şampiyona Şe'f'khüa AatreamaaiAraadaa l ld Glrl"t 
'~ allkadarlann nazan di~- .. Maratoncu Şevki, çok enteresan aaah bir surette bamJanmıya kani' 
~ ceı~eklilfmizl dileyen bir calışma pk1ini ve hayatını Yeni Sa- verdim. 
-., p aldık. \,ah okuyucularına §ÖY le anlatıyor: İki gün evvel birincıliğmi kuan-
~ lbrahtm dlle'1.nde cok hakb cAslen Çanakkaleliyim. Peder ve dığim Türkiye maraton şaınpiyona.. 
....._ ·'hlakla beraber dedikodu ya- k sına 10 aydanberi ,.alışıyorum. -.zıa vıt'desini kaybeden ikisi ız, 5 i er- ~ 
ta ~ ve dedikoduya kansmamıı- ktk, 7 karde§ten en küçüğü 26 ya. Müsabaka antrenmanlannQ metod 
-..; dine prensip ittihaz ederek şıııda bulunuyor ve 6 aenedenberi dahilinde, bir zincir gibi birbirile 
~ hAdisest, teknik yazılarla il- yalnız yaşıyorum. alikası oldulundan da, hiç bir ta· 
,._ t.l.~üşen neşir vazifesini yap1111- AUetimıe, beş sene eJiiel Kayseri .nesini kaçırmadan, ihmal etmeden 
11ıııı....._ -.n Yeni Sabah maraton ko- lisesinde okurken sırıkla yüksek yaptım. 
~ ertesi günü 3 sütun tafsillt atlama ile başladım. Mektebi ikmal 4 AY ARAZİ KOŞUSU 
~- halde herine dü$en neşir edip Ankaraya geldiğimde Ankara. İlk dört ay, arazide kilometresiz 
~ daha iyi y\pabilmesl için gücü &1ilbünde futbole başladım. haftada iki defa 45 dakikadan başla.. 
~ de k ff ki tl Futbol, enerji. sarfettiriyor, diye yıp 3 saate kadar çıkan saat koşu· 
-=~ oşuyu muva a ye e lan, haftada üç defa yine 55 dakika. 
,1_.e~ reslmlerile beraber de· tekrar sırıkla atlamıya bajladım. dan ba§layıp 

3 
saate kadar ~ 

~ ~ toplu bir şekilde ve bütün Bir antrenmanda, başımın üstüne 
~ll'a _._ 1 ak düşerek bayıldığım için sırık atla- yürüyüşler, 2 defa bir saatten apjı 
....:.-• çalışması lSmt:A 0 ar olmamak üzere jimnastik yaptım. 
L~ maraton kofuau galibi mıya tövbe ettim. 2 AY ASFALTl'A SAATLİ KOŞU 
L:'~ çok enteresan hayatım KOfUya çalıpnak istedim. Bün - Dört ay sonra asfaltta 1,5 saatten 
:.... •lzuı an vermek suretile o- yen zayıftır, diye müsaade etmedi- bqla1JP 3 saate kadar çıkan ve 2 

ler. Geceleri 11z1ice çahprnya, ilk Jd 
dilelfni yerine getir- müaablkaJarunı l.OOO _ lO.OOO met. ay devam eden aatli, ild ay da 10 
~ lometreden bqlayıp 40 kilometre -

• re üzerinde yapmıya b•p'Mhm Ça- ye kadar çıkan kilometre koplan, 
t.t_buı * lqma1anmın mükifatµıı 3 sene ev.. yü.rüyilflerla antrenmanlanma lek-

11..._ ' Kaywt, •kiplıılr, An- vel Ankara 17 dakika ile !S.000, 38 
\ı'L:.~ ıo te vermeden devam ettim. 
.._~ aUettn l§tirakile yapılan dakika De 10.000 birindsl ve re - SON AY S'OR'AT ltOŞUSU S llıarıton ıampiyonasım yu. kortmenl olarak gördilm. Son ay içinde de pist atleti gibi .ar 
~ -rtılen 't genç mtt• Dikmen ile Maliye Veklleti ara. at bfularma w haftada bir 15 ki
~ bitirmtftir. G61sft •Y· sında yapı.1-n ikinci Gazi koıusunu lometreden bqlayıp 45 kilometreye 
h ~ ~ Şevkiyi bir TO.rkf· kazandım ve iki sene evvel de (Ma.. çıkan kilometreli ve saatli kOflllar 
\~ Yaparak 2,48 saatte birin· raton) a bqladım. yaptun..Bu arada 15 kilometreyi ~6 
~ P9k ıenç bir kOfUCU olan tık defa olarak geçen sene ifti • dakikada, 20 kilometreyi 1,13 saat
~ .~_ Ali 3,22,12 uatte ikinci, rak ettijim aBlkaa maraton pmp. te, 25 kilometreyi 1;33 saatte, 30 ki· 
~ ~ Kayserili Süleyman yonasında \içüncü oldum. Bilgili ve lometreyt 1,58 saatte k()ftum. S:-tte Gçdncil, genç kofucu deyamh bir çahpna ile derecemin ANTRENMAN ŞEKLİ 

il Sırn 3,58,30 aaatte d6r- daha ziyade düpcejine inanarak e- Bu antrenmanlan, vazifeden kal. 

marnak ve fuJa enerji sarfetmemek 
~ sabahlan uat -t .. yapıyordum. 
Parmaklanmı ayn ayrı sarmak " 
bailamak için de 3 de kalkıyordum. 
İtte ild gün nvel elde etUğim de
:.eceye, bu kadar uzun ve hazırlan
mak devresinden sonra kavuştum. 

Metodik çahJma ile muvaffak o.. 
lundujunu g6rdüğüm için gelecek 
senelerde derecemin daha dü§ecejL 
ne inanıyorum. 
MARATONCU NE YEMEK· YER? 

Muvaffak olmak için yemeğin de 
mühim rolü vaniır. Dalına sebzeleri 
tercih ederim. Et kat'iyen yemeın. 
Tathlardan her zaman için yemek 
mecburi~tindeyim. Fazla au içme
mek için komptoları tercih ede • 
rim . 
Gü. biri sabah, cliğeri ~ 

olmak üzere ild bardak aiıdan fazla 
içmemeyi itiyad haline getirdim. 

TF.ŞVtK LAZIM 
Ştmdi,. kadar bit tefVik ......... 

dün clenem, yalan .&Jlememit olu
rum. 

Balkan olimplyadlarında mDletf.. 
.. ljl bir ...., bandırmak lçlJi 
hfç olmazsa btr defa eenebi atletlw
le kal'fı1altmlmaktımı antreıı&
Rankay vuıtasile federuyondan 
iatedim, men1t cevap aldım. 

Bizim koşubrda muvaffm,.t. 
metodik çalıpna kadar, iyi dereceli 
aUetlerle yarıpnakla elde- edilir. 
Her milletin lftirak ettlll beynelml 
lel maraton mtısabakalarına ben de 
pekilA gönderilir, kendimi daha 1Ji 
denemek tmkAnmı bulurdum. 

· ı - Macar~ merkezi. 
2 - Ut çalan, bir mesire. 
3 - Yalvarmak, bir harfin oku-

DUJU. 
4: - Çarpma, bir bayvaJL 
5 - Eski bir vergi, bir uzuv. 
6 - Londra Elçimizin soyadı, bir 

rakam. 
7 - Balık tutulur, ince parçalar, 

bir rakam. 
8 - Sağlam, merak. 
9 - Basit, bir renk. 

10 - Havada uçar, yapma. l 
YUKARIDAN AŞAÔI: 
1 - İ&tanbula yakın bir -şehir, si

nirler. 
2 - Bir çalgı, yukarıda değil. 
3 - Dinine bağlı, bir nevi top • 

rak. 
t ·- Mafmarada bir ada. 
!S - M~lri, bir nota, kısa uman. 
6 - Tavır, istikbali keşif. 
7 - Bir kadın ismi. 
8 - At nalhyan. 

A kara &orasının 

t Sterlia 5.9275 
lOODohr 126.56 
lOOFraak 3.355 
1001.iret 6.657 

eaewe 100 laYiç. f. 28.545 
ttrdUalOO Flori11 65.89251 

tOOMa k 50.78 
100 Belp 2 ıll-JW~..111 
100 ilrahmi LOS25 
100 Le.. 1.56 
100Çe.Kr: 4.337 
lOOPezeta 14.03 

V artoYa 100 Zloti 23.835 
udapefte 100 Penıo 24.8325 

30kret tOOLey 0.905 
-elgrad 100 Diaar 2.89 
'( okohaın 100 Y m 34.562 
tokholm 100 fsveç. f. 30.5475 

Mo•koYa 100 ı{able 23.89 

Terk lterc• 1 Pqin 
« «D « 
« « Ill « 

SiTa1-Erz•1rum 111 

19.12$ 
19225 
19.17S 

EGE TıYAT.RlSU 
Temsilleri 

9 - Erlik. 
10 - Bir renk, istek. 

Nari G•çdar •• ar
kachtları 19 temmuz 
ÇU'f&DL:ı ,a111 akp
mı Narlık pı Şafak 

bahçesinde 
Analann CIDnahl 
had Şamif V arye tesa .. 

lstanbul HalkTiyatrosu 

Ba akta• Yeclilnde 
============= Pıaar bahçesinde 

Prene PolUn lnglHere ikramiyeli büyük 

zlya ... tt milsam~e 
Londra, 18 (A. A.) - Yugoslavya 

Naibi hükUmeU Prens Paul ile Mişel Oto keti nryeteai 
Prensee Olga, dihl akşam saat 18,50 
de Victoria istasyonuna muvasalat İltanbul Asliye Albncı Hut& 

mahkemesinden: 
etmifler ve DQlr w 'OO§es de Kent Müddei: Zahide Tuzun. 
tarafından istikbal edilmi§lerdir. Müddeialeyh: Burhanettin; tJ'i _ 

Prem ve Prenses, dün akşam ye. kildar Toygar, Zincirler mahaJleli 
mejini ikamet etmekte olduklan ve sokak. No. ı de. 
Buckhlngam sarayında DOk ve Dil. Müddei Zahide tarafından mlld .. 
f1!S de Kent. B. Chamberlain ve cff.. deialeyh Burhanettin aleyhine açs. 
ğer birçok Nazırlarla birlikte ye _ lan boşanma davam için müddeia • 

1.L .... u.. leyhin 18/7/1939 aah günü saat 10 
m~-· 

Bütün arzum, Türk atletizm takı
mının bir ferdi · sıfatile üzerime dü
fell vuifeyt yapacak vekilde hazır. 
lanmak, her beynelmilel müsabaka
da milletimin şerefile mütenasip de. 
receyi elde etmektir. En iyi den -
cemi 2 sene- sonra, 28 yqında iken 
yapacağımı ve 2,75 den aşağı koşa
cağımı kaviyyen ümit ediyorum.• 

Türkiyenin en ziyade metodik 
çalışan bir ko§Ucusu olan Ankaralı 
.şevlmn elde etuğf dttece 2,43 ola. 
rak Kiryakidis tarafından Londra
da yapılan derece milstesna, Bal .. 
kanlann en iyi dereceaidir. 

Bükrefte yapılan Balkan pmpL 
yonasında maratonun 2 saat 55 da
kikada. 

.Belgratta yapılan maratonun (ek. 
sik koşulan 4~ kilometresi illw e
dildiği zaman) 2 saat 50 dakikada 
ko§uldutu di1ştlnftlecek olursa, de
recenin ytıklekllll kendilllinden 
meydana Çlbr. 

Aakert fabrikalarda .. t 't,S da 
vazifeye bqlıyan, re9 vakte kadar 
ph .. D ŞnJd'ye dllba haftf bir lf 
temin edilecek, allkalar teşldllt 

tarafından teknik kelaylıklar ıas • 
terilecek, hiç değUae senede bir de
fa Avrupada yapılan beynelmilel 
maratan mlllabakalanna «linderfle
cek oluna, kendlılnin de dedill P. 
bi, 2,35 den aşağı kopcü bir kabl. 
llyettir. 

Mill! kahraman u.n•auı verilen 
maraton kO§UIWlUD &alibi Şeki'yl 
bir daha tebrik eder, muvaffakıyet.. 
ıer dilerU, Atlet 

da mahkememizde huır buhınmaa, 
lüzumu ilinen tebliğ ec:lilmeai 
üzerine mumalleyhin o &ün gelme. 
mesi veya bir vekil göndermemesi
ne mebni hakkında gıyap kararı it
tihaz olunmuş ve imla kıhnan bu 
karara ait ihbarnamenin bir nüsha. 
sı da mahkeme divanhane,11ne asd· 
mış ve keyfiyetin on beş gün mOcL 
detle ilam için tahkikatın IT/10/ 
1939 salı günü saat (1-1) e bırakıl .. 
mq olduğu teblil yerine ceçmek 
üzere ilan olunur. 

htubul Asliye Altıncı Hukillr 
mahkemesiııdaıı: 

Müddei: by,u YaJvak vekili avu
kat Hüseyin Avni Kiber. 

Müddeialeyh: Vuiliki ll!lnıı dl. 
jer Vaso, Yedikule, Demirhane cad
desi No. 135 de ikametgahı m~huL 

Müddei !ıyaa tarafından müddei... 
aleyn Vasillki aleyhin. ştı;ıJan bo ,. 
pnma davası için mtıddelaJeyhlıl 
13/'7 /1939 perşembe gftnd ... t 10,30 
da mab\ememlade hulr baJunlM9 
ıtısumu illnen teblll -'°"'"' t.. 
rlne mumaileyhlD o ... ,.ımem ... 
veya bir vekil ,Sndermeın-. 
mebni b•kkmda ızyap karan lttihu 
olunmU§ı danamın fahf tlerf dtn .. 
lenmlf ve dosyanın da h•yete m. 
dUne karar ft1"f1mtf ._ lmll lrılman 
bu karan att lhbarnanwnln ,. nn.. 
ham da mahkeme diYanlwaf'tlln• ._ 
llbmf ve keyfiyetin 1n b., cOn 
milddetl• UAm ifin ta~atuı 
9/10/1939 pazart~ ıf\"i1 sua 00\ 
bırakılmış C'lduğu t•b'fl r• 
ne pçmek tbere Ub ..._ 1 



. , 

ASEPTA 
TABLETİ 

Yemek ulonlarına, yatak ve 
banyo odalarına, mutfaklara, 
aptesanelere, ke hvelere, ga
zinolara, lokantalara, eşya de-
polarına asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer başeratı ur.aklaıtırmak 
kabil olur. 

Temas suratile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERlN SÜR
FELERf, KARINCALARI ve HAMAM BÔCEKLERiNiN iMHASI 

~ iÇiN ve kürkle : e, elbi .. elere, çamaşırlara, halılar~ dolap çekme!e-

f rine ve sandıklar& KUTU iç::!:::~e KRiSTALiZE ASEP-
TA Y 1 kul' anmalı 

• 

lstanbul ·oniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılaca~ İJ Keşfi Teminatılhale giinü Saati 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burun kli-

niğmde yapılacak tahta mobilya 1605 Li. 121 Li. 27/7/939 10 

Gureba !i. 2 nci Şirürji kliniğinde 

yaplırılar;nk tahta mobilya. 3168 238 • > • > 10,5 

Üniversite Merasim salonunun beto-

na çevrilmesi. 1583,47 119 , , , > 15 

• Soba kurulması, tamiri ve boru tefer-

rüatıııın alınması 1683,90 127 > > • > 15,5 

1 - Yu.karıJa yapılacak işler Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. 

2 - 1steklilerin tnhta mobilyalar için Üniversite Mimarlığından iha

leden beş gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi için de 

looo liralık bu gibi işler ynptığına dair İstanbul vilayetinden ihaleden 8 

, in evvel vesika almaları, soba işi için de bu gibi işler yaptıklarına dair 

.tesika göstermeleri ve bütün isteklilerin 939 ticaret odası vesikaları gös

.ermelerı lfizımdır. 

3 - Bu işlere ait şartname, keşif ve diğer evraklar pazartesi, perşem· 

?c günleri Rektörlükte görülür. c4974. 

Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlİğından: 
Nevi Miktarı Muhammen fia tı İlk teminatı 

Toa Lira KunıJ Lira Kr. 
------

K.riple maden Kö. 210 15 00 ) 288 00 

tüvcnan • 60 11 50 > 
İstanbul Erkek lise ve Üsküdar Birinci Orta okulunun 1939 mali yı

tba ait nevi, miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı Maden kömürlerinin 

2/VIII/939 çarşamba günü saat 14,30 da Beyoğlu İstiklfil caddesi 349 nu

marada Liseler Alım Satım komsiyonunda açık eksiltme suretile ihalesi 

rapılacaktır. . 
isteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk temınat makbuz ve . 

ticarethane namına ha-reket edenl~ in noterlikten tasdikli vekaletname· 

ferilc birlikte belli gün \'e saatte komisyona gelmelerL 
Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacak 

teminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatları 
.5209> 

I 

Üskü ·'ar Kız Enstitüsü direktörlüğünden : 
ı - Üsküdar Kız Enstitüsü için gazhane malı 45 ton kok kömürü a

:ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiyatı beher ton 18 lira 50 kuruştan 832,5 liradır. 
3 - Teminat akçesi 62 lira 44 kuruştur. İhaleden iki sa·at evvel yük-

sek Okullar Muhasipliği veznesine yatırılacaktır. 
4 - Eksıltme Cağaloğlunda eski Düyunuumumiye binası yanındaki 

Vüksek Okullar Sağışmanlığında 31/VIl/939 tarihine rastlıyan pazartesi 

tünü saat 14 de yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin adı geçen gün ve saatte müteahhit ve mahrukatçı ol

luklarma dair ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzlarile 

'omisyona müracaatlan. 
6 - Tartı mektepte olacaktır ve tartıdan sonra kabul edilecektir. 

(5231) 

1 Devlet Demiryolları nanıan 1 
Sıv.asta Lojman yaptırılacak blok ve müteferrik evlerin in~ası yeniden 

kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 200000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe alt şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla"rı

nın Ankara veznesinden (10) lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 /7 /939 perşembe günü saat 16 da Devlet Demiryolları 
~ol Dairesinde toplanacak Merkez J inci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir

likte aşağıda yazıiı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon 

· reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 11250 liralık muvakkat temi

nat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Münakalat Vekaletinden alınmış bu işe ı;nahsus ehliyet vesikası 

(İsteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münaka-

1.lt VekAletine müracaat etmeleri ve ehliyet vesikasının veriimesine es3s 

,.olacak belgeleri istidalarına raptetmeleri lazımdır) 

5 - BÜ iş için evvelce eksiltme evrakı satın alanların, eksiltme şart

namesindeki ihale tarihini tashih ettirmek üzere bu evrakla birlikte D. D. 

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

:: 
19 TEMMUZ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Keşif ve şartnameleri mucibince idaremizin Sıvas ve Kayseri 

Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı her ikisi birden kapalı zarf usulile ele· 

siltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedeli 10.982.66 lira muvakkat teminatı 823,65 

liradır. 

III - Eksiltme 3/VIIl/939 perşembe günü saat 15 te Kabatsşta ı.,e\'S· 
zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri, Sıvas başmüdürlükler.inden \re 

İstanbulda Levazım Şubesi veznesinden 55 kuruş mukabilinde alınabilir 

İstanbul Belediyesi ilanları 

V - Münakasaya iştirak edecek lcrin, mühürlü teklif mcktupııırıııt 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat nıe1'· 
tubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek 1'B· 

palı zarflarını ihale saatinden bir sa at evveline kadar yukarıda adı geçetl 

komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (5304) 
ilk Muhammen 

teminat bedeli fST ANBUL BELEDİYESi 
39,02 520,24 Aksaray yangın yerinde 22 inci adada 1097 harita 

numaralı arsanın sol tarafındaki 3,80 metre yüzlü 
ve 130,06 metre murabbaı sahalı arsanın satışı. 

İstanbul Elektrik Tramvay Tünal İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 12181 on iki bin yüz seksen bir hm tutıııı 

811· muhtelif yüksPk ve alçak tevettür sigortası kapalı zarf usulile satın 13,34 177,75 Fatih yangın yerinde Bedrettin Simavi sokağında 
59,25 metre murabbaı arsanın satışı. nacr.ktır. 

4,01 53,46 Fatih yangın yerinde 130 uneu adada 1,75 yüzlü 
17,82 metre murabbaı arsa satışı. 

2 - Muv~kkat teminat 913.58 dokuz yiiz on üç lira elli sekiz kuruştllr 
3 - Eksiltme 18/8/939 cuma günü saat 15 de Metro han binnsınıJI 

5 inci kahnda toplanc;cak olan Arttırma ve Eksi!tıne Komisyonunda ys· 
pılacaktır. 

4,30 57,30 Fatih yangın yerinde 215 inci adada 3,23 yüzlü 
28,65 metre murabbaı arsa satışı. 

19,38 258,37 Fatih yangın yerinde 98 inci adama 73,82 metre mu
rabbaı arsanın satışı. 

t' 
4 - Bu işe ait ş.:ırtnameler idarenin Levazım Miidürlüğiinden paras' 

tedarik edilebilir . 

2,25 

Yıllık kira 

30,00 Koca Mustafapaşa Akarca sokak 32 numaralı Emi
ne hatun mektebinin kiraya verilmesi. 

5 - Teklif mektuplnrının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırlan' 
rak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon katipliğine imza mukauilindC 

verilmiş bulunması lazımdır. c5246• 

=============================================::::::~. Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı Belediye 

emlakinin satışı ve kiraya verilmesi ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş

tur. İhale 24/7/939 pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacak

tır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

Taliplerin hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektuplarilc ihale 

Maarif Vekilliğinden : 
Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğü kadrosunda 30 Ura asli maaşlı oer· 

leme Memurluğu münhaldir. 
günü muayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. (5016) 

Bu işe alınacak memurin yüksek mektep mezunu olması ~e askerli~ . . ı r 
vazifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat Fakültesi m

0

ezunu olııll 11 

' Genç.ve taze görünmek 
isterseniz 

PUORANIZA BtR KAŞIK. 

KREMA 
KÖPOGO 

·, 

Cil-

mut ve 
buruşmuş 

bir hal ke•
beder. Çün
k ü, pudranız 

cild in tabii 
yağlı ifrazatını 

mHSeder . Yeni 
bir güzellik ted
biri H yesinde h u 
halrlen · k urtuJacak-
11nıt. K ullandıtınız 
pudra kutunuza bir 
k ahve kaşıtı miktarın

da " krem köpüğil " 
ilave ediniz ve karııtırı
lllZ. Bu ••yede pudranın 

cildin tazelitlni ınusetme

sine mini ölur Ye yumutak
hğı muhafaza ve idame eder . 
Hail hazarda gayet ince ve son 
derece nefla ve • izin için t am 
matlQp ni•bette " krem köpü· 
tii,, karıthrılmış pudradan te
d arik edebllininit . O da ; yeni 
Tokaloa pudrasıdır. Toka lon 
pudruı terkibindeki krema 
k öpUtG aayeainde .natlerce 
H bit kalır, ile rQzgar ve yeğ! 
murdan, ne de terden kat 'iy-

yen müteessir o lmaz; tende 
temin ettiği "Mat,, tazelik ve 
•evimliliğinizi bozmaz. Tokalon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün zarfında teninizde 
t emin edeceği güzelliği görü
nüz • 

BAKE~ mağazalarının .at
tığı kostüm ve pardesüler, 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SAC LAM 

. ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 

ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939' perşembe günü akşamına kadar mUsbit evt'11~ 
ve fotoğrafları ilişik birer istida ile Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğiİ11e 
müracaatları lazımdır. İstekliler arasında yapılacak müsabakanın yeri ve 
tarihi alakadarlara ayrıca bildirilecektir. c2982 c514-0• 

1 •· 

zenıin çeşitleri, her yerden Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstaıı-
ucuz fiat Te müsait ıutlarla bul. Levazım Amirl. ig" i Sahnalma Komisyonunaaıı: 
satılmaktadır . .. •••••••••••i Ciaıi ve mi11. tarı tahmini fıatı muvakkat temiaat güııl 

lira kuru, ' lira kuruş 

2/8/939 çarşamba 5'' 1 LAN 336 çift siyah fotin 1545 60 116 00 

Bursa vilayetinin Orhaneli kaza. at 14 de 
1 

sına tAbi Harmancık nahiyesi dahi- 1500 adet avcı yemenisi 3750 00 272 00 2/8/939 çarşamba sı· 

linde Çardı ve Kışmanlar köylerin.. 14,30 da . 
iJıi 

de şimalen Furunlu yayladaki beton 1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak 

sütun noktasından başlayıp Dobu. kalem eşya ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

luk deresile Miran deresinin birleş- 2 - Bunların tutarlarile muvakkat teminat miktarı yukarıda göste
tiği noktadaki beton sütun nokta - rilmiştir. Nümune ve şartnameleri de komisyondadır. Görülebilir. . 

S!ndan ve Habipoğlu çeşmesinden 3 - İsteklilerin gösterilen gün ve saatlerde kanuni vesika ve tcftl' 

geçerek Çamoğlu çiftliği harap ca- nat makbuzlarile Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikinci ıcat 
misindeki beton sütun noktasına · taki komisyona gelmeleri . c525h 

hattı münkesir, şarkan Çamoğlu 

çiftliği harap camisindeki beton sü. 

tun noktasından başlayıp Dedebaşı 

tepesindeki beton sütun noktasın _ 

dan geçerek Kışla deresinin Çardı -

Orhaneli şosesini katettiği nokta _ 

daki köprüye hattı münkesir, ce
nuben Kışla deresinin Çardı _ Or _ 

haneli şosesini katettiği noktadaki 

köprüden başlayıp Çardı - Orhane-

li şoscstni takiben Furunlu yayla 

Kışmanlar camisi hattının Çardı -

Hopanlar şosesini katettiği noktada_ 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
63800 lira bedeli keşifli Belediye Elektrik tesisatı için iki ndet bıJ11ıı' 

kazanı, iki adet buhar makinesi ve ikiadet alternatörile birlikt~ tefer~:~ 
7 /7 /939 tarihinden 22/8/939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve k!IP"'" 

zarf usulile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22/8/939 salı günü saat 14 de Encümeni Belediyece icra edile" 
cektir. 

İğreti teminat 4440 liradır. 
·u 

Bu işe ait kcşifname, şartname vesair evrakı 319 kuruş bedel mukab1 

istiyenlere verilir. 
. ~ 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz rlmaları ve te 
mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çcrçe\'~ ki beton sütun noktasına hattı mün_ r• 
dahilinde ihale saatinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vernıele hani, garben Furunlu yayla _ Kış- .-
ve mukabili bir makbuz almaları lazımdır 

manlar camii hattının Çardı - Ho. 
1 

rı 

1 İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunnııı' p~n ar şosesini katettiği noktadaki 
beton sütundan hudut başlangıcı veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. ~ 

olan Furunlu yayladaki beton sü _ 

tun noktasına hattı müstakim ile Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstal'" 
mahdut 993 hektardan ibaret arazi- bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda": 
de 20/8/936 tarihli ve 1/38 - 83 ts' 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için 3000 çift e 
numaralı ruhsatnameye müstcni • ~"fP 

kundurası kapalı zarfla ve 2/8/939 çarşamba iiinü saat l~ te eksiıtı117 
den Hüsnü Konay ve Kemal Kesin 

tarafından ara".1makla meydana çı. 

karılan krom madeni 60 yıl müddet

le adı geçenler uhdesine ihale olu

nacaktır. Maadin nizamnamesinin 

36 ve :w nei maddeleri mucibince 

buna itir~ı olanların 4/7 /939 tari

hinden itibaren iki ay müddet için

de Ankarada İktısad Vekaletine ve 

mahallinde valilik makamına bir 

istida ile müracaatta · bulunmaları 

ilan olunur. 

konmuştur. 

2 - Şartnamesi ve nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - Tahmini fiyatı 14100 lira ve muvakkat teminatı 1058 liradır. 

4 - İsteklilerin gösterilen eksiltme saatinden bir saat evveline ıcııd!IJ 
2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarııtl 011; 
lata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar Hanının ikinci katındaki koınis.Y011 1 
vermeleri. 

~ 
=--

Sahibi : Ahmet CemaleJdin SARAÇOCLU 

Nc~riyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer : Ma.tbaai Eb~~ 


