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HER YERDE 

3 
KURUf 

Mukabele 
Bilmisll 
Lazımdır 

Halayın ı. Kurtuluşltalya~ıar 12 Adayı 
Bayramı kutlulanıyor Nasıl Gasbettiler ? 

Bu Hazin H8dlsanln Tarihini Yazıyoruz · r..._ , . 
: H._,.ta c.ı.w y Aı.ç11t 

lıtr Geçenlerde İtalyanlar çok çirkin 
..... ~kette bulundular. Türk mat-
4i>idinerkanından piri, arkadaşımız 
11faJt • Daver, Fransadan aeçerek 
diii bır tenezzüh için İtalyaya gir. 
~Ue ~ınan, karşısına zabıta kuv -
ttJt rt dikildi ve, elindeki diploma
!.D_.Piaaporta, Ankaradaki İtalyan 

Civar Vildyetler ,.,. ' . Halkı BayrCımı 
Hataja Akın Etti ı es it için 

~areı· 
l>aııea ı tar:tmdan verilmiş cLese. 
tos>rakie ragmen, kendisini İtalyan 
llıecb arını derhal terketmeğe 
ltıatb: bıraktı. Abidin Daver, Türk 
'1tını? .uz~n se~elerdenberi 
libi .~ cıddı bır şahsıyeti olduğu 
ltfat '!ürk milletinin meb'usluğu 
'hdır lllı. da haizdir ve bundan do la-

8. Millet Meclisi Ve .Partiyi Temsil Eden Heyetler 
Hatayda Büyük Tezahüratla Karşılandılar 

kı d" 1 . 'htca İ ıp omatık pasaportu ve 
i..._.... .talya Sefaretinin verdiği ıe_ 
~11 hftmildir 

ltaıya h"'kA • . 
~ . .u umetı, hükümranlık 
~rnıe ı~tınaden, istediği ecnebiyi 
iiııe hket~ne kabul edebilir, istedi-
~le u?~tlarını kapıyabilir. Her 

t bı onun da böyle bir mua. 
ya hakkı vardır. Fakat 

fın zqa neza -
rn 1 meleye 

itıeırııe il . ati m olduğu 

bıa har ketm ~ iyesi de ı 
iM. -· eketin jete anlamak 
;."~ek haklı: 
vu ıat ını ha . Bahusus 
~i 'ayrıca bir de meb'us sıfatını 

nde ce t . b ~Jelli me m~ ulunursa me-
t•deı: .ehernmiyeti bütün bütün zi

~L fİt. 
~~idi 
le~ n Daver, İtalyan siyaseti a- . 
clikıtat e bulunmuş olabilir. Fakat 
\'ardır ~ilecek esaslı bir nokta 
lİaıdiy kı 0 da Türk matbuatının 
"'~: ~dar herhangi bir ecnebi 
de\Pletı ~ınden ve bilhassa mihver 
ltıi.idaf en.ınden bahsederken daima , 
.:ı.. aa vaziy ı · d k ' -...ıcak . e ın e alması ve 1 
de 'llir~~hver devletlri gazetelerin-! 
l'iyata ıye aleyhine gördüğü neş- ı 
ltıiş 01 tnulcabele zaruretini hisset- j 
l•- rna~ıdır E~ Ab' · .,.]Ya 

1 
· ger · ıdın Daver 

401&y1 ;t cyhinde yaın yazdığında~ 1 

~li alyan hudutlarından geri 
tileri Yorsa bütün İtalyan gazete- ! 
hudutı\'e rnuhabirleri için Türkiye 
.... arı da· • 
oq'hdır. .. ı~ı surett.e kapalı kal. 
~ el Çunkü hangi İta!yan gaze. 
~ e alsak onda Türkiye aley
te._d~f e°' terbiyesizce tecavüzlere 

u ude· H &._. . rız. atay meselesi mü. 
41e~etıle Tü k 

il ltaı r matbuatına akse-
~erin:~n yazıları, İtalyan gaze
hk: kit .. ıntişar eden tecavüzler in 

Jlö,ı çuk bir parçasıdır. 
taQ g e olduğu halde, biz bir İtııL 
l'ıııdana~tecisiuin Türk.iye hudutla
~ik ~~rı atıldığını henüz işit _ 
ı._ · · .Sızım kend' h ' · ~htl . , ı ıssıyatımıza 
'--· - erı · • ""'-ııraa, b.rnıze. v~ prensiple.rimize 

23 

~ ec 17. hıç kımseyi, hatta hiç 
~nebiyi, istimal etttği tenkid 
'-tlf~n dolayı muahaze etmek İskenderun, 22 (A.A.) - Anadolu 
-.ı._ - da değiliz. Bir muhar rir ya. Ajansının hususi muhabiri bildiri-

Şemsettin Günaltay'ın riyaset ettiği 
Meclis ve P ar ti Genyönkurul heyeti 

L~ İta yor: "llttl n • lyan gazetecileri gibi, 
bugün 17.15 te İskenderun'a gelmiş
tir. llt •kı. ezak~t ve terbiye huduttan- Büyük Millet Meclisi ikinci reisi 

~ bir g~tırmemeyi adet edin -
~. kıınse olsa dahi, onun hak. I 
tf1ı lrıüsaadekar davranmayı ter- 1 
'il ,:;ız. Fakat İtalyanlar bizim 1 

~' ~~terem ve haysiyetli 
~ar lerımızden bir meb'ns:ı bu 
~. b k~ba bir muamele gösterır _ ! °' in lzırn yüksek müsaadekarlık 'it ~nlık prensiplerine riayet e. 
' talyan gazeteciler ine hudut
~~zı açmamız bir miskinlik ve 
~ lık teşkil eder ki, Türk mille
~ ... feret ve haysiveti namına bu ' 
~ .. • 1 

ltıt~a hCöınert veya hissiz davr an _ 
~~ akkımız yoktur. Bahusus bu 1 

bu Ilı inin meb'us da olması bizi 
ttrıtıı eselede daha çok hassas dav -
~bi~·a sevketmek zaruridir. 

'e~ke ı~ ı;>averin maruz olduğu 
~hfnı tsızlıkte dikkate çarpan asıl 
' nokta, Ankaradaki f talvan ı 

Matareke Yıllarının 
www 

En Hakiki Tarihini 
~~~~vvvvvvvvvvvv-....-"""'"""'""'VVVV'VV 

Yakında Tefrikaya Başlıyacagımız 1 

VAHİDETTIN , -
&erimizde okuyacakeınız. ~ata.n . bafa 
eara~ entrikaları, son Oamanll Padlfahı 
Vahldettlnln ve Oamat Farllılln ,ımdlr• kadar 
razllmnmıt olan husu el h ayai ve faallyeUerlnl 
bUtUn çıplakhfill• anlatan bu tefrika, ,ımdlye 
kadar okuduOunuz tefrikaların en merakh•ı 
ve heyecanlleı olacaklar. 

Başta i latay valisi Şükrü 
mensüer ve Albay Şükrü Kanatlı ol
duğu halde bütün mülki ve askeı1 
memurin ve kalabalık bir halk kit
lesi misafirleri selamlamak için is
tasyonda bulunuyorlardı. Bu sabah 
buraya gelmiş bulunan Hamidiye 
kumandanı ve sübaylan da karşılı· 
yanlar arasında idi. 

Meclis ve Parti heyetleri ile ci· 
var vilayetler mümessillerini geti
ren tren istasyona girdiği zaman, o
r ada bulunmakta olan halkın coş

kun tezahüratı ile karşılanmış ve 
vali Şükrü Sökmensüer. Şemsettin 
Günaltay'ın bulunduğu vagona çı

karak hoş geldiniz demiştir. Şem
ıettin Günaltay kendilerini karşıla
mıya gelen diğer zevat ile ayn ayrı 
müsafahada bulunmuş ve ihtiram 
resmini ifa eden asker ve jandarma 
kıtaatım teftiş etmiştir. Şemsettin 

. Günaltay askerleri merhaba a!;ker 
diye selamlamış, asker de varol diye 
mukabelede bulunmuştur. 

Millet Mı:>clisi mümessili, isyasyo
nun dışında yer alını~ bulunan mek
tcplilerle izciler ve her sınıf halk te
~ekkülleri tarafından irten sevgi te
zahüNtt ile karşılanmış ve Sök
mensüer ve Şükrü Kanatli ilP oto
ınobile binerek İskenderun halkevi
ne gitmiştir. 

Şehrin ana yolu üzerinde toplan
mış olan Hatay ve civar vilayetler
den gelmiş binlerce halk. millet 

~odoıtan llir maazara -·-cKaleye muavenet eden torpito
botlar gece çıkarılmamalıdır; çünkü 
hava karardıktan sonra geçecek her 
tekne üzerine ateş edilecektir. Tor

pitobotlar için iki münasip mevki 
mevcud olup biri Seddilbahir ile 
Kepez arası, diğeri Gelibolu ile 

Kadyok burnu arasıdır. Bunlar her 
ikı üç günde bir değiştirilip ocak
ları çekilmeli, temizlenmeli, kömü
rü verilmeli ve efradı istirahat etti
rilmelidir. 

cZannedersem telsiz telgraflar is
timal edilebiliyor; filoya çekilecek 

CSonu 3 Uncü sayfamızda) 

Ayan Noksan Ol an Bilezikler 
Piyasaya Nastl Sürülmüş? 

Darphanede Bu İşle Alakadar 
Bir Memur Yakalandı 

Meclisi . 'mümessillerini, c Yaşasın -sa c::.- --
Milli Şef, yasasın Cümhuriyet, yaşa- Alıcılara itimat telkin etmek ve 22 ayar altın bileziklerin içlerine 
sın Millet Meclisi. diye selamlamış- onların aldanmalarına mani olmnk· Darphane tarafından damga basılı· 

lardır. için altın bileziklerin Dnrphane ida.. yordu. Son zamanlarda ayarları 

Halkevinde bulundukları esnada resi tarafından damgalanmasın'a Iü- çok aşağı bileziklere de damga basıl 
caddede toplanan halk misafirleri 1 zum gösterilmişti. Simdiye kadar (Sonu S üncü sayfamızda• 
yaşasın. diye defaatla selSmlamtş ve ' ~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~P~~~~~~~~~~ 
Milli Şefe karsı bağlılık ifadesi olan 
tezahüratta bulunmuştur. 
Yarın büyük gününü kutlıyacak 

• 
olan Hatay daha bugünden büyi.ik 
bayramına başlamıştır. Bütün ci.var 
vilayetlerden binlerce halk muhtelü 
nakil vasıtal .. rile buraya gelmekte 
devam ediyor. 

Ch·ar vilayetler halkının yeni 
kardeş vilayete ksr~ı bu derin ala
kaları tarifin fevkindedir. Muayyen 
trenlerle giden halktan başka. Ada
na istasyonunda görülen izdiham 
karşısında Devlet Demiryolları l-

' daresi, Meclis, Parti ve civar vila
yetler mümessillerini İskenderun'a 

(8o11u 3 üncü sayfamızd." ·• 

Suad Oavaz Paris 
Büyük Elclliöinden 

' Aynllyor 
Bu haber Franeada bU
yUk l••••Ur uyandırdı 

Paris, 22 (A.A.) - Havas Ajansı 1 
bildiriyor: B. Suad Davaz'ın Paris
ten ayrılmasını bahis mevzuu eden 
Dermesson diyor ki: 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

Alman - Sovyet Ti
cari Müzakereleri 
Almanya Eski Şartlara Göre 
200 Milyon Mark Kredi Acacak 

• 
Moskova, 22 (A. A.) - Havas mu. 

habiri bildiriyor: Almanya büyük 

Elçiliği, Alman • Sovyet ticaret 

müzakerelerinin yeniden başlandı -

ğından. ancak dün akşam Sovyetler 

tarafından neşredilen kısa bir teb. 

HER SABAH 

-
liğ ile haberdar olduğunu temin ey.
lemektedir. 

Malfun olduğu üzere, B. Moloto

vun 1 temmuzda Yüksek Sovy~ 
Meclisi huzurunda bildirdijt -gibi, 

(Sonu 3 ilnct' aayfamısda) 

Tehlike Uzaklaııyor Mu ? --------
İngiliz Başvekili, Lehistan hücu

ma uğrarsa Büyük Britanyanın var 
kuvvetile Lehistanın imdadına ko
§acağını aç:ıkça söyledi. 

Leh orduları başkumandanı Ma- ı 
reşal Smigly Rydz sarahat ve açık-
lıkla: cPolonya Danzig için dövüşe
ccktir; milletimiz için başka yol ' 
yoktur.> dedi. 

Almanya hükümet ve Devlet Re
isi Hitler, Almanların behemehal 
Danziği alacaklarını belki yüz defa 
tekrar etti. 

Acele etmeyin, heyecan ve hele
can veren gazete başlıkları üzerin· 
de fazla durmayın. Çünkü bütüıa 
bu kat'i ve sarıh ifad~lere r.aınen 
h~rp riyazi bir kat'iyetle tahakkuk 
etmiş değildir. Hattl belki bu kat'l 
ve sarih sözler Avrupanın tehditkar 
bulutlarla dolu ufuklannı biraz ay
dınlatmıştır bile ... 

, thanesfnin bir cLesepasea si. ! 

~ c;= !: ~~Y_A_K_IN_D_A_· ....:,..B_A~Ş~~L~I~Y~A~C:.:.A;.G::.::IZ~! ~ ı==(Y=az=ısı=S=ün=cü=sa=yfam=ı=zch=) ı 

Umumi 
Kütüphaneler 
Islah Edilecek 

Şu halde? ... 
Şu halele harp muhakkaktır diye-

ceksiniz değil mi'? 

Zira İngilterenin harbe karar ver
diği kat'i surette anlaşıldıktan sonra 
işin artık blöfe tahammülü kalma
mış olduğu takdir edilmiş ve harp 
ihtimalleri bir hayli azalmış demek
tir. 

A . CElılALEDDIN SARAÇOGLI 
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istanbulda Vergi r 
Yokiamaıarına Okuyucularımız 
Başlanıyor fillor ki ı 

Hapishane 
Firarilerinin 
Muhakemesi 

Alay, İhtiyat Efratla 
Çabuk Dolmuştu - "' 

İstanbul Belediyesi Muhasebe Mü. 
dürlüğü, bina vergisi kanununun 
tatbik suretini gösteren talimatna
me mucibince 1 ağustostan itibaren 
bina, buhran, tenvirat, tanzifat ve 
konturat resimlerinin yoklamasına 
başlıyacaktır. 

Bakırk6yde deniz banyo 
sunu har •m eden fabrika 

Gazetelerde deniz banyolarının 
mıları tahlil edileceğini okudum. 
Bu vesile ile gazetenizde bir ricada 
bulunacağım. Bakırköy 20,000 nü
fuslu !stanbulun en güzide bir s:ıy- ı 
fiye yeridir. Bugün Bakırköyünde 
denize ne banyo mahallinde ve ne 
de yalılardan girmek kabil olma
maktadır. Bu hadise senelerdenberi 
bütün şehre müteaffin bir koku 
neşreden yağ fabrikasıdır. Şehirde 

oturmak gayri kabil bir hal olmak
la beraber bu fabrikanın vüzbinler
ce ton isledif{i vağların artıkları de· 
nize dökülmekte ve kövün merkezi 

- --Katil Abdullah mahkeme-
de •rlik ualandıihnı 

aöylUyor 
Galata Postahanesi veznedarı B. 

' Dört gün sonra, Taksim kışlasın- ı 
. da, dokuzuncu alayın birinci tabu

runun birinci bölüğüne verildim. 
Bölük kumandanı yüzbaşı Çerkes 

, Kazım Bey ("), boyuma, bosuma, 

parlak ve yağlı koç boynuzlan gibi 
kıvrık bıyıklarıma bnkarak beni hoş 
karşılamıştı. Fakat, başçavuş oldu-

• ğumu anlayınca, neden bilmem, ba
şını pencereye doğru çevirdi. Du
daklannı kıvırarak: 

- Yaramazsın bana, dedi, bölü
ğilmün başçavuşu var oğlum, haydi 
evrakını yazayım da kısmetini baş
ka bölükte ara. 

neticelerindeıı hiç de memnun ol
mıyan yüzbaşı, gene fena halde kız. 
mış, köpürmüştü. Gözleri fınl fırıl 

dönüyor, herhalde çatacak bir adam 
arayıp gözlüyordu. 

Ben de o esnada, acemi bir nef e
rin başucuna çökmüş, vaziyetlerini 
düzeltiyor, nasıl nişan alacağını, te
tik düşüreceğini tarif ediyordum. 
Bölüğe aldığı gündenberi yüzüm'" 
bile bakmıyan yüzbaşı, herhalde 
hiddetini benden almak için olacak, 
tepeme dikildi. Nefere söyledikle-

1 rimde bir hata bulamayınca, hiç I 
unutamam, çatık bir suratla: 

- Lafla olduktan sonra, dedi. Bir ( 
milyon da benden. Al neferin elin
den şu tüfeği de sen at bakalım baş
çavuş. Görelim marifetini. 

Bu yoklamaların, talimatname 
ahkArnınca çok esaslı bir şekilde 
yapılması için bütün Belediye şu _ 
belerinde tertibat ve tedbirler alın-
mıştır. 

Yoklamalarda, binalardaki en kü. 
çük tadilat ve müştemilatındaki en 
küçük bir değişiklik bile nazarı iti
bara alınacaktır. Bilhassa kontratı 
olmıyan veyahut olduğu halde tas. 
dik ettirmiyen mükellefler şiddetle 
ve derhal C<.'Zalandırılacaktır. 
Hnlkın, yoklamayı yapacak mc -

rnurlara azami suhulet ve kolaylığı 
gostennesi için bugünlerde kendi
lerine tebligat yapılacak ve vaziyet 
gazetelerle ilan olunacaktır. 

Hüseyin Hüsnünün katili Abdullah 
ile Tevkifhane arkadaşı katil Mak. 
sudun «Tevkifhaneden firar> suçi
le muhakemelerine devam olun -
muştur. 

Bu celsede, iki mahkumun ceza 
müddetleri hakkında Üsküdar Müd. 
deiumumiliğinden gelen müzekke
re okunmuştur. 

Bunda, Abdullahın, esas ve diğer 
czasının ilavesile yirmi yedi sene-
lik bir mahkumiyet müddetinin 
kaldığı, Maksudun da, gerek katil
den ve gerek Üsküdar Cezaevinin 
camlarını kırmaktan on sene bir ay 
daha hapis yatacağı anlaşılmıştır. 

Muhakeme, bu esas ve içtima ilam 
larının tetkiki ve ondan sonra ceza 
verilmesi için '] eyhile bırakılmış
tır. 

Yüzbaşının bu sözü, doğrusu çok 
gücüme gitmişti. Sakın mübalaga 
sanmayınız aziz okuyucularım, ade
ta yüreğimi delmiş, benliğimi erit
mişti bu muamele benim. Pek iyi 
bilemiyorum, yüzüm sarardı mı , 

yoksa morardı mı o anda. Hemen 
sert bir hareketle toplandım, yüzba
şıyı selamladım ve: 

Beyim, dedim istidamı iyi o· 
kuyunuz rica ederim. Ben bölük 
ba~çavuşu olmak değil, harbe gidip 
düşmanla boğuşmak istiyorum. Baş

çavuşlukta gözü ve hevesi olan a
dam, inzibat posta başılığını bırakır 
da, gelir miydi hiç huzurunuza? Ri
ca ederim, beni kapı kapı dolaştır
mayın. Ben, başçavuş nişanımı çıka. 
rır nefer olarak ta çalışırım bölüğü
nüzde. 

Bu ağır hitab ve teklif beni çok 
sarstı. Hele efrad arasında pek utan
dırdı. Fakat. kendimi derhal topla
dım. Neferin elinden siliıhı çekıp 

aldım. Hedefe doğrulturken tesadüf, 
gözüme tahmin.en iki yüz metre ka

Şehir Haricine 
Çıkarılacak ; 
Fabrikalar 

ile sahilleri pis -bir koku nesret
mekted ir. Çok rica ederiz, bu fab
rika kövün sıhhati umumivesini ih
lal etti,(rinden bu fabrikayı köYden 
uzaklaştırmasını alakadar makam
lardan rica ederiz ve bu hususta 
Hızım p.clen tahkikatın ifasını dile
riz ve isbu mf'ktubun gazetenizde 1 
dercini rica ederim. d 

[ 

Bakırköy Niyazibe11 soka-ı 
ğındc. 14 numarada 

Behçet 

-------------------

Şık ve Ye.?!i bir elbise giyinmiş O

lan mevkuf Abdullah, muhakeme
nin uzak bir güne kalmasına mem
nun olmamış ve Reise yalvararak: 

- Ne olur, Bay Reis .. yakın bir 
güne koyunuz. Çünkü artık uslan. 
dım. Bu münasebetle de İmralıya 
gideceğim .. demiştir. 

Yüzbaşı bu sözlerim karşısında 

duraksamıştı. Yüzünün kızarışına 

bakılırsa biraz kızarmıştı da hani. 
Gözlerini gözlerime dikti, baktı, 

baktı ve nihayet asık bir yüzle: 

- Arkadaş, dedi, iyi tüfek atıyor
san alırım seni bölüğüme. Yoksa 
kır boynunu. S 2fraya ihtiyacım yok 
Manalı bir tavırla güldüm ve: 
- Affedersin yüzbaşım, ben baş

çavuşluğumu koğuşta, kalem oda
sında değil, eşkiya takibinde kan 
dökerek, çakmak çaka.rak aldım. 

Alıcılığımı mukavva hedefleri dele
rek değil, komite kafası ezerek gös
terdim zabitlerinıe. 

Dedim ve Serezdc geçen hayatım
aan, aldığım yaral:ırdan kısııca bah
settim. Eski zabitlerimin verdiği 

vesikalar ı gösterdim. Velhasıl, kapı 
kapı dolaşmamak ve bölükte kal
mak için ayağımı diredim. Yüzba
§ı, benim bu inadıma güldü, ve: 

- Madem ki, dedi, kendine bıı 

kadar güveniyorsun ve başka bölü
ğe gitmek istemiyorsun kal bizim
le. Seni birinci takıma fazladan ça-
vuş veriyorum. 

dar yüksekten, kanad çırparak ge- İstanbul Belediyesi, şehirdeki gü. 
çen bir karakuş iliştirdi. Hemen tü- rültü ile mücadele etmek üzere ye
f eği çevirdim ve tetiği düşürdüm. ni tedbirler almaktadır. Şehir dahi
Zavallı kuşcağız birden sendeledi, lindeki gürültü yapan fabrika ve 
silkindi, biraz daha uçmak i~edi. sair müesseseler şehir haricine çı. 
Fakat, muvaffak olamadı. Bir pa- karılacak ve bunlara muayyen bir 
çavra paTçası gibi rüzgarın önüne yer tahsis olunacaktır. Sur haricine 
katılarak süzüle süzüle yere düştü. alınacak olan bu müesseselrden 
Bu güzel muvaffakiyetim, beni hiç başka sanayi mıntakası olarak seçi. 
de şımartmadı. Kemali ede!: ve ter- len Haliçten başka yerlerde bu ne
biye ile yüzb şımı selamladım \1e vi gürültü çıkaran fabrika kurul _ 
vazifeme devama b:ışladım. masına mani olunacaktır. 

O akşam üzeri, geç vakit yüzbaşı- vvvvV'.J"~~~..,...,~~~~~"-A.~ 

mm çadırı kapısında ve karsısında 
idim. Ciddiyetini muhafaı;a etmek
le berab<>r muamelesinde, hissolu
nur bir değişiklik vnrdı. Atıcılığımı 
beğendiğinden bahsile gönlümü hoş 
ettikten sonra: 

- Başcavuş, göreceksin ya, dedi. 
Ben de iyi atanm. Bu sebeple atıcı· 
ları da çok severim. Bundan sonra 
ve bilhassa harbde benimle bera-
ber ve daima yanımda bulunacak
sın. Yürüyüşe geçinceye kadar gün
düzleri takımd.9ki vazifene devam 
edersin. Sonra da· başçavuş ve bölük 
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emininin çadmnda yatarsın. 

Şehir Armoni Orkestrası 
faa iyete geçti 

50 kişilik şehir Armoni Orkestra
sı faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Bugün Taksim meydanında, yarın 

akşam Takc:im bahcesinde, salı günü 
akşamı Gülhane Parkında ve çar
şamba gi.inündcn itibaren açılacak 
olan Yerli Mallar Sergisinde sergi
nin devamı müddetince halka kon-
serler verecektir. 

Zevce Katili 
Halllln Muhakemealn• 

devam olundu 
G€nç ve güzel knnsı Şükriyeyi 

öldürmekten maznun Halilin mu -
hakemesine devam olunmuştur. 

Halilin avukatı, bundan evvelki 
celsede Şükriyenin, evvelce Lfıtfi 
isminde bir dostu ile beraber otur
duğunu ve bunun için de Halil ta. 
rafından Asliye Üçüncü Cezada bir 
czina:ıı davası açmış olduğunu söy
lediğinden, mahkeme, bu dosyayı 
Üçüncü Ceza~ıın getirtmiş ve bu 
celsede tetkik etmiştir. 

Neticede zina davasının, Şükri -
yenin ölümü ile sukut ettiği anla
şılmıştır. Katil davası, i.ddia için kal 
mıştır. -. ._. 

Başvekalet yazı işleri 
müdürlüğü . 

Başvekalet Arşiv Dairesi Müdür
lüğüne Kfı.muran tayin olunmuştur. 

Ve Arşiv dairesi Müdürü Halit 
Başvekalet Yazı İşleri Müdürlüğüne 
tayin olunmuştur. 

• 
Gümrük ve lnhi-
scirlar ·Vekilinin 
Dünkü tetkikleri 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Güll'ırük ve İnhi
sarlar Vekili Raif Karadeniz, dün 
de tetkiklerine devam etmiştir. 

Vekil, sabahleyin gümrüklere ge
lerek bir müddet meşgul olmuş ve 
bilfıhara gümrük komisyoncuları ile 
manifaturacılar ı:; liklf!ıl"inin he _ 
yetlerini kabul ile bir müddet di -
lekle.rini dinlemiştir. 

Vekil, bundan sonra İstanhul Vi. 
Jayetine gelerek Doktor Liıtfi Kır
darı makamında zivaret etmiştir. 

Raif Karadeni7., bugün Eıre vapuri
le İzmire hareket edecektir. 

Tlc~ret v Z h lre Bor
saaı lntlh b tı 

Terfi etmiş karlar sevindirm1sti 
beni bu iltifat. O gün ortalık kara
rmcıya kadar. orduj?ahm }lerisinde 
bulunan sırtlarda gezdik. Ben ka
çarken bir çakal vurdum. Yüzbaşı 

da uçarken bir atmaca düşürdü. 

Hakikaten seri ve güzel tüfek atı

yordu. Beğenmiştim bani. O da atı
cılığımı tesadüfün lutfuna borçlu 
olmadığımı o sırada bir kaç endaht 
ile iyice anlamış Ye bana karşı bir 
muhabbet bağlamıştı. 

Bu heyet, 30 temmuz pazar günü 
Belediyenin Üskiidarda vaptırmış 
olduITTı meccani pliijda halkın musi
ki ihtiyacını tı-min etmek maksadile 
gündiiz çalacaktır. 

VV'VVVV"""'""'""'~""'""""""""""""""'""' 

Bir müddettenberi hayli müna -
kaşalara sebep olan Ticaret ve Za
hire Borsası intihabatı pazartesi 
günü 10 da başlıyacaktır. İntihabat 
13 de neticelenecektir. 

Ma lll inhidam blnalar 
tesblt • edfUyor 

Şehir dahilinde maili inhidam bir 
vaziyet almış olan bine !arın derhal 
tesbili icin İstanhul Belediyesi kay
m akamlara e>mir vermic;tir. 

Aksarayda mr:dern bir pazar 
kur ılu or 

Aksnrayda sebze pazan kaldınla
rak verine modern bir pazar yapıla
caktır. 

Bir haftalık piyasa 
vaziyeti 

Piyasaya Eskişehirden yeni buğ. 
day mahsulü gelmeğe başlamış ve 
beher kilosu Haydarpaşada teslim 
şarlile 5 kuruş 36 paradan satılmış
tır. 

Önümüzdeki hafta içinde Anado
lunun diğer mıntakalarından da mal 
gelmesi beklenmektedir. Ofis, satış
lara muntazamen devam etmekte 
olduğundan piyasa mutedildir. 

Seçilmek ve seçmek üzere iştirak 
edecek olan tacirlerin mikdarı 90 
dır. Üçüncü ve dördüncü sınıf ta _ 
cirlere intihap hakkı vt?rilmemesi, 
intihabat gününün gayet münaka
şalı olacağı hissini vermektedir. 
Diğer taraft3Jl 4 milyon kiloluk 

yapağın botsa rüsumu kaçakçılığı 
tahkikatı sür'atle lnerlemektcdir. 

Tlc retOd r rı ko greıe 1 

P·b ·L··[ .T.·I K A 
. . ~ . ·, .., ~ 

Uzakşarkta 
Uzak§ark hadiselerinin doğurdı> 

ğu gergin havayı düzeltmek içill 
Tokyoda .İngiltere ile Japonya ars· 
sında açılan müzakereler devaıtl e-

Js· diyor. Fakat daha ilk hamlede 
pon ve İngiliz noktai nazarlarınJll 
muhalefeti göze çarpıyor. 

Bilhassa Japonların tnkındıJtlBfl 
tavır şayanı dikkat bir mahiyet sf11 
ediyor. Zira, bu müzakerelerin ~ 
pıldığı sırada, Japonyada ve bll U 
Çinde İngilizler aleyhinde şiddet 
bir propaganda harbi açılmış bulll~' 
maktadır. Çinde iki senedenberi ~ıı· 
ren kanlı mücadelenin kurbarılsrıb: . 1 
nın aileleri ve daha bitmivecek gı 
görünen bu müthiş mücad~lenin d; 
ğurdugyu iktısadi ve mali mü!:kÜJI 

d·ıı· altında bunalan Japonlar nrı 1 

de İngili7Jeri Çin muvaffakivetsit' 
liğinin sebep ve amili olarak göstc~ 
mek arzusu Tokyodaki müzakerele

111 idare eden İngiliz diolomatlarııı ~· 
faaliyetlerini müşkül bir hale sO 

. . ıı· 

maktadır. Iste, Japonlar Çind:ıc:ı ııı 
ğır ilerlemelerinin nelicesizlığirı 
mesuliye~ini bu propat?andalafll· c· 
suli zorluklara ve vakit kaybetti~ 
mek icin icat edilen bin türlü si"8 

hadiselerle Büvük Britanva f rnpııftl' 
torluğuna yükletmek istiyorlar. 

Japon hükumeti İngiltcreve. ~;: 
rupa kıt'2sındaki mühim sivasr 1 A· 
diselerin her an vukubulmak i~lc e. 
nını tezahür ettire; '~i bir deV1~8, 
bunaltarak. Japonyanın lebinde 0 

rak Uzakşarktavi fiili vazivetin t•' . re' 
nınmasını mutazammın müzaice . ~· rin kabulünü istiyor. Yine, avnı Jıı· 
ye tahtında olmak üzere, Çinin "fi 
pon işgali altında bulunan blltll 

topraklar üstünde fiili Japon hE'g~ 
manyasına tekabül eden yeni b~ ~tc 
zamın takviyesi . zımnında Bu)'\I., 
Britnnya ile bir teşriki mesaiye gı 
rişrrek arzu ediliyor. 

o!' Fakat İngilizler buna yanaşınıY ]' 
lar ve bunda da haklıdırlar. E:ıJ\'e!l' 
bu yerlerde mevcut munz.zaın .rrıe !İ' 
fnatleri buna mani olduğu gibt Jl'l~1' 
7.akcrelere bu mahivette verilJl'lbil' 
istenen revis tamamile umurrıt "'ı. .. ,l'\J 
vasıf takınıyor. Bu halde de. :aı.ı 

Britanya yalnız basına karar ~1~ 
mek mevkiinde denildir. Bu rrı tc· 
yetteki müzakere mevzuları. uııı ıı. 

k • r1' b:> sar ta hususı menfa'Jtlere ma ı .. A· 
tün devletler ve ezcümle Birteı:ık " 

eı-· 
'merika ile Fransayı alakadar et'ffl 

tedir. . lC· 
Neticede. bu müzakereler bir cı 

11 
maza ~irmis p.örünme!tine razttı1~. 
tnP'ilizler limitlerini kesmiş aorJl'l lC 
yorlar. Yalnız .T:ınonların iirırE'rtıf· 
bir ~ra olsun dönmeleri rn,.1nıd.\A· 
ra. In ıriltere. tarihin s~vrinrl"lcı d• 
dise]erin ve hali hr171r iktıcı~di ..,e 11, 
vasi vazivctin verdiO-\ mı>lı)matlıı ~1• 
zokc;arkftıki mı>nf P.:ıtlerini VP rrı"'r 11 
ini tc>rketrnivPrP(İinf •<> frnbp<le 1 
tPdPir!ı>:-P r'l<>rhıJl tevessül edece~ifl 
göı:termPktedir. 

·ret· 
rr~~ic:plpr. bu istikamette se 

mektPdirler. 

n r. n~ ... ~ SAf ~ 

lta!v da yahudl "re:I"" 
karların • errerl 

Ç?<hnmıy c2k 
bit' 

Birinci takım kumandanı müla
~lmevvel Fahri Bey, br:ni memnun
lukla karşıladı. Ve takımına esas 
çavuş yaptı. Alay, İstanbulun ihti
yat efradı ile seferi mevcudunu pek 
çabuk del.durdu. Bir ka~ gün sonra, 
btr gece 1'akdm kıslasından ansızın 
hareket ettik. Altı yedi saatlik bir 
tren yolculuğundan sonra yürUyü
şe geçtik. Nihayet Tokorct..k adında·, 
Kırkkllise ile Havza arasında bir 
köye geldik, çadırlı ordugaha gir
dik. 

Bu ordugahda kaç gün kalrhğımı
zı şimdi pek iyi hatırlamıyorum. 

Yalnız, benzerini o güne knd r gör
mediğim derecede şiddetli ve de
vamlı bit born ile yağmıırh:ı bir g,.. 
cc geçirdikten sonr:ı, fH·kaca hare
kete geçmiştik. Gcçki'ili yolile (Su
luoğlu) çiftliği istika.netine ilerli-

mıyan top ve silah sesleri karşısın
da, titiz hareketlerle yiveccklerini, 
midelerine değil, tekrar t<ırbaları

na dolduruyorlardı. Tam o esnada 
her tarattan: 

Geçen hafta arpa gelişatının ar. 
lığından dolayı !iatlar her ne kadar 
tereffu istidadını göstermiş ise de 
yi.ikseklikten istifade maksadile 
faz1a mal arzedi1miş ve piyasa hali 
tabiisini bulmuştur. 

Ticaret Odaları kongreleri önü -
müzdeki eyltı.l ayı içinde toplana -
caktır. Ankaraya giden Borsa Ko
miseri Mahmutla Ticaret Odası U
mumi Katibi Cevat Nizami yarın 
şehrimize dönecelkcrdir. 

Roma (Husuc;i) - Son verilen , 
kararla hütün 1talvada yahudi ~ 
tegnrlann eserlerinin çalırıJl'l 

1 

Alaya verilen ikmal efrıdı ara
sında, cndaht vazilelerin1 yapmak 
söyle dursun, t!aha ömründe eline 
tfifek almamı~ ve hatta silah sc-sl 
i duymamış neferler, dnha ganbi gö
' n llllüler vu:-dı. Döliik kumandam 
ve takım zabf~ieri, çavuş ve onba~ı· 
Jar arazi üzerinde bu efrad• hbza 

' kavramasını, endaht etmesini öğce-
• tiyorlar ve hakikaten de çok ih:ülü
' y or ve düşünüyorlardı. :rete yihba 

f1 Kbım Bey, bu 11ale çok kızrror, 
Adet& ifrit kesiliyordu. Efrada, dar 
Ye az zamanda çok şeyler öğretmek 
.mecburiyetı altında çırpınıyor ve 
(!!diniyordu. brdugAha geldiğimi
~ ikinci günO idi. Yapılan endaht 

(•)Kazım Bey, 'bHahare Mahmut 
~evkct P~aya. yapılan suikast ile <J 

ldkadar olduğu an~11ru§ ve BctJ· 
oOiundrı Pi-re Mehmet .sokağırıda 
bir e!'de yapılan bir mmademe ile 
~utultrlftk idam edil'71.iştt. . 

yorduk. Asker g~ceki yağmur sebe
bi ile ıslak ve uykusuzrlu. Bu sı>l>eb
le yürüyüşümüz ~k muntazam ve 
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seri değildi. Zabitanın, askerin uy
kusuzluğunu ve ıslnndıklan için bir 
kat ~aha ağırlaşan çantalardın ha
sıl olan yorgunluğunu gider:nek, 
fski r.eş'e1erini yerine ı;etirmek 

için gösterdikleri alaka ile günc<?in 
saçt1ğı tatlı sıcaklık tesirini göstcr
mitrt&. Errad, biraz daha canlanmış, 
yürüyüşü de hızlanmıştı. 

O gi!n öğleden biraz sonra, Sülu· 
oğlu çiftliğine vardık. Alaya, yol 
üzerinde silah çattırıldı ve yPmck 
mola~;ı verildi. Asker, torbalarında
ki ekmeğini, nevalesini ö:ılerine ser
di. Pek iyi hatırlamıyorum şimdi, 

bilmem ikişer lokma yiyebildiler 
miydi?. Ansızın, sağ cenahımızda 

toplar gümbürdemeğe, tüfekler ça
tırdamağa başladı. Herkes, gürültü
ye kulak kabartmış, bütün gözlerin 
istihfamlı bll'kışları birbirine takıl

mıştı. Bulgıır hududunu atlamağı ve~ 
bayramı Flibede geçirmeyi düşünen f 
efrad, bu, pek de havra alumet ol-

- Silah başına! .. 
Emirleri yükselmiş ve taburlar 

yürüyüşe gecmisti. Yol üzerinde bu
lun •n bir yeldeğirmeninin önüne 
geldiğimiz zaman, sağımızdaki sırt
ların yatık yamaçlarıncia, marş 

marşla ilerliy"n diisman taburlan
nı iyice farkediyor, fakat biz yokuş 
yukarı yürüyüşe devam eyliyordıik. 
Bu esnada fırkamızın bir sahra ba
taryası dört nalJa yanımızdan geç
miş, sağımızdaki tarlalarda ve açık
ta mevzi alarak düş·~n piyadesi 
üzerine endahta girişmişti. Kol ba
şımız, bulunduğumuz yokLı c:; un te-

pesine bile varmamıştı. Alayımız, 

olduğu gibi şoseyi kaplamış bir va
ziyette iken. sağdan, çok şiddetli bir 
yan ate ine maruz kaldık. 
Çoğu muharebe. müsademe gör

mek değil, silah sesi bile isitmemiş 
olan acemi efradın bir kısmı birden 
şaşırmış, sağa ve sola kaÇışmağa 
kalkı~mıştı. ( Devam1 var) 

Almanya, Türk arpalarına talip 
bulunmaktadır. Malın döki.imü baş
lamıştır. 

Samsun, Antalya ve Bandırma li. 
manlarından doğrudan doğruya ih· 
racat yapılmaktadır. 

Bu hafta tiftik üzerine ehemmi. 
yetli muameleler olmamıştır. Al -
man al~ılarının bu hafta seyirci 1 

vaziyetinde kalmaları, otomatikman 
piyasayı yalnız İngiltere alıcıları -
nın eline bırakmıştır. Maamafih ye
ni soruşturmalar devam etmekte • 
dir. 

ınglllz takas primler 1 
yUkseldl 

72 - 75 kuruş arasında olan İngi
liz takas primleri son günler zarfın
da yüzde 80 kadar yükselmiştir. Bu 
primlerin yardımile İngiltere ile 
olan ticari münasebatım,zın sür'at
le inkişaf etmekte olduğu anlaşıl -
maktadır. 

TAKVİM 
4 4hff OhOihOhihh O •\AAAı/ 

23 Tem•uz 1959 Pazar 
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menedilmi.t:tir. 

•o&-
lta(ya m nevral rı 

aşlr·or 

Roma, 22 ~Hususi) - Dl•rr."lro: 
manevralar.na •arın bası nııcı.ktl9 
Mancvrakr 30 temmuz taril ine ~rt 
dar rlevam ed.,.ce'c ve bu n1ilcl c 

"c J1 
zarfında bir Alman he• eti rnıı 

9
, 

sıfatile manevralarda hazır bulı.Jll 
naklardır. -·-Sovyet-Af man 

m Uzakarelerl 
ıııı' Berlin, 22 (A.A.) - Salahiye d' 

Yapanı aatıfları 
Yapağı sat~ları hararetle dev~m 

etmektedir. Dün 100,000 kilo yapa. 
ğı, yrrli :fabrikalarımız tarafından 

Ruı hııırı 79 

mnhfeller, Berlin'de VP Moskovıı .. t 
s ""' • yapılmakta olan Alman - ... 0 e-

krcdi ve ticari mübadele göril~ıl• 
!erini cok tabii ve şayanı arzu fi' 
maktadır. Zira, iki memleket ars;Ş' 
dbkf ticari mübadeleler , cok ıcl 
müş bir va.,ivettedir. Büvfık ~tı'C 
Kont Von Schulenburg'un Berl tet 
dönüşünün tehiri, bu milzaJce .. e 
dolayısile vukun gelmiştir. 

-
fabrika teslim olmak üzere '!Qlosu D• • ıaatl : 4,49 
62 kuruştan satın alınmıştır. Cıı. ı 12,20 - lkla.CI ı 16,18 

Kara'köse ve Van v1layetlerl kızıl Alııt••• lt,34 - Yauı ı 21,29 
mallarından 300 balya y~ kilosu l•sak c 2,•ı 
58 kurustan satılmıştır. _ "'-\\ ~ .._~•-••••••••-" 
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• ~ : Mllkallle.. 
Maarif Şlirasının Bllmlsll 

ünkü Tetkikleri llzımdtf 
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• lslih Edilecen 

... ~ 22 (A.A.l - Maarif şa-__ , bug" 
~ un uat W da umumi heyet 

·- taplaıımı§br. Celse Maarif 
lçılnt Hum Ali Yücel tarafından 
1-t ış ve umumi heyetin ilk top
ffloe ısına ait zabıt pülasası okunarak 

8 
n kabul edilmiştir. 

lıfuu tından sonra Reisicümhur ve 
lluı Şef ismet inooü'ye, Büyük 
da• et Meclisi reisi Abdülhalik Ren
.:.~· Başvekil Doktor Refik Say
l'tfal a, ~l Kurmay Başkanı Ma
~ Ff!!VZi Çakınak'a çekilen tazim 
-~anna gelen karşılıklar okun-

2Iuhtelif maarif mu·· -----ı . . ~ ~enmız-

'fı...ı., ve Cenevre'de.ki Beynelmilel ;;;:;e Bürosu Direktörlüğünden 
ilan? tebrik ~lan okunduktan 
._ 1 Yüksek Öğretim Komisyonu
~ hazııiadatı umumi raporun tet
' 8u başlamnıştır. 
Ier ~rapı. üzerine muhtelif hatip
lw.__ löz al~ ve fikir teatisinde 
~aniır. Birinci celse 13.15 

.:~ır~ra saat 15 te tekrar 
~ ~umi heyetin yaptığı ilci 
~ aynı mevzu üz.erine müna
-.:.ar _yapılmış, Üniversiteye ve 

~!3:, o~r~~ ~~ ta-
..... tetkik edılmiş ve bir 

hakkında kararlar verilmiştir. 
~m bu umumi toplantısında 

1 
_ e~~ mevzular şunlardır: 
~ Türkiyede yüksek tahsilin bu
htlı:k durumu ve ana meseleleri 
~da Yüklek ôiretim Komisyo
ı....... raporu bazı tadillerle ka-., ~. 
lillla-;- İstanbul Üniversite talebe ta-

l namesi hakkında rapor. 
~ ~r•. yapmak .. ~zere ya
~ unıversitelett gonderilecek 
"'-' tler talimatnamesi hakkında 

' . . 
·~Fen Fakültesi tedrisat ve im-
hr r talimatnamesi hakkında ra-

~lmcl_,..) 

ve imtihanlar talimatnamesi hak· ni hlmil olmasıdtt'. Abidin Daverin 
kın~a rapor. İtalya hakkındaki yazılarını burada 

9 - İstanbul Üniversitesi doçent- haqi makamın temime ettirip L 
namesi hakkında rapor. ~ya yolladıpı, Abidin Daver 

7 - İstanbul Üniversitesi Hukuk b•t ... ~ hangi makurun raporLır 
~ak.ültesi doktora, lisans, tedrisat ve ftl'diiini ve kendisini İtalyaya gir
untihan talimatnameleri hakkında miyecıek .kimselerin kara listesine 
raporlar. kimlerin mkturduğunu ilmeyiz. J'a. 

. 8 ~ ~stanbul Üniversitesi doçenti- kat Anbradaki İtalyan Büyük EL 
lık ımtıhanı hakkında rapor. çfüğinin verdiği «Lesepase• nin t-

9 - İstanbul Üniversitesi iktısat talyada bir paçavra kadar ehemmi· 
Fakültesi lisans, tedrisat ve imtihan yetsiz tutulduğu tahakkUk ettikten 
talimatnamesi hakkında rapor, ~ Anbradaki ltalyan Sefareti. 

10 - İstanbul Üniversitesi :Edebi- nın meVkü burada çok zorlaşır. 
yat Fakültesi doktora talimatnamesi Hariciye Vekiletimizin bu meae-
hakkında rapor. ]eye ~p .~ ehemmiyeti verınq 

11 - lstanbul Ünivttsitesi Tıp olaclğını umıt ederiz. Fakat §im • 
Fakültesi imtihanlar ve tedrisat ta- clİJ!e bclar Vekiletin yapmış olaca
Hmatnamesi hakkında rapor. it resmi tefebbü11e ve fikiyete ne 

12 - Eczac11ık: tahsili talimatna- cevap alındığına, İtalya tarafından 
m~i hakkında npor. ne tan.da mazeret beyan edilerek 

13 - lstanbul Universitesi Tıp tarziye verildiğine dair gazetelerde 
Fakültesine baRlı Diş Tababeti ted- bir havadis görmediğimiz için '1'üTk 
risat ve imtihan talimatnamesi hak- efki~~ .~mumiyesi nazarında meSft 
kında rapnr. le, butun ehemmiyet ve ciddiyetini 

14 - Ankara Gui Terbiye Ensti- muhafaza ediyor demektir. 
tüsü, imtihan ve talebe kabulü, pe- Şahsımıza karşı «&terilen baza 
dagoji şubesi kayıt ve kabul talimat- neaiçetsizlikleri lstihfarur bir te 
nameleri hakkında rapor. bessümle karplıyarak omuz silk : 

15 - Ankara dil, tarih • coğraf- ~nek belki kabil olabilir. Fak t b 
ya fakültesi esas. ara, lisans ve dok- meselede likayıt davranm~ bi~ 
tora v_e talebe pansiyonu talimatna- vazifedir. Çünkü yaptlan kaba mu-
melerı hakkında rapor. amele bütün memlekete aitt· B. ı& y- ır. a. 

- uksek Muallim mektebi husus ki arkadaşımız gazeteci ve 
talimatnamesi hakkında rapor. meb'us Abidin Daver, İtalya a t-

17 - Siyasal bilgiler okulu tali - talya hükurtıetinin cLesepase; ~nl 
matnamesi hakkında rapor himil olarak .;-•·ür ttaı · e.·-&-ı · yanın 

. 18 -: Gazi :~rbiy~ Enstitüsü re- resmi sözüne inanarak, İtalyanlar
sım - ış şubesının mufredat progra- ?an her ecnebinin beklemekte olud
mı hakkında rapor. · gu nezaketin daha fazlasını isteme-

19 - Yüksek İktısad ve Ticaret ~e hak kazanmış bir halde gitmiş
okulunun komisyonca tasvip edi _ tır. Buna rağmen İtalyan zabıtası. 
len dilekleri hakkında rapor. nın. Abidin Dav-eri, huduttan geri 
~ - Trabzon lisesi direktörll Sa- çevı~si müsamaha kabul etmiye

mı Akyolun dileği hakkında rapor. cek hır tecavüzdür. Bu tecavüz, ya 
Maarif Şurası pazartesi günü 58_ kifi bir tarziye ile tamir edilmeli, 

at 10 da umumi heyet halinde top- y~hut derhal mukabele bilmisil 
lanma.k üzere 18,30 da celseye niha- gormelidir. Türk milletinin, büyük, 
yet vermiştir. küçük, hiç bir nezaketsizlije tabam· 

- --- ---..------ --- - · mülü yoktur. Avrupa gazetelerinde Sov tl • l Al S sık sık gar.etecileri huduttan dışan 
S - Edebiyat Fakültesi tedrisat 

ıye erın man - ovyet çıkarma vak'alarına tesadüf ediyo.. /len • 'f r-.•ı M- k J ruz. Fakat hiç bir memleket böyle 
IZGcı 1 r 1 o•U uza ere eri hareketleri mukabelesiz bırakmı _ 

lt,,~ova, 22 (A. A.) - Sovyet (1lqlanfJ 1 ....... ,._, re· Büyük Millet Meclisi ti eyl!ll· 
-,anın birinci cDeniz günn. bu Alman - Sovyet ticaret müza....,_ '.' tekrar içtim"l' başlıyacaktır. Ha. "r11ı 2i iiııasebe · 

1 
nciy...Wn o zamana kadar bu me· 

""looı - m tile Pravda ga. erine 1938 bidayetinde başlanmıftı. ~ "1 ..,yObu şekilde hallederek 
llıol; bir makale neşretmiftir. Bu Bu müzakerelerin esasını, Alman - millet """illerinden gelebilecek bir 
llırı ~ede~~ Rusyamn dünya· yanın Sovyetlere 200 milyon mark- su~l veya isfüah takririle kıymetli 
-..ıc n buyuk tahtelbahir filosuna ı lık bir kredi vermesi teşkil ediyor- muzakere vakitlerinin zıyaına mev-

... ._ ~~~ beyan edilmektedir. du. Fakat Sovyet hükümeti, Alman- dan bırokmıyacai!ı şüphesizdir. . 
~ .:ı--·ıd··· yanın koydugu· uırtları kabul etme- ._ ... CüıtY.&LtDI 

)et ueuı ıgıne göre, Sov _ r--~ tahtelbahirleri .• yalnız. . başla.rına diğinden bu müzakerelerden hiç H K -
-\ll11 Sovy bir netice çıkmamıştı. a tay 1 n urtuluş 
,., . et sahıllennm emnıyeti "" tenıin Şurasını da kaydetmek icap eder 8 
.... e kadir bulunmaktadırlar. ki Moskovadaki Alman mahfilleri. ayramJ 
...:•zl dlflllllftl sekiz nin umumiyetle kanaati, Alman - K ti J 

zl•daaa .... hklm Sovyet ticaret müzakerelerine pek U U 8DJyOr 
'9'ıy ..ıı..ıı muhtemel ol.arak lngi]iz - Fransız _ _ (llqlanfı 1 !lıel .. ,-ı 

14or. ~a, 22 (A. A.)- Schusdıiııgg - Sovyet müzakerelerinin nihayet· goturme~ için hazırlattığı hususi 
~ li ""'.'anında Stlrya mıntaka- lenmesinden sonra başlanacağı mer trene rnuteaddit vagonlar illve et· 
~ Enuıiyet Dirktörü olan es _ lrezinde idi mış ve bu suretle Adanalılann J>u 

Gene 1 Mart a.vında nihayete eren Alman güzel arzuları karşılanmıştır. Bu su-
~. ra Franz Zelburg Zivny, retl t kk-ı ed -- Sovyet ticaret anlaşması da esasen e eşe u en hususi tren bü· 

~ ~ .., şantaj su - ı bir ııene için uzatılllllf bulunuyor- tün güzergihtaki istasyonlarda sa-
11ıı.1....._!1 sekız sene zindan cezasına du. mimi surette karşılanmıştır. 

ar.. tarafı ı inci SQfacla) 

kiffei resmi emirlerin mümkün ise 
Okmeydanı vaaatuile verilerek bü 
suretle meleke yapmaları en11ıühim 
bir şey~ir. İ~gil~rede tahsil etmiş 
ve tecrübe gormuş olan zabitler. fi
loya gönderilmelidir. Kömür ve le· 
vamn P.Umanı, Gelibolu, ve Ça
nakkaleye ve torpitobotlarm alabi
Iecelderi diğer mevakie gönderl!me. 
lidir. İmroz ve Muarız körfezi ile 
Beşike koyuna kara askeri ikame 
edilerek ve lüzum ıörülürse bunla
n askeri telsizlerle raptederek düş
manın o civarda bulunduğundan ve 
ne yaptığından haberdar olacaksı-
nız. 

cMuhriplerin weceJeri aışanya 

çıkmalannda bir fayda göremedim. 
Gece en muhataralı bir zamandır. 
Torpitolar Çanakkalenin alt tara
fında bulunup kruvaz<irler loaran
lık basmardan evvel dışarıda kara
kol etmeli ve akşam üstü istihkam
lar arasında tayin edilecek mevki
lere dönmelidirler.:. 

328 senesine doğru İtalyanların 
floiazı zorhyacaklan pyiaları tek. 
rar v daha kuvvetli bir halde dol.af, 
mıya başlamıştı. Mart bqlangıcın
da İtalyanların sekiz harp gemisin
den maada ,emilerinin tamirde bu
lunduğu ve bu tamiratın bitmesin· 
den evvel herk.atı bahriye icrasına 
kıyam edilmek ihtimali bulunma
dığı rapor ediliyordu. 

Filhakika, Akdeniz boğazıooa ba
zı nümayişlerin icrası ve Akdeniz 
adalarından bir takımlarının iK&li 
lüzumu, İtalya hüklırneti nezdinde 
tahakkuk eylemişti. Bu harekatı 
harbiye için birinci filonun iki fır
kası ile ikinci filonun kruvazör fır. 
kası, br kablo gemisi, Abroz Dükasi 
kumandasında bulunan muhrip filo
tillası ve birçok muavin gemiler _ 
den mürekkep bir kuvvet tahsis e
dilmişti. 

Bu kuvvet, büyük bir mahremi -
yet dairesinde, (Astropalya) ada -
sında tahaşşüt ediyordu. Cezayiri 
Bahrisefidin kısmı azamında teşki
Jltı bahriye henüz yapılmachjı için 
tahaşşüt harekatı Osmanlı hüku _ 
metince vakit ve zamanile öğreni
lememişti. İtalya muhriplerinin bi
diyet harbindenberi Astropalya ada 
sını muvakkat üssülhareke ittihaz 
etmiş ol~uğu bilahara anlaşılmıştır. 
Büyük ·bir limana malik olmakla 
beraber cnubi Arşiı:el:fe asked 
bir mevkii mahsusu da haiz olan bu 
adanın hükumeti Osmaniyece bu 
kadar ihmal edilmesi şayanı esef 
netayice ~eydan vermiştir. Astro
palya, diğer adalara ve Anadoluya 
kablo ile merbut olmadığı gibi bu
rada bir Liman Risi de mevcut de
ğildi. 17 martta bir İtalya filosunun 
refakatinde bazı nakliyeler olduğu 
halde Speçyadan şarka doğru hare. 
ket ettiğini iş'ar eden rapor, bu a
dada vukua gelen tahaşşüt hareka
tının bir safhasını aydınlatır. 

Yeni harekete tahsis edilen kuv
vetlerin Astropalyada tahaşşüdü, · 
nisan başlangıcında hitam bulmuŞ
tu; bu esnada ise, Arşipel sahai ha
rekltını daha ziyade tecrit için İm
roz - Boğaz • Limni - Bozcaada 
Limni - Selanik kablolan ttaly~ 
kablo gemisi tarafından kesilmiş • 
tir . 

~ edilmiştir. Hııtav için An1o11Nda bayram 

a.ı~~. hareketlerini tenkid etmi• Kütoalleler Umlll MOd9rlu-*D Ankara, 22 (A.A.) - Ha tayın ana ._ Zi • ~ yurda ilhakı dolayıslle !3 temmuz ~ vny, milU sosyalimılu en Ankara (Hususi} - Geçenlerde paar günü-! 21 de Ankara Halk- Mirada demirli bulwwı Türk fi-ıliipıonı addedilmiftlr. vefat eden Ktıtüphaneler Umum ,evinde bir tömı" yapılacaktır. !osu, en son zamanlarda Bojiu aley-
>- • , • Mlldürü Hasan Jl'ehmi'nin vazifesi- Hatay uferimizln biltün yurtta U· hine bir hücum vutubulacağuu ıma 
~ Vekili lzmirde ne jlmdiye kadar Maarif Velıiletl yandırdı!lı büyülı sevincin güzel bir eden ban em&n!iere destres oldu. k._~· 22 (A. A.) __ Ziraat Vekili Neşriyat lllndilrü Faik Reşit ..,kile- tezalıürünü ifade edecek olan bu 5 nisan günn kumandan gemisi olan ~ ~ te bakı d B törenin, ıırenış' bir kitleyı· çevresı· içı·. cBarbaros> zırhlısından umuma, 

•- ~rkmen, bu sabah saat 10 n yor u. uraya Maarif Ve- a . ~ "• k-l • ne alması dü..iinülerek Halveki mey şımşekle şu işattt veriliyor: 

......._ ._. nakkale vapuru ile Antalya _ a eti memurlarından Bay Aziz ta- y-· Ü f 

._ danında yapılması kararlaştırılmış- • ç ırka ve yirmi yedi parçadan 

.... ~ ..,ımi§lerdir. Vali E- yin edilmiştir. tır. miirekkep bir düşman donanması· 

.....:~ Mül&abir<m lleYki Ko- -·- Törene uat 21 de bando lle ,istik- nın Bozcaada ııçıklartnda bulun • ıı.ı.,. TümııeuenI Rulm Aktuğ, T.Ueln çıluınl1118• ,tne 1il marşı• çalınarak başlanacaktır. malcta olduiıJn11 jlntdi haber aldım. 
...,.Y •kim Ahlı Bundan sonra muallim Muhiddin Gece müdafaası tertibatı almanızı 

.. ha e &isi Doktor Behçet Uz Londra, 22 (A. A.) - İki vincin Doğan lnözü tarafından bugüniln ve efrat ve zabitan top başında bu· 

lbiı .... _zı ~ülkiye erkanı ve matbuat k ·· bü 1 
~ ~ opması uzerlne Thetys denizaltı.. yilklnğün!I \zah eden bir ,söylev• unaralc gayet müteyalckı• bulun • 
..... ri tarafnıdan vapura gi- mnın yilı.dürülmesi teşebbüsü ye • verilecek ve Hataylı Azmi Baysal manızı kemali ehemmiyetle beyan 

lıırııd. lc.mretile l<aqılanımftır. Rıh- niden akim kalmıştır. hemşerllerinln hilsiyatına ter<üman ederim.• ııı. bir bando muzika ne askeri KUltılrP11rkllı blnlclllk olacalctır. Filhakika Aııtropalyadan kalkan 
lir kıt•a ve bir polis müfrezesi ih- ınllulNılml•n Nutukları müteakip seçme milli tekmil ltalya donanması (Amiral aııı filmler ve Hatay mevzuu üzerinde Viyale) Jtwnandasında olduğu hal· 

• lllerasfmini ifa et""iı:ı ve C H İzmir 22 (A.A) Beledi Kül" h ı .... "'1lıinı . ·~ . . • · - ye, - azı< aıuruş olan milli bir oyun gös- de o gece 18baha kadar Boğaz bari • 

.... ....::; birçok zevat tarafın. tnrparkta beynelmilel binicilik terilecektlr. eind manevra yapmıştı ve fecir za. 
....... ~· Vtkil Bu müsabakalar~ da yapılnıuına 24 1eııımuz akşamı yine halkevl rnanına doğru Ferilt Amiral Pres· 
.... _.~-urla fstanlıala gide- tarar wrrn1f ve mntehassıslarca meydanında saat 21 de I.ıınzan zafe. bltero, birinci filonun ikinci fırkasi· -.ıır.. .. telldkata Iıqlaıuruflır. rimizln yıldönilmü mtınasebetilel le Boğırz medhaline gelmişti. ı 

hiiYük bir tören hazırlanmıştır. 1 ", Öileden evvel '1.25 de. t.arassuda 

memur olan Taşoz torpido muhrib. • 
tehlike liirelerlni çekmiş o~ MU 
halde ~m yolla gelerek kumandana il il ıslaıılıl'U 1191.l 1 . 
§U malumata verdi: ve büyük iki kütiQibane tasiSI • 

«Öğleden evvel saat 6 15 de ·· k.,....hrı ... blıcalı "'tead , , uçer m•_,,,.• mu dit .... _ _,.ı___, . "_,___ (H İm .._t" e-.,..ı~nın .ru.&&a1. a ususi) - Maarif Ve' .. : • 
rozun şimal burnundan b 1 l Ank ,.,... do- -1..1· cenu a e ı aı;-ada umumi bir kütüphımt: · 

gru ıs~ilderi müşahede edild. 
8 

_ ı.> yaptırmıya karar vermiştir. ltütup-

unun u11erine kumand sefaine, fayrap edilerek a:: umum hane bir milyon kitap istiab edPbi-
kad ır saate lecek bir halde bulunacak ve modern 
maS: ha.re~et~ müheyya bulunul- bütün tesisatı ihtiva edece'ktir. Ma-

ı bıldırdı; Muaveneti ""'i"l' , muhrib · dü ıvııı t.} e arif Vekaleti İstanbul ve diğer vila, 
. ~· şman sefaininin hareke. tine daır telsizle malümat k yet kütüphanelerinde bulıınan mü"' 

ve düşman donanması bomb::~me ikerrer yazma nüshalardan birer ta
na başlamazdan ev\•el me k~a~ nesini bu kütüphaneye aldırac•ktır. 
terketmemek üzere B • v unı Maarif Vekileti kütüphanelerin ıs
ne sevkedildi. ogaz medhali- lahı işini programının ön safına al-

. 9:20 dan itibaren Hamidiy!!, M-.•
cıdıye. Mes'udiye, Berkı Satvet ve 
Asarı !~vfik. harekete hazır nlduk
larını iŞ ar ediyorlardı. 

DC ~r taraftan. İtalya donınması 
Kumkale ve Seddülhahr önünde 
h~ttı ha.rp teşkil edrek asteşe hazır 
~ ~yet almqlardı. •Muaveneti 
Millıye•. aldığı emri fulasile ifa 

e~ek üzere medhalden çıkmış ve 
duşman donanmasına 00~. .1 1-1!;:• u 1 crft:'-

~eie baslamıştı: Amiral Virale-: bu 
bır kıta Türk muhribi ütt'ri nr ne , "a-
re-ze) ~e (Ferroçio) kru\'azörlerini 
sevkettı: '-e ·Muavenet» bittabi vo

Iuna ~vam etmiverelt medh."1"' 
döndü. .. .... 

Sa~t 11,27 de İtalya donanması, 
10 ila 13 bin metreden (Orhaniye} 
ve (Ertuğrul) tabyalarına ateş aÇ
mıştı; endaht.. bati ve isabetsiz de
vam edivordu. Bombardımana b:ı.s.. 

landıeı. Muaveneti MillivE' hrafın
dan Barbarosa derhal bildirilmi~ti. 

. 11•30 da bütün gemilerin harbe 
ıhuırı emrolunmuş ve be.ş dakika 
so~ra filotilla. evve-lce tayin edil -
mış olan mevakii almıştı. Torpido 
komod" ·· (T oru, iri Müjgan) dan çıka. 

rak .fo.rsunu (Gavreti Vatanive) 
muhrıbıne çekti ve muharebe hat
tında vazifeleri olmıyan Trablus, 
Halep ve nri Müjgln vapurlarile 
Zuhaf krotu GeliboJuya gönderildi. 

.. l2,15 de Muaveneti Milliye. bir 
duşman fırkai bahriyesinin borda 

ateşile bombardımana devam e -

mekte olduğunu ve diğer fırkanın 
Muaraz körfezine doğru hareket eL 

mıstır. Bu sene orta tahsil görmüş 
dört genç alarak bunlua kütüpha
nccilık öğretecektir. Kütüphanelerin 

fihristlerini vapmak için huırhn n 
talimatname tetkik edilmektedir. 
Yakında kitapların tasnifine başla
nacaktır. Vekaletin İstanbulda da 

modem tesisatı havi bır kütüp'h ne 
yaptırmak için tetkikler yaptt,ğı söy-

lenmektedir. İstanbul kütüphanele
rinden bazı kıymetli kitaplann vak
tile Tarih Kurumu adına ahnciliı ve 
heniız iade edilmediği. bunların ba

zı şal\ıslann elinde taldığı da öire
nilmiştir. Maarif Vek~ti beynelml
lel ilim aleminde numarılarlle ki
taplara geçen ve bu suretle tanınan 

kitapların ~i kütüphanelerine la· 
deleri için llzımgelen reşebbüslBch 
bulunacak ve her kitabı a\t oldoP" 
kütüphaneye mal edecektir. 

Suad Davaz Pıris 
BUyik ElçiliQiıdar 
Ayrıhyor · 

(Baftanfı ı lacl sa,tac11ı) 
Başka bir büyük elçiliğe tayin o-

1 unan B. Suad Davaz'ın Paristen ay
rılacağını teessüfle haber aldık:Ne
zateti. t.ecrilbeei ve yük.aek kültürü 
ile. B. Suad Davn pek çabuk b6tiin 
Fransızlann dostluğunu kazanmıştı. 
Türk-Fransız ittifakının imzasile va
ıif esi \etevvüç ettiği bir günde biıl 
terkediyor. Kendisi, Türk • Fransız 
yaklaşmasına çok çalışmıştır. K~n
disini unut.mıyacağız. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tı· 
bouis diyor ki: 

P;.ris mııhfellerinde B. Suad Da-

tiğini bildirm~ ve \'aki olan istizah 

üze~ne. bombardımana evvela üç 
gemı tarafından başladığını, kale ~ 
den a:ıla~ _ ~ermilerin düşmana yakın duştugunü ve düşman filosu vaz'ın yalnız dosUarı vardı. Fransız. 
mermiyatından birinin me1halden Türk ·yardım paktına çok çalışmış O· 

içeriye sukut ettiğini ila\·e etmisti. 
Bunun üzerine Muaven~t. Çanak -
kaleye çekilerek düşman filosunun 
~edhalden duhulünü donanmava 
ıhbar tmek vazifesile tavz'f edildi. 

l2,5S; Samsun ve İntibah romor
körleri, Boğazın mayinlerle sedd" r ı 
ame ıyatını bitirert"k Maydosa de • 

mirl~m~erdi. 2,30 da İtalya filosu 
ateşı kesmiştir. ttç saat devam et -
mi şolan bombardıman esnısında 
Orhaniye tabyasına 150, Kumkale
ye 8. Seddülbahire 12 mermi a~ıl _ 
mışta. 

(Devamı var) 

Nafıa Vekili Enumda 
Erzurum, 22 (A. A.) - Nafıa Ve

kili Ali Fuat Cebesoy. dün şehrimi

ze gelmiş ve merasimle karşılan -

mıştır. Nafıa Vekilimiz Umumt Mü. 

fettiş Tahsin Uzeri, Valiyi, Kolordu 

ve Müstahkem Mevki Kumandanla. 

nnı, Halkevini ziyaret ettikten son· 

ra imar işlerini tetkik eylemif ve 

bu sabah saat yedide Gümüşhane 
yolile Trabzona hareket etmiştir. 

., .. 
Pren• Potin Londratlakl 

temaalan 
Londra, 22 (A. A.) - Yugoslavya 

Naibi Hükumeti Prens Paul ile 
Prenses Olga, Compins'e gitmek ü
zere Londradan hareket etmişler -

dir. Orada hafta tatilini Dük De 

Kentin şatosunda geçireeekler ve 
pazartesi günü t.ondraya dönecek-

lerdir. -

lan B. Suad Davaz'm memleketimizi 
terked~eği haberi, derin bir teessüı 
uyandırmıştır . 

Ayan Noksan Olaı~ 
Bi ı "'zikl .. r Piyasaya 
Nasıl sürülmüş ? 

·CBattarafı l inci Nyfaınıscla 'f · 
dığı ve piyasaya sürüldüğü Darp • 
hane idaresi tarafından haber alın· 
DUi ve derhal tahkikata başlanm~ 

tır. İddiaya göre Darphanede bu 

gibi bileziklerden kazımak suretile 
nümunelik alan memur, bazı bile

zikçilerle anlqmlf, cebine toz ha • 
tinde yüksek ayarlı altın kor, bun
lan, damgalanmıya getirilen bile • 

ziklerden kazınmış gibi idarenin 

kimyahanesine verir ve tahlil etti• 

rirmiş. Tahlil neticesi yüksek çık• 
tığı için anlaştığı tüccarın aşalı a. 
yarlı bileziklerine 22 ayar damaası· 

nı basarmış. 
Darphane Müdürü Fuat, tetkikatı 

neticesinde bunun, a1tm kazıma 
memuru Mehmet tarafından yapıl-
dığını anlamış ve bir cürmümeşhut 
halinde kendisini yakalatmışlır. 
Şimdi bu tüccarın mağazasındaki 

damgalı bilezikler tekrar tetkikten 
geçirilecek, düşük ayarlılar görü • 
lürse damgaları iptal edilecektir. 

Piyasada böyle bin;ok dun ayarlı 
bile~r oulunduğunu da allka· 

dar bazı tüccarlar bize bildirm.işl.er-

d.io. 
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~-----------·--------------------------------------., BI R CELLADIN 
Hatıraları Sultan Azi~ Devri 

Hn•talarını Tecrübe İcin ôıda G.Saray Demirspor " Başpehhvanları 
Canavar Ruhlu Doktor ren ~ug Ün Karşılaşıyor, -Ak~~!~nl~ A~;~·~~A!a:~:~~~: 

- tB - 1 derek yarı alaylı, yarı ciddi yazılar ~ ; 

Geçen v•kanın hUI••••• ya~:~::~ büyük bir ihtirası var- (! t .• ~ Görülmemı·ş Bı·r Gu·· reŞ 
«Bir gün cellada ge~ birisi ı ri! 

dı, Beşeri.yete azami derecede hiz -
müracaat ediyor, onun da ismi met ederek, meşhur olmak, mutla-
Fred'dir. Ufak bir hatıra defteri ka ölüme çare bulmak isterdi. Bu 
veriyor. Bu def terde, kendi anne 
sile aol.asının öldüriHmesine mii
teallik lıddiselerin içyüzleri kay_ 
dedilmiştir. Genç Fred, annesile 
ablasının fuh§ yüzünden öldü

rüldıi.kleri Baltimorda otmmak 
istemediği için, başka bir mem
lekete hicret ediyor. Namuslu, 
lekesiz ı·e temiz yaşamak arzu._ 
sttndadır, Mazi ile her türlü irti
batını da kesmek için, son hatı

ra defterini de cellat Frede he
diye ediyor. Yukarıdaki hddi.-;e. 
yi, btt defterden naklen anlat·-
tık.> 

Adeta adım atmaktan çe-
kiniyorduk. Ben, damarlarımdan 

' kanımın çekildiğini hissedioyrdurn. 
Brawn abla, koluma girmiş, titriyor 
du. 

Yolda, biribirimize hemen hemen 
hiç bir şey söylemedik ... Ağzımız _ 
dan çıkan nefes, dudaklarımızın ü
zerinde hemen dumanlanıyor. Be -
yaz bir buğu halinde ağzımızdan çı
kıyordu. Hapishanenin önünden 
geçtik, sağa döndük, ileride bir 
meydanın ortasında siyah kıpırda
malsr vardı. Yüksek, beyaz bina -
ların, aydınlattığı meydanın orta _ 
sında yüksek bir kürsü ... Evet onun 
üzerinde ,sathı arza amud ve amu
da da yine amucl, dünya yüzüne mu
vazi bir kalas çakılmıştı. İşte o ka
lasın ucundan yere doğru siyah, 
simsiyak bir ip sarkıyordu. 

Matmazel Brawn durdu. Gözleri
ni, o acayip kalaslara dikerek, par
mağını o istikamete uzattı: 

- Geldik .. dedi. 
Şimdi adımlar yavaşlamıştı. Muh_ 

teriz bir eda ile yürüyorduk. Birisi 
çıkış&a hemen kaçıverecektik. 

Uzakta bir ağacın gölgesine sin
dik. Yarım saat daha g€çti. Bir oto
mobil geldi. İçinden bahriyeliyi in. 
dirdiler. Kürsüye çıkardılar. 

Matmazel Brawn'ın dudakları 
titriyordu. Dakikalar ağdalanmış 
gibi uzuyordu. 
Birdenbire trampet sesleri duyduk, 

beyaz gömlekli bahriyeli, sehpanın 
üzerinde sallanıyordu. Brawn ab -
la elimden tuttu, hıçkıra hıçkıra 
ağlıyordu. Meydandan uzaklaştık. 
Artık muzt~rip bir hayat sürü -

yorduk. Dedikodular, gürültüler, 
babamı bezdirmişti. Adamcağız 
hastalandı ve nihayet kahrede ede 
ın~. 1 
Ben hayatta yalnız kaldığımı zan-1 

nederken, Brawn ablanın şahsında ı 
en büyük bir dost ve hayat arkada_ 
§mı kazandım. Şu satırları yazdı -
ğım sırada, bu, bnim için, tefssüh 
eden muhitten kurtulmak, yeni bir 
hayata atılmak kararını vermiş bu
lunuyorum. Seneler her şeyi unut_ 
turur. Ben de kendimi ve ailemin 
kara lekesini Baltimora unuttur _ 
mak istedim. 

Gittiğim yerde, değişik bir hava
.fa ve daha müsait bir muhitte htr 
lürlü manevi ve içtimai baskılar -

: lan uzak, rahat edeceğini tahmin 
e~liyorum. 

* 
. Genç adaşımın notlarını aynen 

aız de bildirdim. Ufak bir tedai ne 
bahriyelinin hali, tavrı gözümün Ö

nünde canlandı. Boylu boslu, iri ke_ 
nıikli genç bir adamın mütemadi
yen ağladığını hatırladım. Papaz: 

- Son dileğin nedir diye sordu
ku zaman: 

- Ölmek istiyorum. Bir an evvel 
hayatıma nihayet veriniz. Çektiğim 
ıztıraba dayanamıyorum, demişti. 

Slr Hm h•dlmln ln idamı 
Doktor Frank Le.ighton, yalnız 

Baltimorun değil, bütün Amerika
nın meşhur simalarından biri idi. 
Gazeteler ara.sıra havadissiz kaldık_ 
ları zaman ona mUracaat ederler 

uğuı:da da elinden geleni esirge -
mez, sık sık kendisinden bahsettir-
mek için fırsatlar icad ederdi, 

Doktor Frank Leighton, vücudü
müzdeki hüceyrelerin, ölüm dediği
miz haletten sonra da yaşadıklarına 
inanıyor ve eskimeyen uzuvlaı:ımız-' 
da ölümden bir müddet sonra haya 
tın devam ettiği kanaatini besliyc-Jİ 
rek bundan bir netice çıkarıyordu: 
Ölüme çare bulunabilir. · 

Doktorun merakı, bu hücevrele-
w • 

rin, insanın ölümünden sonra ne ka-' 
dar müddet yaşadıklarını tesbit et
mekti. 

Onun için ölüler satın alır, hay
vanları öldürür, ciğerlerinden, kalb
lerinden. böbreklerinden birer par
ça eti mikroskopun altına kor, u. 
zun uzun tetkikat yapardı. Doktor, 
şehrin kenarındaki hastanenin de 
teşrihi marazi mütehassısı idi. 

Bir gün sessizce doktor tevkif o
lundu. Bu hadise o kadar gizli ol -
muştu ki, onun gibi meşhur b!r a
damın tevkifi, ben hapishanede otur 
duğum halde ancak bir hafta sonra 
haber almıştım. Ve tevkifinin sebe
bini de öğrenince, tüylerim diken 
diken olmuştu. Doktor Lcighton'un 
suçunu hükumet, efkarı umumiyc
ye bilhassa bildirmek istemiyor, ak
sülamellerden korkuyordu. Sonra. 
dan, bu suçun mahiyetini şöyle öğ
rendik. 

Dokto.- Lelghton'nun 
marltetleri 

Son seneler zarfında doktorun 
bulunduğu hastanede ölüm vak'ala
rı artmış bulunuyormuş. Bilhassa 
doktorlar için enteresan vak'alar, 
iyi olacak gibi olsalar dahi, soıır:ı -
dan menfi neticeler veriyormuş. 

İlk zamanlar bu ölüm v!'!.k'aları -
nın sebebini, tıp ilminin bu hasta
ları kurtaracak kadar inkişaf etme
miş olmasına hamletmişler, nihayet 
bir gün, bir hastabakıcı, böyle umul 
madık ölüm vak'alarının, hep dok
tor Frank Leighton'un nöbetçi kaL 
dığı günleri takip eden zamanlara 
tesadüf ettiğini müşahede etmiş ve [ 
bu endişesini sertabibe söylemiş. 

Doktor Frank Leighton'dan zerre 
kadar şüphe etmeyi aklından geçir
miyen sertabip, bu ihbarı, hastane
nin içinde eksik olmıyan dedikodu
lara atfetmiş, Fakat aradan üç beş 
ay geçip de hastabakıcının ikazı ü-, 
zerine, hep doktor Leighton'un nö
betçi bulunduğu zamanlarda hasta
ların ölmesi, sertabibin de şüphelc
ri"ni uyandırmış, kendisi vaziyeti 
tetkike koyulmuş, esran)ngiz ölüm 
vak'aları biribirini teakup ettiği 

halde bir ipucu ele geçirememiş. 
Nihayet, bir hasta ölürken, son 

bir söz söylemiş. Çok iyi olduğu 

halde doktor Lcighton'un bir enjek
siyon yapması yüzünden, ahvalinin 
birdenbire bozulduğunu söylemiş. 

Doktor Lcighton çağırılmış, hasta
ya, kalbini zayıf gördüğü için kafur 
ruhu enjeksiyonu yaptığını itiraf 
etmiş, otopside bu cihet tesbit edi
lemem~, yalnız kalbin cidarınd< 

şırınga zerrelerine tesadü! edil 
miş. 

Bunun üzerine şüpheler doktorun 
üzerinde tekasüf etmiş. Doktor sı

kıştırılmJ.i ve şimdiye kadar, 15, 20 
kişi üzerine tatbik ettiği bir ilaç ile 
bunların öldüğünü söylemiş ve ila
ve etmiş: 

- Bütün bu fedakarlıkları, ha -
yatı uzatmak, ölüme çare bulmak 
için tecrübe olsun diye yaptım. 
Maksadım adam öldürmek değildi. 
Beşeriyete hizmetti. ~ 

Doktor tevkif edildikten sonra, 
bir ay kadar m~ahede altına alındı, 
aklı başında olduğu da teSbit edil -
dikten sonra mahkemeye verildi ve 
heyecanlı celselerden sonra doktor 
da idama mahkı1m edildi. 

Molla, Kazıkçının Altından Kar· 
tulmıya Muvaff ah Olmuştu 

Demirsporlular lstanbulda yaptıkları 
kaleai lnUnde 

ae>D maçta V •f. 

14 haftadanberi cumartesi, pazar 
her hafta muntazamen devam eden 
ve evvelki haita Demirspor - Be
şiktaş maçile nihayetlenen milli gü
me şampiyonasında takımların o -
yunlarını bitirmelerine rağmen Ga
latasarayla Demirsporun ayni pu • 
vanda olmalarından birinci tayin e
dil~mem~, uzun tdedikodulardan' 
sonra bu iki takımın biri Ankarada, 
diğeri İstanbulda olmak üzere iki 
defa karşılaştırılmasına karar ve -

BugUnkü 
Spor Hareketleri · 

Milli güme şampiyonası (Fe
nerbahçe stadında) : 

Gala tasaray - Demirspor 
Hakem Tarık Özerengin saat 

17 de 
Kürek yaTı§ları (Yenikapı sa

hilinde): 
rilmişti. 

İşte bugün futbol mevsiminin Müsabakalara saat 10 da baş-
kapanm1ş olmasına rağmen milli lanacak v 12 de yarış yapılacak-
güme şampiyonunun tayini için 10 tır. 
gündenberi Fenerbahçede kampta Yüzme yarı.~ları (Şeref havu· 
bulunan Ankara birincisi Demirspor 1 .ıunda): 1 
ile Galatasaray neticesi Türkiyenin D<?nizcilik Federasyonunun 
her tarafında biiyük bir alfıka ile tertip ettiği yil:mıe teşvik mü-
beklenen senenin en mühim maç _ sabakalarına bugün saat 1 den 
taruıdnn birini yapacaklardır. itibaren devam edilecektir. 

Oyunun neticesi hakkında yürü- llatay'da: 
tülen tahminlerin çoğu, her hattı Ankara, Seyhan, Hatay yü _ 
te~mmül etmiş Galntasarayın, zücüleri arasında ilk temas ya-
kuvvetli •Demirspor miidafaamnı pılacaktır. 
mağllıp edeceği etrafmda ise de Edirnede (eskrim): 
Türkiyenin en enerjik elemanla _ İstanbul, Ankara eskrimcileri 
rından mürekkep ve İngiliz sistemi bugün Edirnede karşılnşacak -
oynıyan Ankara şampiyonu ile ni:;- ~d.ı.r •. _. ___ _. _ _._. _ _._,: 

Hendikaplı olacak bu yarışın me -beten enerjisi az, fakat birbirile da-ı 
ha iyi anlaşmış vaziyette oynıyan safesi 1800 metredir. Flay 50 kilo, 
Galatasarayın, hangisinin kazana-

Ateş 46 kilo, Sipha 52 kilo, Pari.Pta 
cağmı tahmin pek kolay olmaz. 

Ötedenberi çimen sahada oynıyan 46 kilo, Yatagan 54 kilo, Pariota 46 
ve 10 gündenberi İstanbulda kur - kilo, Oya da 43 kilo ile yarışacak -

lardır. 
duğu kampla muhite alışan Demir-

Beşinci yarış: 
sporlular, Galatasarayın SalahattL Dört yaşından yukarı yerli yarım 
nini tutacak olurlarsa Galatasaray kan İngiliz hayvanlarına mahsus _ 
muhacim hattını iş yapamıyacak 

tur. Bu hendikaplı yarışın mesafesi 
vaziyete sokar, bu suretle galibiyeti de 1800 metredir. 
kendilerine çevirebilirler. 
Bu iki oyunun galibi ayni zamanda Mahmure 51, Andre Bodin 60, 

Türkiye birincisi olmasına federas- Ceylan 50, Olga 55, Sevim 56 kilo 
yonca karar verilmiştir, ile yarışacaktır. 
At yarışlanna bugün Hayvanların kabiliyeti layıkile 

belli olmadığından bahsi müştere -
başlanıyor kin heyecanlı olacağı muhakkak o-

Pek çok meraklısı bulunan ve 6 lan bugünkü yarışın alaka verici oL 
hafta devam etmek üzere tertip e- ~ası için esaslı tedbirler alınmış, 
dilen at yarışlarına bugün saat 3 de Demiryollar idaresi de, halkın gös
Veliefendi koşu mahallinde başla _ tereceği rağbeti nazarı dikkate ala
nıyor. rak yarış günleri hususi trenler ha-

İlk ko~u olduğu için hayvnnların reket ettirmeğe karar vermiştir. 

kudretini tanımak bakımından alil- Tenis ş"ampiyonasına 
ka ile takip edilecek ve çok ente -
resan geçeceği şüphesiz olan bugün_ gelecek hafta başlanıvor 
kil yarışlar şunlardır: Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 1 

Birinci yarış: Tenis Ajanlığındıtn: 
Üç yaşında hiç yarış kazanmamış! 1939 yılı İstanbul tenis birincilik 

yerli yarım kan İngiliz atlarına' müsabakalarına 29/7 /1939 tarihinde 
mahsustur. Yıldırım, Suna, Necla 

isimli atlar girecektir. 
İkinci yar~: 

başlanacak ve aşağıdaki aşrtlar da
iresinde intaç olunacaktır: 

1 - Müsabakalara 29/7/1939 cu-

martesi günü başlanacak ve 30/7 /39 

- Allah, Allah illallah pirimiz ı 
üstadımız Hazreti Hamza ruhuna 
elfatiha ... ilh ... 

Cazgır, duayı bitirdikten sonra; 
pehlivanların menkıbelerine ve on
lara nasihat vermeğe başladı: 

- Hey!,, Izladırlı duydum duy
madım deme eşine meşhur şak kün
decisi Yakacıklı Keleş Hasan der
ler, nice pehlivanlar ve kahraman
lar şakından halas olmamıştır. Sak
la kendini kündesinden .. 

- Hey!.. Keleş Hasan hasmını 

yabana atma! Hiçe sayma ona İzia
dirli Ahmed derler,., Çaprazı kah
hardır, hele ters kepçesi biamandır. 

Dedikten sonra; iki pehlivanın ar· 
kalarına birer tokat atıp meydana 
salıverdi. İki pehlivan şimdi mey
danda canlı, canlı çırpınıp peşrev 
yapıyorlardı, 

Izladırlı' ile Keleş Ha sanın Merdi
ven köyünde bir güreşleri vardı. 

Beş saat güreşten sonra; vakit ge
ciktiğinden berabere ayrılmışlard;. 

Yani, iki pehlivan birbirlerine ha
sım idi. Muhakkak birbirlerini mağ
lôp ederek güreşlerini ayırd etmek 
istiyorlardı. Çetin bir güreş yapa
caklardı. 

Sıra, Kazıkçı ile Mollaya geldi, 
Cazgır bağırıyordu: 

- Hey! .. Akkoyunlu Kazıkçı Ka
rabekir duydum duymadım· deme, 
hasmını hice sayma. Buna meşhur 
Şahinzade Molla Mehmet derlcr ... j 
Nice pehlivanları icadett1ği terskep-
çesile mağlup etmiştir ... Kolla ken-
dini terskepçesinden .. . 

- Hey! .. Molla Mehmet. hasmının 
lakabı üzerinde meşhur Kazıkçı Be
kirdir. Terskepçene ka rşı kazığı var 
dır ... Sakla kendini kazıktan .. dedi. 

İki pehlivan da çarpınarak mey
dana yürüdü. Seyirciler, pehlivan
ları nefesleri tutulmuş, heyecan i
çinde seyrediyorlardı. Hepsinin gö
zü Kazıkçı Bekirle Mollada idi. 

Hele, Bekirin güreşini görmiyen 
mübalagalı müsaraasını işitenler 
gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. 

Bekir, her vakit olduğu gibi ayak 
parmaklarının ucuna bir geyik gibi 
dikildi ve gayet cakalı ve çalımlı 
huzur peşrevi yaparak aslanlar gibi 
meydanda bir aşağı, bir yukarı çır
pınmıya başladı. 
Başta kumandan paşa olmak üze

re bütün seyirciler Bekirin peşre
vine meftun olmuşlardı, 

Molla Mehmet de Bekirden aşağı 
kalmıyordu. O da iri gövdesile çe
lik ve çalak vücudünii yay gibi iki 
tarafa sallıyarak ve sıçrıyarak peş· 
rev yapıyordu. 

İki hasım da adaleli, okkalı ve çe
vik insanlardı. Bek irin sırt adaleleri 
ne kadar kalın ise. Mollanın sırtı da 
bir çeki taşı kadar yalçın ve gergin
di. 

Bir iki elense ile biribirlerini yok
lıvan pehlivanlar güreşe girmiş bu
lunuyorlardı. Her ikisi de dik ve a
çık güreşiyordu, 

Bir aralık. Molla hasmına çapraz 
girmek istedi, Fakat. tetikte olan 
Karabekir ~yununu budayarak boz
du, 

Kazıkçının hiç dalma adeti yoktıı. 
Bir pehlivanı altına almak için y• 
çapraz kullanırdı veyahut yanbaşB 
girerek bastırırdı. Nadir olarak b<>' 
yundurukla altına alırdı. 

Molla Melimet, Bekirin kazığıJll 
duymuştu, Hasmının kazığına gire" 
nin bir daha kurtulmadığı da malıl• 
mu idi. 

Fakat; Molla, Bekirin kazığın ı fat.• 
la mübalagalı buluyordu. Sırtınd• 
musalla taşını taşıyan böyle Jc:azılt• 
lara metelik vermezdi. 

Bekir, Mehmedin terskepçesinde~ 
haberdar değildi. İsminı cismini bt• 
le daha yeni işitmişti. LAkin, Molla• 
nın terskepçe oyunu Bekirin kaıt~ 
ğından daha çok yenici ve tehliJ<e 
bir oyundu. 

On dakika kadar iki pehlivan bi• 
ribirlerini zorlu hareketlerle yokla• 
dılar ... Nihayet; Molla kuvvetli 1<01' 
larile Bekire bir çapraz topladı. 

Fakat, hasmını ancak beş adı"1 
kadar sürebildi. Bekir, çaprazdafl 
çabuk kurtuldu, Çünkü çapraz tB' 

marn dolmuş değildi. l• 
Bekir, çaprazdan kurtulur kurt\ 

m::ız hasmına karşı çırpınarak bı 
nara attı: 

- Haydi Molla be! .. 
Bckirin narasında mana vardi· 

Tekrar tutuşmak için karşı karşıY9 

gelmek üzere olan pehlivanlar da~' 
biribirlcrine bes adım varken Bckırı 
bir yay bosanır. gibi yerinden sıç:a· 
dı. Boş bulduğu Mollanın göğsiıfle 
girdi ve tam dolgun bir çapraz to~ 
lıyarak yi.iz virmi vedi safi okkalı 
gövdeyi bir .mand; koşar gibi giir• 
miye başladı. t 

Molla; şaşırmıştı. Bu fıni harc}{e 
knrşısında bir iki silkindi, çapra:t• 
dan çıkmıya çalıştı, deprendi. 

Fakat; B€kirin zoru ve hızı moI1
11
; 

ya galip geldi, Geri, geriye meydafl 
harmanlamıya başladı. iJl 

Molla, uçuyordu. Çapraz çok çet • 
idi. Seyirciler, oldukları yerden fı~ 

'Vtµ 
ladılar. .. Kumandan paşa maı. 
erkanı bile çadırlarından dışst' 
çıktılar... lf 

Hatta, Izladırlı Ahmet ile J{el 
Hasan güreşlerini bıraktılar ..• s::, 
ki, aralarında bir müddeti muV 
kate için mütareke akdetmişlerdi; • 
Şaka değil on, on beş dakika içı~. 

de meşhur Molla Mehmet, KazıltÇ 
ya yeniliyordu. t' '-

Cazgır, Çatalcalı eski pehlivanla • 
dan biri idi. İhtiyar adam yağ ka';, 
nının kulpundan tutmuş yanı~ 1 
bulunan eski pehlivanlardan bitıfl 
söyleniyordu: 

11
• 

- Pehlivan, bu ne iş? .. Bu ne 
d · ·ş be? am ımı ... Jj• 

- Sus, ben ömrümde böyle peb 
van görmedim .. . 

- Gördün mü? Mollanın ça~~ 
zından sonra attığı naranın netı 
sini.,. 

Molla; bir türlü çaprazdan sıY~ 
l&mıyordu. Nihayet iki pehlivan 

5 ıS' 
yircilerin içine düştüler ... Molla; ,. 
ayağı bir iskemleye takılmıştı: ıc4' 
reket versin yenik düşmedi. çun ıY 
Kazıkçının da ayakları takıldığı ıf' 
dan bilmecburiye çaprazı boşaıttıl 
h . i1f' 

Üç yaşından yukarı yaşta' ve bu 
sene kazandığı ikramiyelerin ye -
kunu 500 lirayı tutmıyan halis kan 
İngiliz atları arasındadır. Mesafesi 
1600 metre olan bu yarışa Romans, 
Ateş ve Kaya isimli atlar girecek -

pazar, 5/8/939 cumartesi (dömi fi- --27•1•7•1•93•9-pe•r•ş•em-b"'!!e~gu· .. ~n·ü-sn•a•t•1•9-da 
nal), 6/8/939 pa1.a.r (final) günleri kur'a çekilecektir. 
devam olunacak ve tamamlanacak- 6 - Kayıt her gün sabah ,9 dan 
tır, akşam 19 a.kadar devam cdecz~tir. 

, Fak::ıt; Molla yüzükoyun yere d ,t 
. tüğü:1den altta kaldı. Beki~.' o ka~ 
hırslı idi ki, derhal alta duşen b 

tir. 
Üçüncü yarış: 

Dört yaşından yukarı ve bu sene 
hiç yarış kazaı:ımamış halis kan A
rap atlarına mahsustur. Mesafesi 
1400 metre olan bu yarışa Çetin, 
Bahtiyar, Selma, Ünlü, İnci namın
daki atlar girecektir. 

Dördüncü yarış: 

Üçten yukarı yaştaki halis kan 

2 - Müsabakalar tek kadın. çift 7 _ Müsabakalara girecek oyunc:u 
kadın, tek erkek, çift erkek. kadın lardan hiç bir kayıt ücreÜ alıtımı
ve erkek olarak' yapılacaktır. yacağı gibi arzu edenler screstçe 

3 - Müsabakalara yalnız amatör- maçları takip edebileceklerdir. 
ler iştirak edebileceklerdir. 8 _ Klüp murahhaslarının 27 /7 / 

4 - Müsabaalar neticesinde bi - '939 perşembe günü saat 19 d:ı yapı
rinciliği kazananlara kupa, ikinci - lacak kur'ı.ı. kc~idesiııde bulunmak 
lere madalya verilecektir. üzere Türk Dağcılık Klübüne teş -

5 - Kayıt müddeti 26/7 /939 çnr- rifleri rica olunur. 

mının üzerine çullandı. _.a 
Etrafta bulunanlar, KazıJ<çıY ... 

söylenciıler: 
- Pehlıvan, meydana çıkınız· ··d\J" 
KazıKçının gözü kararmış 0:nci• 

ğundan meydanda mı. h.alk. içrd\Jf 
mi. nerede olduğunu bılmıY0 11ı Ağalarından biri Kazıkçının sırtı 
dokunarak seslendi: 

k n••,. - Pehlh·an, meydana çı 1 

Güreş burada tehlikeli olur... ) 

' .ihtiraları.ndan, keşiflerinden ha.ı.- /Davamı v.arl ...fnE!iliz havvanlarına mahsustur. 

şamba akşamına kadar Türk Dağ. 9 - Müsabakt1 programı maçlar
mlık lclübünde devam edecek ve dan hir gün e~el ilan olunac 1ktır . (Devaını y,.r 
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TARiH TETKiKLERİ :, 
Ele Geçen Veaikalar Sultan Bayezidin Af yon 

Bu Yazıda Bu 
.... -> YIJZAN: ~ 

Y HVlf'AD SERToCLU' 

Kullandığını Göstermektedir. 

Vesikaları Bulaca/ısınız. Dikkat 
-•4-

Çakırcalı Karıncalı Dağda 
Muhaaara Edilmişti 

_,:ndarma zabitile Mehmet Efendi Çakırcalı ile Hacı etrafı dolaşmı
la ~~d:ki konuşma bir saatten faz- ya başladılar. Bu dolaşma bir saat 
tfe d~u. Jandarma zabiti Mehmet kadar sürdü. Çakırcalı etrafı dolaş
},fe~ ınin teklifini kabul etmedi. tıkça, muhtelif yerlerde tarassut 
disi ~et Efendi de Çakırcalırım ken- yaptıkça alnı kırışıyor, yüzünde dü
jan;ı bulmak için öğrettiği yolu şiince ve endişe çizgileri beliriyor
hus arma zabitine söylemedi. Bu du. 
~h;.sta Yapılan bütün ısrar, hatta Geri döndüğü zaman ilk emri: 
~bit~tl~~ beyhude oldu. Jandarma - Herkes silahını alsın ve evvel-
~>'in 1

: netice almayınca Osman. ce gösterdiğim yerlere gitsin. 
thıd oglunu tevkif etmek zarure-
ltı e kaldı. Ayni zamanda yine te- Çakırcalı herhangi bir dağda bu-
ılL. ~la bütün vaziyeti Ödemişe bil- lunduğu zaman, kendisini ne kadar 
:-Uı \1 · Ö emniyette hissederse etsin, mutlaka 
tf1,...:._ azıyet demişten de İzmire 
-'IIl p her türlü ihtiyat tedbirlerini almak-
C\.._ aşaya haber verildi. 
vaırıan B ta asla kusur etmezdi ve bu ihtiyat 

d..... eyin Çakırcalı tarafından 
;;:• kaldırıldığını hükumete haber tedbirlerine çok itina ederdi. Nö-

~~·.dediğimiz gibi Osman Beyin bette iken uyuy{ln veyahut tarassut 
la)d ~ı idi. üç bin lirayı yeğenine vazifesini tam yapmıyan bir kızanı
~liıı tary sonra bu paranın acısile na her zaman en büyük cezayı ve· 
ti. aı vaziyeti hükumete bildirmiş- rirdi. Ayni zamanda bulunduğu yer· 
ti de çok mükemmel siperler, müstah-

ııllrı 8.tım Paşa Osman Beyin oğhJ kem mevkiler vücude getirir, her 
'le .macerasını öğrenince Ödemişe kızanının bir tehlike anında siper 
d~:\ıara derhal yeni emirler yağ- • alacağı yerleri evvelden tayin' eder. 

h ı{Çakırcalının sıkıştırılmış oldu- di. 
IÖJıd a?ncalıdağa yeni kuvvetlerin Bunun için Efe: 

l)· erılmesi için talimat verdi. - Herkes yerini alsın! 

"e ~~~r tara"rtan bütün civar kasaba 
laraı~Ylere dellallar c;ıkarıldı. Her 
~İbn· an halk Çakırcalının üzerine 
ltar/Ye dııvet edildi. Silahını alan 
lfl'r ~Calıdağın yolunu tutuyordu. 
~ler ;raf~a yer yer çeteler, miifre
~a d .. eşkıl ediliyor ve Karıncalıda
da ç ogru gidiliyordu. Bir taraftan 
ti~ıe e~k_es ve Arnavutların teşkil et
caı1t ... ıntikam müfrezeleri Korın

Emrini verince, bütün kızanlar tü
feklerini alarak otomatik bir suret· 
te evvelce Efenin kendilerine tayin 
etmiş olc1uğu siperlere girdiler. 

Çakırcalı bundan sonra Osman 
Beyin misafir edildiği yere gitti. 

lara1 Rın yolunu tutmuş bulunuyor- dırmıştı. Kahvesinden, tütününden 
dti · Bunların arasında Çakırcalıya h as ekmeğine kadar Osman Beyin 
~le~ n muhtelif efelerin kendi çe- bütün ihtiyaçları temin edilmişti. 

l! de vardı. (Devamı var) 

Osman Beye Çakırcalı tarafından 
dağa kaldırıldığındanberi çok iyi 
bakılıyordu. Efe, Osman Beye iyi 
bakılması için bütün tedbirleri al-

l)ıan~·defa alınan tertibat her za- ""'~~li'.....,~~~~·""a!!l'!!!!'-""""l!!!lll!r l"l!!a'l!'lttll!llll!lm 

dl'rı ınden daha itinalı idi. Her şey~ Yol Vergı'sı'nı'n Tahak-
i)\uh evveı Karıncalıdağ çok sıkı bir 

dağı asara altına alındı. Kuvvetler k k" s k' 11 • 1 i 8. "itnı~ etrafını o kadar dikkatle çe- u 1 e 1 e fi c n 1 r 
~tı ışlerdi ki. Karıncalı değil a, bir 1 

~irı ~canın bile geçebınmesine im- Proje Hazırlanıyor 
<;lllt almamıştı. • _ 

tGrı ırcalının gözcü kızanları bir Tahakkuk iıiade l:.eyaaaame 
diıer~efes nefese Efenin yanına gel- uaulllniia ihdaıı iıtentyer 

....... Arn · İstanbul Belediyesi Muhasebe 
~. an Efe! Tuzağa düştük! .. de· Müdürlüğü, yol mükellefiyetine da-· 

~lt'calı her zamanki soğukkanlı· ir 1562 numaralı kanunun tadili i~ 
....... 1 lrıuhafaza ederek: yeni bir proje hazırlamaktadır. Ka. 
....... lie var? nunun tadiline sebep, yol veratli 
....._ G~Uyorlar. mükelleflerinin tahakkuk ifinde. 
, ~m geliyor\ mahalle mümessillerinin muvaffak 
~ak Bınanlı geliyor. olamayışı ve bu suretle birçok mü·· 

' ırcalı işin tehlikeli olduğunu kellefierin verğiden kurtulabilme. 
....... 11ti. Ayağa kalktı: sine imkan bulunmasıdır. 

" lie~eler' 
vıa . 
~ lrıana kadar haber getiren kı-

...... a~ bi~~z kendilerine geldiler: 
tıijtk. enuz gelmiyorlar. Yalnız sa. 

: Sarıldık mı? ~ 
l!:vet Ef - · - • 

~•it ' e . 
....._ ~l'Calı Hacı Mustafayı ça~ırdı: 

la,_lı acı, gel seninle bir etrafı do
ltı! 

Yeni hazırlanan projey göre yol 
vergisi tahakkukatında beyanname 
usulünün ihdası ve müessesatta ça-· 
lışan mülCelleflerin vergilerinin 
müessese muhasebesi tarafı.hdan 

tesviye olunarak bilahara istihkak-: 
larından kesilmesi şeJt1inin ihdas 
edilmesi istenmektedir. Proje ta • 
mamlanır tamamlanmaz Dahiliye ve; 
Nafıa Veklletine gönderilecektir. ı 

liQ,.p Mald ileri Atanın Huzur.unda , 

&ı, le 
~ ·~ ılhı enel Aakarada Harp MalOJleri Cemiyetfaia 
~ttıu:~• yaımlfbk. Yakandaki resimde toplaDbJI mllteakfp 

le 6a IDAkberleriai zi7aret ede") l:.ey'et i6ribaaektedir. 

Şayanı 

Oç MOHiM VESiKA 
bnnci Bayezid'in hal tercümesini 

yazan Türk ve gayri Türk tarihçiler 
dindarlığı ve perhizkarlığı gibi züh. 
dütakvasında da itti.fak etmiş gibi
dirler. Kerametine kail olarak o.na 
cvelilik. vasfını verenler de olmuş• 
tur. Hoca Sadettin onun ölümüne 
şu mısralarla yas tutturur: 
O şe kıGni Jai sayesi gerdun.penah idi 
Tahtı dirahtialem hoş tekyegcih id4. 
Kapısı ça:rh gibi ulu barig4h idi. 
Mir'ati ruyi matl4i n.uri ilcih idi ( 1.). 

İkinci Bayezidin kendi adını taş• 
yan camiinin açılma merasimin~an 
latan Solakzade der ki: 

cKostantiniyede bina olunan caa 
bihemtalarında iptida- namaz kılın· 

Topkape •ftlffi•d• Salto Bayeuclia Wr J•JI 

dığı gün ferman. buyurdular ki ..---- IY AZA N:f----1 
• 

müddeti ömründe ikindi namazının 'brahı·m Llaklıı 
sünnetini terketmemiş adam var ise ıı c:fj 
gelsin imamete geçsin, dediklerinde K l 
ferdi vAhit bulunmayıp ikibet yine Onya 1 
kenduler bulunup imamet etmiıler· .._ _____________ _ 

dir. (2)• · 
il Bayezit yaptığı muharebelerde 

elbisesine ve ayakkabısına konan 
tozlan kemali dikkatle toplattırarak 

baisi gazabı Ulhi olmuştur. Zulmü· 
nüzün semeresidir ki, zuhur eyledi. 
dedi ve hepsini azarladı ('4). 

PadJfah bir aralık taraP içene ö.. 

Sultan Bayezit tarafuıdan yapılıp huıiba T opkapı milzeaiade 
balana• kı,.metli yaylarda• bazıları 

öldüğünde yanaklan altına konul· 
masmı tavsiye etmişti (3). 

913 H. yılında kırk gün devam e
den bir zelzele İstanbulu harabeye 
çevirmişti. Padişah güzel payitahtın 
harabisini görmiye tahammül ede· 
medi. Eski payitaht olan Edirneye 
gitmişti. On gün sonra bir yer deP.. 
rentiai ve müthiş bir tufan Edirneyi 
de yıktı, Tunca taştı, zelzelenin yı
kamadığı binaları su çökertti. 

Bayezit bundan sonra bir ayak di· 
vanı yaptı. Devlet ululannın, küçük, 
büyük bütün saltanat erkanının iş· 
tirak ettikleri bu divanda padişah: 

cZultim ve fesadınız ve cevri bida 
aınız elinden mazlumların d\idi ahı 

( 1) Tae-'it- tevarih, cilt 2, Bahife 

208. 
(2) So14kzade tarihi, saJıife 350. 
(S) Hammerin. Oam.a.nlı cmihi, 

dilt 4, sahife 9o. 

lüm cezasını veren ve bütün mey· 
haneleri kapatan bir ferman da çı· 
karmıştı. 

Hlmmer kitabının muhtelif yer· 
!erinde Bayezidi överken: 

cBayezit sadegii ahlak ile mutta
sıf olarak ulum ve sadeliğe meyell· 
nı .kendisine sofu lakabının verilme. 
sini mucip olmuştur.> ve cTasdik et
mek lizımgelir ki, Bayezidin ulum 
hakkındaki himayesinden; asrında 
terakkiyatı ilmiyeye bir büyük tesir 
hasıl olmu§tur ve Bayezidin edebi
yat hakkında bezleylediğl htmaye,. 
mcmaliki ecnebiyeye, hatta Horasan 
ile İranın diğer vilayatına kadar it
tisa eyledi. der. 
Şark ve garbin belli başlı tarih

çilerinin Bayezit hakkında yazdık
ları şeyler hemen tamamen onun 

( 4) Sola.k2Xld.e tarihi sahife 323 ve 
-"'unmer, cilt 4, sahife 10. . 

lehinedir. Vak'anüvis ve şehnameci 
adlarını taşıyan maaşlı devlet mü. 
verrihleri; metbularının baba ve de. 
delerini tenkit edemiyeceklerine gö. 
re Bayezidin fena taraflarını almı
yabilirler. Fakat garp müverrihleri 
de Bayezidin • lehinde yazmışlar, 

aleyhinde söylenenlere inanmıyarak 
bunlan tashihe, hatta hazan tekzibe 
bile kalkışmışlardır. 
Hamıner de birçok yerlerde böyle 

yapmıştır. 

Sonradan Venedik dukalığına ka
dar yükselen ve Bayezidin yanında 
memleketini temsil eden elçi Andi
re Agriti hükümetine yazdığı bir ra
porunda Bayezidi şöyle tavsif et
miştir: 

cEtli ve yağlı olan çehresinde asla 
bir zalim ve korkunç adam alllmeti 
yoktur. Bilakis hüzün, evhamperest
lik, ısrar, biraz da hisset emaratı 

görünür. Makine sanayiini ziyade 
sever. iyi kesilmiş kırmızı akiklcr
den, işlenmiş gümüşten, güzel yapıl
mış eşyadan hoşlanır. Nücum ve il
ahiyatta malumatı arnika sahibi olup 
daima bu ilimlerde mütalea ile meş
guldür. Kimse ondan daha iyi ok 
kuramaz, hayli vakittenberi şarap
tan el çekmişse de diğer huzuzattan 
fariğ olamamış, suiistimal kendisini 
zamanından evvel ihtiyar bir adam 
yapmıştır.> 

Bir başka ecnebi de Bayezidi: 
cŞiddeti münzeviyane ve müla· 

yemeti tab'ına rağmen işrete inhi
mak etmek• le itham ediyor. Şark 
tarihçilerinin veliliğinde ve sofulu
ğunda ittifak edişleri Hammer gibi 
müdekkikleri bile Bayezit aleyhin
dekileri yumuşatmıya sevketmiştir. 

Vak'anüvis ve şehnamecilerin ki· 
taplarına geçmiyen ve bize kadar 
~ime imkanını bulan bir rivayet 
vardı: 

- Bayezit afyonkeştir, diyorlar
dı. 

Mehezi belli olmıyan bu ağız ha
berine kimse inanmıyordu. Vak'a· 
nüvis ve şehnameciler padişahların 
ve sülalelerinin daima iyi tarafları
nı gördükleri, fena cephelerini yaza
mıyacakları için bunlara dayanarak 
tarih yazılamıyacağını her fırsatta 
tekrarlarım, dururum. Yine de söy
lüyorum: 

- Arşiv vesikalarına dayanma
dan yazılan şeylerin tarih ve ilim 
bakımından hiç bir kıymetleri yok
tur. Arşivimiz tamamlanmadan 
Türk tarihi yazılamaz. 

Bayezit hakkındaki ağız haberle
rinin ve Venedik elçisinin mütalea
larının doğruluğunu kabul etmek la. 
zımdır. 

Bayezit yüksek bir sanatkardı, 
çok güzel yay, cilt ve tezhip yapar, 
iyi yazı yazardı. Elile yaptığı ve Ü· 

zerlerine imzalarını kazdığı birkaç 
yayı, bir san'at pırlantası gibi Top
kapı sarayının silah galerisinde bu
gün teşhir edilmektedir. 

Ben bugün Bayezidin afyon yut
tuğunu, Beşiyş denilen afyonlu şu
rup (5) ve afyon macunu kullandı-

. (5) Berşiş şimdiye kadar hiç bir 
yerde rastlamadığımız hir kelime· 
dir. Ben ve Berş afyonlu iç~i, ~ 
cun ue afyon manasına olduğuna 
göre Berşiş (i§Tet afyonu) anlamı· 
na olacaktır. Topkaın sarayında bü· 

ğını ve afyonu bir iptili haline ge. 
tirdiğini gösteren üç vesika neşret: 
mek suretile ağız haberlerinin ve 
elçi raporlarının doğruluğunu ispa-ı 
edeceğim. Topkapı sarayı arşivinlıi 
evrak kısmında (6368), (9939) ve 
(8335) numaralarda kayıtlı olan bu 
üç vesika bize tarihin birçok kör 
düğümlerini daha· çözüyor. Bu Ve<! 

sikalar kardeş katlini kanunlaştıran 
Fatihin çocuk terbiyesine ve şehza· 
delerin iyi yetişmesine fevkalacle e-
hemmiyet verdiğini göstermesi iti· 
barile de yüks<>k birer kıymet taşır· 
lar. Asırların tozları altında uyuyan 
bu vesika1ar bize birçok hakikatler 
öğretiyor. Vak'anüvis tarihlerinden 
bir haberi alarak kör muhayyelele· 
rinde şişirenlerin ve yalan yanlış 
metalarile okuyucuları afyonlıyan

larm töbe ve istiğfar ederek. biraz da 
arşivlerimize. ana kitaplarımıza 

bakmalarını ihtar ediyor. Artık Fat
ma Sultan, Ayşe Sultan, Gülsüm 
Sultan gibi hezeyanları kimsenin o
kumadığı ve bu gibi tarihi romnnla
rın son zamanlarda gazeteleri ölüm 
derecesine düşürdüğü anlaşılmalı

dır. Cümhuriyet rejimi okuyucula
rın seviyelerini yükseltmiştir. Oku
yucuların kafaları artık çöp küfesi 
olmaktan çıkmıştır. Onlar yazıların
da biraz ilim ve hakikat arıyorlar, 
tarihi tahrif edenlerden iğreniyor· 

lar. 

6366 numarada · kayıtlı vesikayı 

veriyorum. Bunu şehzade Bayezidin 
lalası Murat ile Defterdar Hacı İvaz 
Paıa Amasyadan Fatih Sultan Meh
mede yazmışlar ... Vesikada o vakit
Am.asya valisi bulunan Bayeıidin 
nasıl afyon kullandığı ve onu fena 
arkadaşlardan ve bu iptilasından 
kurtarmak için Konyaya getirdikl~· 
ri ve fakat şehzadenin Konyada yut
tuğu afyonla bir gün, bir gece ken· 
dini bilmez bir hale geldiği görüle
cektir. İşte vesika: 

Hu.. • 
Be asitani Ali ki tahkik Asümani 

mealiyeste arzı bendegane ve ilamı 
cakirane olundu: 

Bundan evvel biz kullarınız ki şeh 
zadei civanbaht etalallahübekhu haz 
retlerinin Asitanesine lalalık ve def
terdarlık hizmetiçün irsal buyurub· 
durdunuz. Emri hümayununuz mu· 
cibince bu da gelicek şehzade katın
da birkaç müfsitler ki Ayazpaşa ka· 
rındaşı oğlu Mehmet ve Ceran ve 
bostancı ve kıssahandır. Tekarrüb 
kesbedip şehzadeyi izlal edip afyon 
ve beşişa yemeyi öğretmişler. Bia 
kullarınız dahi gelip bu fiili şeniı 

mübaşeretin ve umurü emarette ne. 
vi malin görüp ahseni ve ehile tariki 
halba delalet edip bazı nl mtılAyim 
harekatın menedip terkettirmiftik 
Hemen afyon ve berşişa yemesinden 
vazgelmedi. Biz kullarınızın dahi re· 
yi bunun üzerine mukarrer olup 
turdu kim Konyaya varıcak ikdam 
edip yanındaki müfsitleri red itdi· 
revüz. Eğer kabul etmezse hizmeti 
terk edip devlet eşiğine varavuz. 
Sonra Konyaya gelicek berşişa deni-

( Sonu 6 ncı sayfada) 

tün mükeyyifattan bahseden. yazma 
bir eserde Berşe de ehemmiyetli bir 
yer verilmiştir. Bu kitabı bQ.§ka bir 
yazımla tanıtacağım. 
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llgazda KOy Gezisi 
Halkevi Üyeleri Seyahatler yapıyor 

Çiçekçi Kız 
Çeviren : Cevat Tevfik Eneon 

1 Sattığı çiçekler kadar &üzel ve 
sarışın bir kızdı. Etvannda zarafet 

vardı. Küçük çiçekçinin dükkimna 
bir çok insanlar &elirdi. 

Göbekleri beriDdıe altın zincirle
rini geren zengin şişkolar fevkala
de çiçeklerle süslenmiş buketler is· 
terlenli. Acele ace1e dü»Ana lira 
evli adamlar ldiçicük ve uemıe• 

buketlerle iktifa ederlerdi. Yeni he

vesliler de. ölü çeleqiDe mütema
yil idiler. Dullar, tabit matem bu
ketleri .ısmarlarlardı. 

NiJıa7et, gele aeJe.. küçük ipkla

ra eftdik. Çiçek hediye etmıeii dii

fineaJer- küçük ~ Matmael 

marlıyan bir Aşık görmüştü. Hatıl, 
bir defa çiçekleri, kendisi kmn fti. 
ne ıötürmüştü. 

kanlne'ln güzel ve bir çiçek ka
dar rayihadlll' oldutwm g&nnüştü. 

Çiçekleri &önd8'ell genci de gözden 
~ 0 da M kadar yakı• 
f1kb Wr d•enJı idi!_ Genç adam 
lv?r • lihnifii. Bir sün adam ni
pn _. ıamrı.dı. JCiicik Laaret· 
~. Witia maharetini • --- bil· 
,. " .., Mr he\resle Mpetl udi· 
de beyn lillerle lhledi. Genç 
.adam bir kaç buket daha ısmarladı 
ve bir daha pümnedi. ~ ıu. 
zın patronu. onu tanıyordu. cTeda· 

• Yiye gitü• demişti. 
Bu lider Laurette'i çok fazla mü. 

tee.ir eüi. Onun hasta olduğunu 
pierWeki parlakbpt tabii olma

•tlm• anlallllfh. Jfilla~ bir «(in 
adamın nişanlısı dtikklna gelere1', 
mOteelri!" bir tavır la: 

- Genç yqta ölen blr erkek için 
be7u çiçeklerden yapil•>t bir u~ 
t.tiyaırulD, dedi. 

LauıeUe'in içi ı•ılatlı. Gözleri ya

pnlı; mlamlfb.. Jeenille, ~çi 
tam «iz yaflannı faıkedftek imik 
hiraesle ...... : 
; - Onu tanıyor mıydınız! .. 

~ - Tabii.. Size gönderdllf çfçek
b hep bir.den alırdı. Hatta bir ae
fer de ben kendim getirmiştim. Ha
tırlıyor musunuz? .. 
· - Svet.. çok iyt hahrlıyoram.. df· 

yerek çi~çi kızın .ıterlnl ellertnfn 
anana aldr. -

KüçQk Laurette, Janine'e sanl· 

4a. Onun ıslak ıözleriııl l5perek: 

- SW. güzel ve onun oldujunuz 

icİll .-.iyordum. Sbe ~ 
~ bll9eniz ne bdar biJik 
bir titblikle RÇel'dl. Buket yapılır· 

ten de nezaret ederdi. Kerıginiz gi
t.i, hep beyaz çiçekleri isterdi Yal

•ız son buketinde beyaz çiçeklere 

.,Je kabına •lmıyan Mr adam .. 
müslüman olduktan .-re Arapiar 
lcinde en hal6k, en Mil Wr Maın 
-.ıu. ~ ileri lıilrdüll llh· 
.. ,......tplerl, oma, ı.a,ıe y61meltti. .. 
• Omer .. hicretin yfnnf ~ •· 
besi zilhiccest nihayetinde Mugayre 
~ Şubenin k&esl ebu Ul-lü Jll • 
ruz tarafından, sabah namazına li· 
&erken hançerlendi ve yirmi d&'t 
SMt sonra vefat ederek Ren.af Mu
Wıharede ebu Be1drfn yanma 16-
aıOldG. OlctOID vakit a1tmıt 0ç ya
)nda lcll. Uzun boylu, fri ricutll ı. 
iL Gazlertnde, dalma kırmızılık ftl"· 
iı. Ölmezden evvel, halife intihabı· 
m altı kfflllk bir heyete Is avale etti. 
Oflu Abdullahı t!a, halife hıtlhap 
~!wmıamak prtlyle, bu tıe,'ete me
mur ettf. Oğlunun halife ohnaması
nm aebebfnf soranlara: 

- Bir evden bir kurban klfldlr. 
'Diye cewp verdi 

IWREYŞİN MUHAMMEDi: 
KABŞI İTl'İFAKI 

Kul'eyf bbilesi, UIAmlann arttı· 
Jmı. Muhammedin günden g(lne 
lrıvvetlendijini ıörüyorlardı. Ebu 
ftlih müdü.man olmamakla bera· 
ber Muhammedi öz otlu gibi sevi· 
yor ve bpaye ediyordu. Beni Hl-

lel'Ilişti. ...4 

Jea~: 

- Evet, dedi. Kırmızı çiçekler M 

oiuyor diye kendilirıe sorlllllf6m. 
Bu çiçeklerin daha ihtiraskar old~ 

· !arını söylemişti. 

Çiçekçi im Jemine'in ·~ 
li Wr .. nmıJdandı: 

- Zavallı adam.. zaten ihtirasın-' 
dan öldü. 

Ginler ceçti.. Jeanine, arada a
rada plip me v lim çiçeklerine uy
aun rizel buketler lllmrlıyordu. I 
Bir aralık pümne% oldu. Kihayet 
bir gün, yakıptb bir adam ona ne- I 
fis bir buket ~ Laurette., 
diipiwlü: cSen unuttıama_ •J 
mutawlwa• dedi. ' 
Akşam Ü7.eri, dükkanın en güzel l 

çicıeklerild bil' ara,. fjetinrek. un· 1 
ki bir heykel vücude getirir gibi .. . 

~=si~ =~:!~::a~ ::ı Upa ....... K&yc:Gllk re. Ama KIJl•ı Arwac1a 
ti: Sadakatsiz kızın koyduju solmut ~ (H.......ı) - Pazar g6nl O,. ....ana ~ bulımm 
buketin yanma kendi çiçetleriııi bı· , Halkevimiziıı köycülik komitesi k~ Y..a Wyüne 8'clerek ha1km ·dert· 
raktı. uya (lS) kilometre mesafede ve !eri c1inJemif Ye halka köyün kal· 

T•DaTe ...... rl; 

Oç Mühim Vesika 
(B"'*'rafı 5 iMi l4'Jlft1aız4a.) 

len mühmeJdeı:ı ziyade ekledip mi
zacı llrifi muhtel olup bir gün bir 
gece bilı~d yattL Ahir Allah inaye
tinde kay etmekle ve ishalle filcüm· 
le zahmetkri defolup ol aebepten 
mezkftrun müfsitler ve ol eklettik· 
leri terkib silihtarbl§ı Ali kulwıu.z: 
la devlet lsitaneline irsal olundu. 
Baki emri huzuru izzet meyeldir ki 
der aıesnedi izzet müstedam bAd. 

t-.zcı : Bndegıkı •ııhliı 
.__. w Bacı locu: 

V sikada Bayezidin afyondan kur
tarılması için seyahate çıkarıldığı 
ve kullandığı INddeniA tahlil için 
aiWıtarb8§1 Ali ile Fatihe pderil· 
diji tasrih edilmektedir. 

Bayezit bahMına böyle bir ihha· 
rm yapıld.ıjw öjrenmif olacak ki, 
şimdi neşredeceğim ikinci veaib.yı, 
buadaıı mora yazımş w NDlılına 

padenrıişür. Bu arizadıa cclefi se
lllıMl• ~ afyao .kuUandlilftı ve terk 
etmek iDere bulmMinğwııı itiraf e
cierbn A.maqaU bulun.an annınm 
,.amndeki adamlarm ilnflanıu da 
bildiriyor. Bu haberiıl Jııendisi tara· 
fından Yeril.mit olmasından korktu· 
ju için babasına: 

Aman bu haberi benim verdiğimi 
kimle duymum, diyor ve payitahta 
1Zelmesine müsaade edilmesini de 
yalvarıyor. 1ate 9939 numaralı vesi-
ka: Htl 

Halled-al-lahü sübhanehıl birre 
bd ve ibqnebQ 

pmdklen mütılihun olnıı,an da b· 
rabet " ~ llJ•etile V.hamme
tlf brumalıta --- etmiyodarclı. 
llmaa ıtbi bir dilhıer • mmli· 
maa olwa ;.y ıııi)et dalu çak kuv
vetlendi. Sonra, Habeşistm cia her 
78i lllialüw icia bir ibicaPft ol-..... 

K...,. ..ıı. - halleri ...... 
.,.... '2 ti"""iıler- nan uun mi· 
zakere ettiler. Nma,et Mtta ebu 
Cehl olmak üııen bir takım ileri ge
lenler MulM•wwıdi ö1ciiimıi7e bnr 
verdilel'. Bba eeaı - defa olarak 
Ebu Talibe gitti ve Kureyfin Mu-
b•mnwıt ale,bfndıeki ittif.akuu an-

lattı - dedi ki: 
- )("ham~ Arablar araamda 

yeni bir millet meydana getirdi. 
Kute,fin majbudlannı tahkir edi· 
,.,r.. Senin ft bizim dinimize mu· 
lmlefet ediyor. ICureyf, onun katline 
karar verdi. Sen onu himayeden 
n~zsen ICureyf bahadirJ.rile 
harbe hazır oU Yahut, Muhammedi, 
dinimize taarruzdan, putlanmı.ıt 

tihkirden vazgeçir! 
Ebu Tllib biraclerzadesini ça~ırdı, 

Kureyfin karanm haber verdikten 

Alitanei saadet apyaae Jib 
1

1ilr
mekten ıama ıuruzu ....._ .... 
dar kim: ~bn clefi --- Aca 
bul miiferribattan ftHele W' d 
oluaur aHli Wi. AJür aran ..rıa.. 
cim ziyade ='fMtt ohmm·lnt W. 
riıriJe Mfiae miJWm .. eib1 W-

1111 b .. lfh EhnfnnetiiliJUh ld. mı. 
tlnmun yiimaıı nefesile hilkilliJJe 
andan haJAıa mii~ oldu. Amma 
bu hullllta baı ki=emeı.r m6ba1'
plar edip blMll .-Jarma 1'Jik Oo 
lan @f'a1i ,eeitıda ha em6e mmet 
edip olmaz barekit imad ederlermif. 
llemi billAhi illin zaHb ... ld, 
nki ola. ı, ....... anı.. cına eaai
lli haktan ,.tife. DeWBJ.eze padi
phı üempeuhı clnlıetillde ......... 
wamur ve mnah"h IPftli Sil)( mreti 
tntizam bulup ı.ı.lanmdan ADü 
razı olsun ki hJzmetlerine biın olup 
dalrika feıvtetmeder. SoDd lremali 
.a,.ükifayetdir yerine ~. 
Remin validemin cemaati ......... 
1lhife ve kıfbk. yazlık w Ur'Ç .... 
allatlan h............ ...,... ...., 
nr. Amma çoktan al·.+zwlin w 
aın hatırından ~ tiJlece 
blmıftır. Zier aJtmum hazretleri 
tna,et edip bnMIMfrfn bu 1-pa 
bir t.eclarit ~ ayni .... 
lahat Clbidir. Bi pıtl an ki bu ..., 

naya hemin ...ıtanun vakıf olup. -
weçhile olmah,.a Wlknrii terifte 
tasrih oluna. Bu cantptM tenbih o
lundujuna Jrimetne muttali obmyL 
Ve andan soma ..wl4 lsitanefe 

ve mv ettikçe onlar da düfmanlık· 
larını arttmyorı... 

Dedi. 
Muhammed: 
- Ben, her yaptığımı Allıhm em

rile yapıyorum. Yolumu, bafkprun 
amısfle dellştiremem. Eter beni hi
mayeden vazgeçersen Allaha sıtını
nm. O beni muhafaza eder. 

Dedi. 'Muhammed, btiyle kafa tut
makta hakla idi. Çünldl, amcasının 
kendisini ne kadar sevdilini ve onu. 
ne , ne olursa olsun himayeden vaz
geçemiyeceğini biliyordu. Ebu Ti
Ub, Muhammedin !Özlerinden müte
elSfr oldu: 

- Öyle ise .. yolunda devam et! 
Ben sağ oldukça sana kimsenin za· 
rarı dokunamaz!. 

Dedi ve Beni Haşinı ile Beni Ab
dülmutalibin ileri eelenlerint çatır
dı: 

sonra: - Muhammedi, diifmanlar.ııa karı 
- Evlldım, ne olar, onlara satat- 11 korumakta bana muavenetinfzi is-

maktan vazg~! Sen. bu yolda inat teriaf - • ' 

kmm• hUIUIUJlda Halkevi ı.ş&anı 
B. Mustafa Akman tarafından söz. 
ler IÖyı.mı.ft ruhlan olqaıulmıı 
ve hastalan dahi askeri muayene
liaa &elen bİnbllfı B. NU1Nt tarafın. 
dan muayene edilip hastalıkları teş
hia edilmif ve bir lmmına reçete 
verilmit ve fakirlerinin Hallwvine 
miincaat ederek taçlannui verile
celi lilfı.w.k köylü ile bubihal-
41111l IOma Mrpme merlıed kauya 
..., edib'ft'r. ..... o..ı 

"2 linni7e iftiYak hadm tnilte
caTbdir. llerddır ki, ben kuluna 
dı!lt6r ihsan olunMim devletlı1 aya-

lı tofralma yetifAp aeadetmend o
lem. Bir prui ahar dahi yoktur. 
Baki ferman dft&'ha mnallAnwhr. 

Zilli rietld memclidNd bi rabbil 
ibad. , __ 

Abl-ikbW 
Jtnaia .a.,.zw 

.. * (13.15) nwDanh üçüncü Wlilra a-
ctamı.rındm biri8i tarafından ph
zadeye yazılan mahrem mektuptur. 
Şehzade AmlQ'ada iken hu adamı· 
u mektllp PMlennit ve berine de 
lflall Uıemlerini bavir eder man· 
- .._ ....... ,-.ıpır. Şema-
.. .... .......... maıeua ft alkül 
! ,,_ Wr nevi meze istemiftir. Bu 
mektup her DMtla Bayezidi kontro
le memur edilenlerin eline geçmiş 
ft belM de babası Fatihe aksetmiş 
... ki, mektubun müneınıe,ht 
....., .. " bet bypma cliifmiiş, 
feırlra1Me ......, Gılecak ki, BQe-
.._ IMa IMldıı•- ~r. 
Bayezit evvelki mektubunu Musta
fa Kethüda ile aöndermiftir. Şehza
denin adamı bu mektubunda: 

- Bana mektup Pdereeeliniz a-

Dedi. Ebu Lehebten bqka, hepsi 
onun teklifini kabul etti. Ebu TAiib 
de .. daha emin bulunmua için Mu
hammedi kendi evine aldı. 
Kureyş, HAflınilerin Muhammedi 

himaye etmek için itüfak ettiklerini 

görünce, onlar da Ebu Cehlin riya
seti ıltmd.a ittifak etüler. 

Bu ittüak nübüvvetin yedinei se
nesinde ve Muhammed kırk yedi ya
pnda iken vukua geldi. Münasebe
tın kat'ı üç sene devam ettl 
Kureyş, Beni Haşim ve Beni Ab

dülmuttalib ile konU§mamıya.. ara
lannda kız alıp vennemiye, biribir-
lerile abperif etmemiye başladılar. 
Kureyfiler muhalülerini nerede gö
rürlerse tahkir ve işkence etmiye 
ldyuldular. 

Kureyfiler, ahitnameyi Kağbenfn 
içine astılar ve hepsi, bunun hiWı-

na hareket etmiyeceklerine dair re
min ettiler. Diler bir rivayete pe, 
ahidnamenin muhıfaıell'u Wbu 

-··-
- Bu dakikada, gece ziyaretçisi ı 

ne dflerinin biribirinden ayrılmı

yan bir mevcudiyet olduğunu anlı. 
yorum .. dedi. 

- Demek, öteki Selim He bala 
barışamadınu:? 

- Evet, fakat aleyhinde de bu -
lurunuyorum. Bütiin sevgim, kah
raman sıfatında gördüğüm asıl Se
limdir. Ukaliya tah!lmmülüm yok. 

- Öyle ise ukalaya aldırmayın 
ve mütecessis suallerine cevap ver. 
mekten imtina etmeyin Mesela şu 
sualime cevap verin: Burada kitap 
var mı~ 

- Gördünüz mü? İşte dediğime 
geldiniz: Kitaplar!.. Kitaplar! .. 

Evet burada istediğiniz kad:1r var, 
işte karşıdaki dolap tamamile do .. 
ludur Fakat içlttinden bir tanesini 
bile okumadım 
Parmağile gösterdiği dolabı aç -

tun. Allahım, ne garip bir kütilp
hane idi Feridun Bey, her halde bu_ 
raya işe yaramıyacak bütün kitap. 
tarını doldurmuş olmabydı. aı ka
ğıt yığınının arasından bir iki fay
dalı kitap seçmek için ujraşırken 
Hikmet, yfrzü kıpkırmızı bir halde 
yanıma yaklaştı ve gözleri ateş sa
çarak: 

- Kalbimi ve hislerimi tedavi ~ 
den doktor.. istediğin reçeteleri 
ver. Fakat kitap okumayı tavsiye 
etme, yoksa bu emrine riayet ed ~
miyeceğim .. dedi. 

- Demek, kitaptan o kadar nef
ret ·ediyorsunuz? 

- Çocukluğumda müthiş. okur -
dum. Babamın memuriyeti esna -
sında, ecnebi memleketlerinde iten 
birçok kitap okumuştum. Fakat üç 
senedenberi, yani ~eje bafla-
dıtun zamandan itibaren. kitaplar- ~~::-::-==-==:::-:=-:=::-~~::) 
dan nefret etmeje bafladım. 

Ve gittikçe hararetlenerek: 
- Evet .. bana lnanmız, onlan bü

tün kalbimle yok etmek istiyorum. 
- Fak.at bunun sebebi ne? 
- Ah.. sebebini mi öğrenmek ı• 

tiyonmt. Öyle - dinleyin: 
Onlardan bana kin besliyen baba.. 

ma ıevk verdikleri ye kalbiııden 
oğlunun kalbini çaldıklan için nef.. 
ret edlycırum. Beni aalQorsunw: ya. 
Babam, ne de olsa taştan yapılmış 
deiil. O da, bizim gibi ettea w ke
mikten yapılmış. Her halde. bazı 
zamanlar, kendisini yorgun ve ke-

-.-...--....--······ ·--
damlar buraya geldikleri zaman be
nim adamlarıma biz Bursalı beıir
gAn hoca Muslihiddin veyahut hoca 
Mehmedin adamlarıyız, Halebe gi
derken uğr.adık desünler, diyor ve 
mektubun gizli tutulmasını yalvarı
yor. Tarihin birçok gizli yerlerine 
anahtarlık yapacak olan bu mektu
bu başka bir yazımda aynen vereee
lint. Çünkil sütwılarnn doldu. 

lbn1t8 ffatkt K0ttreh 

Cehlin teyzesi Ummülhakeme em
niyet ettiler. 

Ahidnameyi yazanla, bakknida 
rivayet ihtiWlen vardır. Kimisi, 
V..NUr ibni Akremenin, kimisi Na· 
dr ibni Birisin. lrimili Talha ilmi 
Tallwım r..ıalın• lliJliiyGl'lM'. 0,.
le anlafılıyor ki ahidoameyi bu •· 

~her biıt ,...ı. ---
telif nüshalar halinde öteye beriye 
dalıtmışlardır. 

Mialilman olma. mGslihnan ~ 
sm, biltün Hlfimiler, Şuubu ebl ft. 
Ub denilen mahallede mahmr bir 
hale lirdiler (1). 

Şuubu ebi Tllib Mekbnln '* 
mahall.wir. H&p-ilede m ' t. 
dur. MuflMDllMMI ele 1Ma ••·u.m 
doldu. Bunlum· rellled AIMM.._., 
taUb idi Onun wnanmda ...un... 
ye cŞuubu Abdillmattalllb deniJ'or
du. Abctillmuttalip alGp te ri,..
Ebu Talibe geçince, mahallenin laml 
cŞuubu ebl Tllib. oldu. 
Yalnız ebu Leheb. Hlflmilerden 

ayrılarak Kurene iltihak etti. Di
ler HAşimilerin hepsi ebu Tlllble 
beraber. mahaıır kaldılar. Diler ma-

( 1) •el:lcelakl h WIGWle, -. 
gütt cı. .,_..AL U.W ....... 

hine müsactif cwna aüail 
talikine mahkeme\.e karar 
olduğundan müddeti 
zarfında itiraz ectihneGiği ,,1 
ve vakti mezktirda biaet 
Tekile mahkemede hanr 
madığı takdirde ııyahen h 
karar verileceği illnen teblil 
111.U' • 

1e anlan biqey •tamewh.. 
ziyaret menimindea bafb 
1arda hiıpıy •tın alalnadllSllll 
o mnıdmlenle enaldanDI 

.......,. bıler -~ 

..... Hac ....... ... 
Cehl. NMr lbni B&ris. M 
o.be ilmi eW Muit aiW ID 
dlpnular, kite başJanna 
lar, herbai Mnl Hlfiın ile 

etmekten~ 
birJey •tlnaya cesaret 
mallannı yapa etmekle 
derlerdi. Yahut fule ..,. 

bndilerl •tin abrlardL -



.,a '1'11oiuz ı.._ 

lal.DAN SAGA: 
1 - Dünyanın en kuvvetli dev-

letlerinden biri. 

I - Eski bir edat, alimler. 

! - Denizde olur, eğri. 
.. - Val' 1 ı. 

- Halis, Rusça cEveb, derviş. 

1 
ler taşır. 

- İstanbulda bir semt, gökte 
bulunur. 

: - İnsan, tarif etme. 
- Mallar. 

~ - İyi, Fransızca cGöb 

lO - Nebatın bir tarafı. 
-Nebatın bir tarafı, tarihte ge. 

çen m~hur bir şehir ismi. 

~IDAN AŞAGI: 
2 

- Kalabalık, yaydan çıkar. 
a - Avcılar yapar. 
t - Futbolcüler atar, yaş, beyaz. 

1 
- Alaka, bir uzuv. 
- Kandırmak. 

1 
- Tahkir edatı, İstanbultm bfr 

semti. 
'1-B· b" 
8 ~ ır meyva, ır peygamber. 

- TAbiler, şehri idare eder. 
8 - İyi minin muhaffefi, haber 

2'ı Temmuz 939 Fiatları 
Açılıı 

•eKapıını 

1 Sterlin 5.93 
·York tOODolır 126.665 

tria 100Frank :i.355 
100 Liret 6.66 

•vre 100 lıYiç. f. 28.567 
terdamlOO Florin 67 7 62 

U.. 100 Ma k so:835 
100Belra 21.52 
100 Drahmi 1.0825 
l()()~y. 1.56 
lOOÇ•. Kr. 4.335 
lOOPezeta 14.035 

'1tova 100 Zloti 23.8425 
'ı>eıte lOOPengo 24.7075 

.. 1001 ey • 0.905 
'i ~~d 100 [ la r 2.8925 

.-'Vllama 100 Ye • 34.62 

. 
100 ineç. f. 30.555 
lOOR•ble 23.90 

~ Esaı " Tat.rilat 
1.....,. borc. 1 Petin 
~o/o 5 ilrramiyeli 
..-:-·Enarum il 19.9 
~ nurum ın Ye 
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BİR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 1 
p~ 22/7/939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziji 
(Klasik program), Ankara Radyosu 
küme ses ve saz heyeti, 13 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 13.15 Müzik (Küçük Or· 
kestra- - Şef: Necip A§km) : 

1 - Brusselmans - Felemenk rak
ıı, 2 - J. Strauss - Güzel mavi Tu
nada (Vals), 3- Eduard Künneke • 
Teessür valsi, 4 - Hanns Löhr • 
Bavyera valsları, 5 - J. Brahma .. 
Macar dansı No. 9, 6- Franz Uhar 
- Çocuk prens operetinden potpuri, 
14.15-14.30 Müzik (Piyano sololan
PL), 18.30 Program, 18.35 Müzik 
(Şen oda müziği - İbrahim Özgür ve 
ateş böcekleri), 19 Çocuk saati, 19.25 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20 Mem 
leket saat aya:rı, ajans ve meteorolo
ji haberleri, 20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği (Saz eserleri ve 
şarkıları). 

1 - Hicaz peşrevj, 2 - Suphi Zi
ya - Hicaz şarkı - Anılsın yar ile, 
3 - Asım Bey - hicaz şarkı - Her 
zahmı ciğcrsuze, 4 - Kemençe tak
simi, 5 - Arif Bey - Hica.z şarkı • 
Tasdi edeyim, 6 - Hicaz şarkı - İn
dim yarin bahçesine, 7 - Hicaz saz 
semaisi, 8 - Halk türküsü - Sürme
limin gözlerine. 9 - Halk türküsü -
!rafa. fincan koydum. 10 - Halle 
türküsü - Menekşeler tutam tutam, 
11 - Oyun hava•sı. 

21 Müzik (Riyaseticümhur bando
su - Şef: İhsan Künçer), 

1 - Kutschera - Dağ ve vadiler 
(Marş), 2 - Allan Macbeth - Enter
mezzo, 3 - Saint - Saens - cPhae
tom (Senfonik parça), 4 - Gavdi
ner - Dans, 5 - Berlioz - Macar mar
şı. 

21.50 Anadolu ajansı (Spor servi
si), 22 Müzik (Cazband-Pl.), 22.45-
23 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

PAZARTESİ 24/7 /939 
12.30 Program, 12.35 Türk müzi

ği-Pi., 13 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14 
Müzik (Karışık program-Pi.), ·4 

19,00 Program, 19,05 Müzik 
(Mozart'ın Alisabeth) Schumann 
tarafından söylenmiş iki . arya
sı), 19.15 Türk müziği (İnce saz 
faslı), 20 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20.15 Ko
nuşma (Doktorun saati), 20.30 Türk 
müziği (Kadın küme okuyucuları), 
21.10 Milli musikilere dair dördün
cü konuşma (Fin musikisi-Halil Be
di Yönetken). 21.25 Neseli pl&klar
R. 21.30 Müzik (Mozart-Keman kon
sertosu (Re mapör) - Pl. Çalan: Ye
hudi Menuhim, Orkestra şefi: Ge
orges Evesco, 22 Müzik (Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Rio 
Gebhardt - Romans (Violonsel ve 
orkestra için), 2 - Hanns Schmidt
İnciler (Vals), 3 - Ed. May - Bir 
şişe mozel şarabının karşısında. 4 -
J. Brahms - Macar dansı No. 8, 5 -
Korsakow - Hind şarkısı, 6 - Ernst 
Fischer - Tatil günleri, a) Tatil ~ün
leri, b) İşte da-ğlar, c) Beklenilmi
yen bir tesadüf, d) Sulann sükune
ti, e) Avdet. 7 - Ludwig Siede - İlk 
bahar melodisi, 8 - J. Strauss - Şen 
Viyana (Vals)~ 23 Son ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo-nukut borsası (Fiva:t). 23.20 Mü
zik (Cazband-Pl.), 23.55-24 Yannkl 
program. 

SALI 25/7 /939 
12.30 Program, 12.35 Türk müzi

ği: 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - Lemi -
Nihavent şarkı - Bir gül çıkarırdım, 
3 - Sadettin Kaynak - Nihavent 
şarkı - Gel göklere yükselelim, 4 -
Arif Bey - Niha·vent şarkı - Yanılma 
ateşi aşka. 5 - Rahmi Bey - Niha
vent şarkı - Süzüp süzüp te ey me.. 
lek, 6 - Nihavent yürük semai .. 
Bilmezdim özüm gamzene, '1 - Ni· 
havent saz semaisi. 

13 Memleket saat ayım, 1ljans ve 
meteoroloji haberleri, 13.15114 Mil· 
zlk (Karışık program - Pl.), 

19 Program, 19.0S Müzik (Chalia
pine'in bir pllğı), 19.15 Türk müziği 
20 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.15 Konuş
mır, 20.30 Tilrk milziği (KlAsik prog
ram), Ankara Radyosu küme ses ve 
saz heyeti, 21.10 Konuşma, 21.25 Ne
ıeli pl!klar - R., 21.30 Ork~stra prog.. 
ramının takdimi - Nicolai, Mozart, 
Mendelssohn H.) (Cevat Memduh 
tarafından), 21.45 Milzfk (Radyo Or
kestrası - Şef: Hasan Ferid Alnarl. 

,1 - ııozart - Dem Giovamd ~ 

türü, 2 - Mendelıısohn - Bartholdy 
(4 ilncü senfoni La majör), 8 - O. 
Nicolai • Vmdsorun ,en kadınları u
vertürü, 22.30 Müzik (Operet selek
syonlan - Pl.), 23 Son ajans haberle
ri, ziraat, esham - tahvilat, kambiyo
nukut borsası (Fiyat), 22.20 Müzik 
(Cazband-Pl), 23.55-24 Yannld 
program. 

ÇARŞAMBA 26/7 /939 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği

PL, 13 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14 
Müzik (Riyaseti Cümhur Bandosu • 
Şef: İhsan Künçer), 

1 - Furgeut • Marş, 2 - Pares • 
Fiametta (Mazurka), 3-Vole - Ar
temis (Marş), 4 - Schubert. Rosa
munde süiti No. 1-2-3. 

19,00 - Program, 19,05 Müzik 
(Orgla Ketelbeyin iki parçası -Pi.) 
19,15 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,00 - Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 -
Konuşma, 20,30 - Türk müziği. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Şevki bey 
• hicaz şarkı - Bilmiyorum bana 
noldu, 3 - Lemi bey - hicaz şarkı • 
Sorulmasın bana· yesim, 4 - Sadul
lah ağa - yürük semai - Nideyim 
sahnı çemen seyrini. 5 - Hicaz saz 
semaisi, 6-Şevki bey - uşşak şarkı
Yad ile geçti zamanım, 7 - Bimen 
Şen - uşşak şarkı - Bahar erdı, 8 -
Refik Fersan - uşşak şarkı - Kız bü· 
rün de şalına, 9 - HaUt türküsü • 
Aydoğdu batmadımı, 10 - Halle 
türküsü • Yıldız. 

21,10 - Haftalık posta kutusu, 
21,25 - Neşeli plaklar - R., 21,30 -
Müzik (Şan plildarı), 22,00 - Mü
zik (Küçük orkestra- - Şef: Necip 
Aşkın). 

1 - Robert Leuscher - Mazurka 
(Fantezi), 2 - Keler Mela - Kele -
bek avı (Balet müziği), 3 - Franz 
Abt - Ormanlarda ve ninni, 4 - Fi
ni Henriques - Dans, 5 - İllumina
to Culotta - Burleska (İntermezzo), 
6 - Giovanni Carlys - Dülsineye 
serenad, 7 - Giulio de Micheli -
Memleket hasreti, 8 - Paul Lincke 
• Yeşil vadilerde bir randevü, 9 -
~. Strauss - Viyana kanı. 

23,00 - Son ajans haberleri, zi
raat, esham-tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat), 23,20 - Müzik 
(Cazband - Pi.), 23,55 - 22 - Yarın
ki program. 

PERŞEMBE 27 /7 /39 

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

1 - Suzinak peşrevi, 2 - Musta
fa N diz • sırzinak ·şarkı - Sensiz bu 
sabah, 3 - Neyzen Rıza ef. - Suzi
nak şarkı - Çaldınp çalgıyı, 4 - Le
mi - suzinak şarkı - Yeter hicranlı 
sözler, 5 - Mustafa Nafiz - suzinak 
şarkı - Ümitsiz bir sevişle, 6 - Halk 
türküsü - Esmerim kıyma bana. 

13,00 - Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 13,15 
14 - Müzik (ka·nşı'k program - Pl.). 

19,00 - Program, 19,05 - Müzik 
(Weber - Valsa davet), 19,15 -
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20,00 -
Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,15 - Konuş
ma (Ziraat saati), 20,30 - Türk mü
ziği. 

1 - Uşşak peşrevi, 2 - Şevki bey 
• uşşak şarkı - Gülzara nazar kıl
dım, 3 - Tanburi Faize - uşşak şar
kı - Niçin nalendesın, 4 - Tanbur 
taksimi, 5 - Şemsettin Ziya' - uşşak 
şarkı - Şu salkım söğüdün aUı dai
ma, 6- Halk türküsü - Ela ~özle
rine kurban olduğum, 7 - Dellal 
zade - şehnaz şarkı - Etmedin bir 
lihza ihya, 8 - Şemsettin Ziya -
şehnaz şarkı - Hem aldandım hem 
aldattım, 9 - Rahmi bey - şehnaz 
şarkı - Ey dilberi işvebaz, 10 - Şeh
naz saz semaisi. 

21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 
pliklar - R. 21,30 - Müzik (Wag
nerin eserlerinden - Pl.), 22,00 -
Milzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın) . 
1-Lumbye - Şampanya (galop), 

2 - Siede-Nahira (Entedmezzo) , 
3 - J . Strauss - Artist .hayatı, 4 -
Paul Lincke-Oliniplyatlarda (marş) 
5 - Reinhold Becker - İlkbahar 
(Melodi), 6 - Robert Stolz - Viya
nada ilkbahar, 7 - Franz LehaT • 
Çigan aşkı, 8 - Ernst Arno Naun
dorf - Arzu (Vals). 

23,00 - Son ajans haberleri, zi
raat, esham-tahvilat, kambiyo-nu
kut bonası (fiyat), 23,20 - Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,55 .. M - Yarın· 
ki prograı-

CUMA 28/7/39 
12,30 - J>roiram, 12,35 - Türk 

müziği • Pl, 13,00 - Memleket sa
at ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 13,15 - 14 - Müzik (Beetho
ven - Piano konsertosu No. 5 - Pl.). 

19,00 - Program, 19,05 - Müzik, 
(Melodiler - Pl), 19,15 -Tllrk mii
ziği (Fasıl heyeti), 20,00 - Memle
ket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15 - Konupna (Haf
talık spor servisi), 20,30 - Türk 
müziği. 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Sadi 
• segah şarkı • Ruhumda ölen, 3 -
Zeki Arif • segih şarkı - Mızrabı 
bırak, 4 - Litif ağa - Suzinak şarkı
Benim yarem gibi yare bulunmaz, 
5 - Halk türküsü - Eminem sılada 
yas tutup ağlar, 6 - Latif ağa - hi
caz şarkı - Niçin şeb ta seher, 7 -
Mustafa Nafiz - hicaz şarkı - Göğ
sünde açılmış, 8 - Ahmet Rasim 
- hicaz şarkı - Can hastasıyım, 9 -
Artaki - kürdilihicazkar şarkı - Ar
tık ne siyah gözlerinin, 10 ..:..... Hicaz 
şarkı - Güller açmış bülbül olmuş. 

21.10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 

plaklar - R. 21 ,30 - Müzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Ferid Al
nar). 

1 - Schubert - Bitmemiş senfoni 
si minör, 2 - E. Grieg - 1 inci Per 
Günt süiti, 
Pl.), 23,00 - Son ajans haberleri, 
~iraat, esham-tahvilat, kambivo -
nukut borsası (fiat), 23.20 - Müzik 
(Cazband - Pl.) 23,55 - 24 - Yarınki 

program. 

CUMARTESİ 29/7/39 

13,30 - Program, 13,35 - Türk 
müziği. 

1 - Şetaraban peşrevi, 2 - Dede 
• şetaraban şarkı - Gözümden görı
lümden gitmiyor, 3 - Sadettin 
Kaynak - şetaraban şarkı - Gecemiz 
kapkara, 4 - Artaki - kürdilihicaz
klr şarkı - Neşe ile geçen, 5 - Mu
hayyer türkü - Batan gün kana ben
ziyor, 6 - Bedriye Hoşgör - muhay
yer türkü - Güneş doğdu damlara, 

14,00 - Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri, 14,10 

15,30 - Müzik (Dans plakları). 
18,30 - Program, 18,35 - Müzik 

(Jazz piano soloları - Pl.) 18,45 -
Müzik (küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın). 

l -Jakob Christ - Altın yıldız-
lar, 2 - Ziehrer - Karnaval çocuk
lım (Vals), 3 - Mainzer - Dtiğün 
töreni, 4 - Heinz Reinfcld - Eve 
gel yavrum, 5 - J. Strauss - Polka·, 
6 - Montf - Çardaş 19,15 - -rürk 
müziği (İnce sar faslı) 20,00 - Mem 
leket saat ayarı, ıtjans ve meteoro
loji haberleri, 20,10 - Neşeli plak
lar - R. 20,15 - Türk müziği (3 ke
mençe, saz, lavta ile oyun havaları) 
20,30 - Türk müziği. 

1 - Bimen Şen - hüzzam şarkı -
Süktinla ~ecen, 2 - Sallhaddin Pı
nar - hüzzam sarkı - Askınla sürün
sem, 3 - Selahaddin Pınar - hüz
zam şarkı - Ümidini kirpiklerine, 
4 - Faiz Kapancı - hüzzam şarkı -
Büklüm büklüm sırma saçlı. 

20,50 - Konuşma, 21.05 - Temsil, 
22,00 - Haftalık posta kutusu (Ec
nebi dillerde). 22,30 - Müzik (Ha
fif müzik - Pl.), 23,00 - Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
23.20 - Müzik (Cazband - Pi.), 
23.55 - 24 - Yarınki prof?ram. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı ölü Kaymakam Ah.met 
Kemal karısı Zehra Muazzez vesa
ire vekilleri avukat CeW Feyyaz 
tarafından Torbalı kazası Hüklı.met 
Tabibi doktor Ali Sırn vesaire a -
leyhlerine açılan izalei şüyu davası
nın yapılmakta olan muhakemesin
de hissedarlardan olduğu davacı 

vekili tarafm~an bildirilen ve ika
metgahı meçhul olduğu anlaşlılan 
Abdullaha ilinen arzuhal sureti teb. 
lii_ edildiği halde mahkemeye gel
memiş ve vekil dahi göndermemlş 
olduğundan 20 gün müddetle ilinen 
gıyap kararının tebliğine ve mu -
hakemenin de 25/8/939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 10 a tali. 
kine mahkemece karar verilmiş · ol
duğundan tarihi ilartdan itibaren 
ve müddeti kanuniyesi zarfında iti
raz edilmediği ve yevm ve vakti 
mezktirda bizzat veya bilvekale 
mahkemede ham bulunulmadığı 
takdirde gıyaben hüküm ve karar 
"arileaell ilanen teblli olunur. 

c 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - Ke§if ve şartnameleri mucibince idaremizin Sıvas ve Kayseri 

Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı her ikisi birden kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedeli 10.982.66 lira muvakkat teminatı 823,68 
liradır. 

Dl - Eksiltme 3/VID/91S perşembe günü saat 15 te Kabataşta Leva· 

llln ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün Kayseri, Sıvas .baımüdürlüklerinden ve 
htanbulda Levazım Şubesi vemesinden 55 kuruş mukabilinde alpı:ıbilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklü mektuplarını 

kanunt vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek

tubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek ka

palı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar yukanda adı geçen 

komisyon ba§kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. (5304) 

SATIŞ iLANI 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundii ı 
Serpuhi varisleri Mari ve Artin'in Vakıf Paralar İdaresine olan b... y

lanndan dolayı mahcuz olup bu kerre açık arttırma ile satılmasına karar 

verilen ve tamamına yeminli üç e~i vukuf tarafından 300 lira kıymet tak

dir edilmiş olan Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Irmak sokağında 

eski 29, 31 yeni 24 kapı sayılı iki tarafı bahçeli han ve bir tarafı Manga

sar bostanı sokağı ve tarafı rabii Irmak sokağı ile mahdut ahşap evin. 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

.Gayri menkul halen Karpuz sokağında 24 No. lı ahşap ev olup bir 
kaç basamaklı taş merdivenle ahşap kapıdan girildikte, bir sofa üzerinde 

dört oda vardır ve bu sofadan bir kapı ile bahçeye çıkılır. Bahçede bir 
beyaz salkım ve bir vişne ağacı mevcuttur. Burada baraka §eklinde mün

ferit bir hela vardır. Yine sofadan bir merdivenle aşağı inilir. Burada da 
bir koridor üzerinde bir kömürlük ve zemini çimento bir mutfak vardır. 

Bu mutfaktan bir kapı ile ön bahçeden daha aşağı tesviyede bulunan 

bahçeye çıkılır. Burada bilezik taşlı bir kuyu ve etrafı yıkılmış bir hell 

taşı ve yeri ve duvar enkazı vardır. Pen~ereler demir parmaklıklıdır. 

Bina sureti umumiyede harap ve muhtacı tamirdir. 

Mesahan: Tamamı 92 metre murabbaı olup bunun 46 metre murab
baı bina bakiyesi bahçedir. 

Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 7 /8/939 tarihinden iti
baren 938/45 No. ile İstanbul Dördüncü icra Dairesinin muayyen numa

rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 938/45 dosya No. sile me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin·. 

de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir (Mad-. 
de 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı" 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde 

hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin payla~masmdan 

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna

mes1ni okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - Gayri menkul 7/9/939 taril}inde perşembe günü saat 14 den 16 

ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan 

sonra en çok .arttırana ihale edilir. Ancak bedeli muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala

caklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş 

c.lacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü 

baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 22/9/9'J9 tari

hinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Me.

rnurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 

diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmu· 

undan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ini tutmak şartile 

en çok arttırana ıhale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapı• 
lamaz ve satış 2280 No. Iı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olun.an kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, r.azı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 

arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 

ve geçen günler için % 5 ten hesap olunacak fai zve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad .. 

de 133). 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermtye mec .. 

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resmiııden 
mütevellit belediye rüsumu ve müt.erakim vakıf icaresi alıcıya alt olına· 

yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukanda gôl

terilen tarihte İstanbul Dördünci İcra .Memurluğu odasında işbu ilAn ve 
JZÖSterllen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (5516) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğii•den: 
27.7.939 perşembe günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Mtıdürlillünde 

4ksiltme odasında (2226.88) liri: keşif bedelli İstanbul Nafıa Müdürlüıti 
binası tamiratı açık eksiltmeye lronulmUflur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık t,ıerl Genel, Hususi ve feıınt prt. 
nameleri, proje keşif hulbasile buna müteferri c:Uter evrak dairesinde 

görülecektir. 
Muvakkat teminat (167) liradır. 
İsteklilerin en az (1500) liralık bu ile benzer iş yaptığına dair ıd~ 

)erinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Viliyetinden eksilt. 

me tarihinden (8) giin evvel alınmıı ehliyet n gag 3ılına- ait Ticaret oda 

sı vesikalarfle gebneleri. .. ~ 



TEN t ~ A 8 A a · 

Köy idare 

Köylü · Giyim 
Hey' etlerinin N3.Zarı · Dikkatine: 

Eşyast Aşağıdaki Fiatlarla 

iST ANBUL ve ANKARA ŞUBELERiNDE ; 

} 
Perakende Olarak Satılmaktadır. Mağazalarımıza Müracaat Ediniz 

• 1 

ila 52 Beden Çamaşırlar · · · Kasket ve Kunduralar 
------------------------·--------------------------- _________ ...,,________ -----·--------------------------------
Elbiseler: 42 

Cul8kiden 
' 

360 • 450 Kurusa kadar Mintan 58 Kr. Kasketler 30 - 35 Kr. 
545 - 700 " ,, !ç gömleği 45 ,, iskarpin, nalça lı ve çivili 190 ,, 
27 5 - 330 ,, " le Donu · 45 ,, Potin, nalcall ve civili 290 v 

Say aktan 
' 1 

Yazllk Düz Kumaştan 
Yazllk cizgili kumaştah 

' 
280 - 340 o " Corap. ıı 

L 
,, 

Şayaktan kışllk paltolar : 485 den 650 kuruşa kadar Kadın Manto.ıar • 255 den 325 kuruşa kadar 
'"' ....• , "~~.... ' - ., ~"'~t~5-"'" .. '1'.~!-:J*'-'_ .. l, .,, · ..... - .' ..... : .•• t ·~ :. 

r s porcular ve kamplan 
--~,- 'lllllJ: --------.-.,:~A--G"'~A~R-A_N.._. 

İ SA 'ÇLARA 
Eı1 Fazla....., 

• 1 

g ide nlerln 

nazarı dikkatine : 
Avrup'ida büyük rağb~t kazan3n ve subaylara 

çok y_arav:ın 3 rfl>ukli 
'. 

D. A ı o N 

Her yerde DAiMUN pillerini ve ; ın·,nıUerıni de ısrarla 
isleyiniz. DA.iMON m:ı.rkaıııa dikkat edir iz. 

Üsküdar Kız Enstitüsü direktörlüğiinden 
ı - Üskıiciar Kız Enstiti.isü içi'1 ga1.hane malı 45 ton kôk kömürü a

fk eksiltmeye konulmuştur. 

. 2 ~ Muhammen fiyatı beher ton 18 lira 50 kuruştan 832,5 liradır. 

. 3 -· Teminat akidesi 62 lira 4-1 kuruştur. İhaleden iki saat evvel yük-

.ek Okull!ır :ı.itıhasipliRi \'emesine yatırılacaktır. 
. , 4 - Eksiltme Cağaloğlunda eskı Dıiyunuuınumiye binası yanındaki 
4:1ksek Okullar Sağışmanlığında 31/\'II/939 tarihine rastlıyan pazartesi 

(ınu saat 14 de ='apılacaktır. 
5 -- h;teklilerin adı geçen gün ·.:c saatte müteahhit ve mahrukatçı ol

f'klarına dair ticcıret odası vesikası ve muva.kk&t teminat makbuzlarile 

~omisyona müracaatları. 

6 - Tartı mektepte ohıcaktır \'e tartıdan sonra kabul edilecektir. 
(5231) 

sı:t•·~~~~~~~····~~bi•~~~~~ 
Hakiki Harp 1ahneleri Ye çok şayaaı dikkat çöl hayatı. 

Ffatı: 100, Ciltli:ıi 125 ku·uş nettir. 

Sabf merkeıi: (Anad :~lu Türk Kitap Depostı) Yeni Postane karşı
-- ıında Meyduıcık hanında No. 10 - 11- 12 de • 

Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

Ne-Yi Miktarı Muhammen fia ta İlk temiaa tı 

To11 Lira Kuruş Lira Kr. 
-------

Kriple maden Kö. 210 15 00 ) 288 00 

Tüvenan > 60 . 11 50 ) 

İstanbul Erkek lise ve Üsküdar Birlnci Orta okulunun 1939 mali yı

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

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

marada Liseler Alım Satım Komisyonunda açık eksiltme suretile ihalesi 

yapılacaktır. 

isteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve 
ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletname

lerile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnam~yi gönnek ve Liselel' Muhasebeciliği veznesine yatırılacak 
t eminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatları 

~ 

Türkiye Ya··ı 1 ·vı tanrınd11n 
DJKÜMA ., o;ara~ huır

larıd1. Ö ıüw•izd~ki Hafta 

ilıaım~:JEill:ll!!llll!!lrl'.iı'IB:llL'IBllmmfı!illllliıiı 

İstanbul bc;inci ha Mem•ırlu· ~ 1 

ğundan: 1 

Sanıatya Naciye Sekretere harç 
ve masraf harici iki yi.'ız lira borçlu, 
Saınatya Kooamııstafapa~a Alilakı 

mahallesi Ağaçkakan Cami sokağın 
da Adliye mübcışirleriııden Muhit
tin Erenlerin hııcıen paraya çevril
mesine karar verilen ve murisi Fat

RAÔBET Bulah
1 

Pudranın Yeni 
Renkle ri 

MEŞHUR BiR 
GÜZEL·Lll< 

~, MÜTEHASSISI 

~-'Y> ~u •=::~:~~:r: 
madan intikalen tescili yapılan Lan- 1 ~llll~~~l_1:J_.ij,..hl'llWI 

' Jtl:J 
- Şapka ve Roplarda olduğu gibi - Pud~a renklerinin modası da daı · e 
değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik mütehassısı, yeni v gada Bostancıbaşı Abdullahağa mR

hallesinin eski İmam, yeni Namık 
Kemal caddc~inde 2004 harita sayılı 
124 metre ınurabbaında 8 mükerrer 
kapıda l~/!l:N tarih ve 34i8 muame
le sayılı tapu S{'nedinc isti~ad eden 

saç boyaları saçların tabii renk

lerini ıade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima sabit ka-

lır. Kumral ve siyah renkli sıh

hi saç boyalarıdır. 

cazip renkleri hemen bayanların enzarı istifadesine arzeylcr . 

"" Peche - İlkbahar tu\raletlerile 
· ıo 

ren ve bilhassa suare tuvaletıerı 
ahenktar bir pudradır . 

,,. Rose Ocre - Sıcak tenll e' 

,.e tamamrna 650 lira dc~er konan INGİ ~ İZ K ANZUK ECZ &.NESİ 
bir parça arsanın borçluya intika -

len tescili ~·apılan iki_de bir tam Ye l ai• ••Bm•liyilollıiğill•u--.ı.s.ı•a•nm!!,_111u•l&:??il*m• 
ikide bir hissesinin de dörtte bir tam 1 -------------

ahenktar olan ve bilhassr.1 sarışın· 

larla saçları kestane renginde olan
lara yakışan cŞeft:ıli yumuşaklığı» 
tesirini yapan pudradır. 

,,. Ocre - Esmer tenler için ga
yet sevimli ve .mab bir tesir ya-

merler için son moda pudradır. ·r 
,,. Bütün bu renklerle sair b• 

çok renkler «Krema köpüklü• rxıct 
hur TOKALON PUDRASININ' btı · 

ve dörtte iki kuru mülkiyeti açık 

artırmasına konulduğundan. 

1 - Açık artırmasının 5.'9/9:39 1 

salı günü saat on dörtten on altıya' 
kadar dairede yapılacak muhammen 
değerinin hisseye göre ~·üzde yet -
miş beşi bulunduğu takdirde ihalesi 
icra ve bulunmazsa en çok artıra
nın taahhüdi.i baki kalmak şartile 

on beş gün daha u7.atılarak yirmi 
eylUl 939 çarşamba günü ayni vakit
te yapılacak olan arttrmada en çok 
artırana ihale olunacağı. 

2 - Şartnamesinin 1/8/939 dan 
itibaren herkesin görebilmesi için 
·dairede açık bulundurulacağı. 

3 - Ve arsa ipotek sahibi alacaklı 

larla diğer aiakalıların ve irtifak 
sahiplerinin bu gayrimenkul üze -
rindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

hakları tapu sjcillerile sabit olma -
dıkça ~tış bedellerinin paylaşma
sından hariç kalacakları, 

4 - Artırrnıya iştirak için müş- , 
terilen gayrimenkulün muhammen 
zikrine göre yüzde yedi buçuk pey 
akçası vermeleri veya milli banka
dan teminat mektubu getirmeleri 
ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 
938/3239 dosya sayısı ile daireye· 
aelmelJı.,.i lüzumu ilin olttnul::. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakıınliğinden: 

D, vacı Namık Amaç vekili avu .. 

kat Celiil Feyyaz tarafından İst. Ay. 
vansaray Atik Mustafapaşa mahal

lesinde Papaz Lonca caddesinde 

25 - 43 atik ve yeni 29 - 43 N o. lu 

pan ve bugür Paristc pek fazla tün serisini teşkil ederler. e 
rağbet bulan pudradır Bütün bu renkler, tene güze~ ~il 

,,. Rachel Dore - Zayıf tiplere nazik bir cFinimat . vermelc ıÇ· 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

Pudranızı nasıl intihap etmell? 
et· 

Bu meşhur mütehassıs eliyor ld: köpüğü •• bulunmalıdır. Bu kıy~ d-' 
Adi pudralar, cildin tabii yağların ı li ~evhcr hususi bir usul dairesiflJ:jıJ 
massederek kurutur ve sertleştirir. Toka.lan pudrasmda mevcuttur. 11~ 
Ve buruşuklukların serian hu· pudra ise cildinizi kurutmaz . ,ı 

hanede mukim Asador oğlu Kapriel sulünü teshil eder. Bu halin önüne sertleştirmez. Bilakis kadife gı 
vesaire aleyhlerine 939/575 No. Iu geçmek için pudranızda cKremd yumuşatır ve tatlılaştırır. 

dosya ile ac:ııan izalei şüyu davası-! Cazlb Renklerin BUtUn Sarisini Tecrübe Edlnlı 
nın yapılmakta olan muhakemesin- Birçok kadınlar, maalesef • .. '-~-·-,"~" ·.ıı-""'""'I pudra tecrüb~ ediniz. si 
de müddeialeyhlerden Asador oğlu I tenlerine uygun olan pud· SiZE HEPSİNİ Adresimize yazınız, rı"' 
Kaprielin ikametgahının m('c:hul ol- rayı kullanmıyorlar. Bu~ PARA s 1 z ze parasız m~htelif .r: re: 
masına binaen ilanen arzuhal su • nun için yüzlerine makyaJ lerde 6 adet nurnunelık .. 11• 

reti tebliğ edildiği halde mahkeme_ olmuş ve sert bir manzara GÖNDERECEGİZ J ni TOK.ALON pudrası ~~c 
vt.tiyor. Teninize uygun _ ·---"- dereceğiz. Ve bu tecrtl 

ye gelmemiş ve vekil dahi gönder- -pudrayı bulmanın yegane çaresi, yi kolaylı~la yapınız. cf' 
memiş olduğund.an 20 gün müddet- yüzünüzün bir tarafında bir renk Adres: Istanbul 622 Pos~a.1'-
le ilanen gıyap kararının tebl iğine ve diğer tarafında başka renk bir No. Tokalon P~ 
ve muhakemenin de 25/8/939 tari. 1 ı 
hine müsadif cuma günü saat 10 a ZAYİ - 332 senesinde Askeri 

talikine mahkemece karar verilmiş 

oıduğundan müddeti kanuniyesi i 
zarfında itiraz edilmediği ve yevm 

ve vakti mezkurda bizzat veya bil-

Sanayi mektebinden aldığım ş::ıha. 

detnameyi zayi ettim. Yenisini a1a
cağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olpnur. 

Barut fabrikası Fen Memuru 
vekale mahkemede hazır bulunul- i.brahim Açıkalm 
madığı takdirde gıyaben hüküm ve !!!!!~~!!!!!!!!~ ...... ~-~-~-!!!!•!!!!!~~!!!!!!!!~~'!!!!!!!!!~!"lml!!!!!!!!!!!~lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!'.!!1111!"!~ 

Sahibi: Ahmet Ce~1aleJdin SARAÇOQLU . 
Neşriyat ınüdürii : ~a.cit ÇETtN Ilasddığı yer : Matbaai EbilZZ1ytı karar veriJ~~e:i iHinPn tı:>bli{ı: olu • 

nu.• 


