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.. Hatayın Kurtuluşu· 

li~yetler iskenderuna Döndü. Bay
ram Neş' e içinde Devam Ediyor Saçmalıyan italyan 

Gazetesine Cevap 
~'Yeni Sabah,, ın J 2 Adalar Hakkındaki 

Nefriyatı Romada Nasıl Tefsir Ediliyor? 
20 Temmuz tarihli İtalyan Corri

ere delLa Sera gazetesi «Çembcrci

lerin hücumları> başlığı altında şu 
yazıyı neşretmiştir : 

cRcsmi bir gazf.'te olan cUlus» 
İtalyan notası hakkındaki mütaleası 

nı nesrederken Türkiycııin hukuki, 
siyasi. ve diplomatik sahalarda yol- : 

dan çıkmış olduğunu da göstermek
tedir. Giornale d'İtalia, 1923 senesi
nin 24 Temmuzunda imza edilen 

(Sonu '1 IDd sayfada) 

İtalyanların · 12 Adadaki 
insafsız Hareketleri 

Hatayı• kartulut bayramacla Hatay Valisi Tiirk hey' eU araııacla 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a- halk adına söz söyliyen bir genç te

jansının hususi muhabiri bildiriyor: miz duyguların ifadesi olan bir hita· 
Büyük Millet Meclisi ve Parti bede bulunmuştur. Şemsettin Gün

Genyönkurulu mümessilleri ve vi- ' altay, verdiği karşılıkta, anavatanın 

Adalarda Tazvik 
Son Haddini Buldu 

İ "Yeni Sabah,, Gazetesini Okuyor 
! Diye Rodos Türk Cemaati ikinci 
• 

!ayetler murahhaslarından mürek· 
kep heyetin dün Yayladağ ve İsken
deruna yaptıkları gezinti yer yer te
zahürata ve Hatay halkının başta 

Milli Şef İnönü olmak üzere Türk 
milletine ve Büyük Meclise karşı 

sevgi ve saygılartnın ifadPsine yeni 

bütün Türk milletinin kendilerini 
özlediğini söyliyerek demiştir ki= 

İtalyanların son ?adiselerden s~n- ! Reisi Hudut Harici Edildi 
ra 12 adada meskwı buluııan Turk • 

.Görüyoruz ve sevincinizden an
lıyoruz ki. siz de bizi ayni derecede, 
ayni suretle özlediniz. Bu hür bay· 
rak altında mücbbeden mesud ve 
bahtiyar yaşaymız ... 

h'ı •. •. . v \•esileler vermiştir. 
ut~d .suruklenme. halile e Yayladağ1 giderken Sehkoyu na-

İskenderunda yapılan deniz ya
rışlarını takip ettikten sonra Halke· 
vfoe gidetı ~J!l!Cttin Günaltay. bu_.. 

(Sonu S ün~ü sayfaınlZda) 
tnıy~ıle devam e.dıp durızyor. · hiyesifıde hütün kövlülerin iştiraki

~rtık güneşin şarktşn doğup le büvük bir topln~ntı vapılmıs ,.e 
ı-..~ batması gibj dünyanın mu- - · • · 
~ \le daim~fıdisesi haline gir
~ Selki alakadarlar bile müzakere
\ tı bir neticesi. olabileceğine a-

adar olınuyorfai· 
'-~a~a sı~d~. ga~et~lerc akseden 
~•dislerde~ ·bjisey ' anlamıya me
~: edenler M.f3·~aldıvsalar onlara 

Ceza Evinde 
-Mahkômların 

Yatan 
Borcu 

~~ahat ve;ilebilir: r 

\ıa~is gazetesinin verdiği ma- 1600 Mahkumdan Ancak 150 
~ta bakılırsa, 12 haftadır devam 
~ .~üzakerelerden sonra ortada 

1 '-Uhim mesele durmaktadır: Kuruş Tahsil Edilebilmiı 
~ ....... tBHvasıta tecavüz> tabirini 
~ 11 

t rif etmeli ki. müstakbel üç 
~ t~fikten biri cBiHivasına yahut 

Mallye VeklleU bu kanunun tadlll için Mecll•• 
yeni bir kanun projeal vardi 

\oasıt b. ·· - · ' • a ır tecavuze• ugramış cı· 

~ hır devleti müdafaa kin hareke- 30/6/934 yılında çıkan 2548 nu - ı kum olanların bordrolarını da ken-
~~tiği zaman aracla Qir suitefeh- maralı cCezaevlerile mahkeme bina. dileri çıkmadan üç gün evvel yapar_ 

~ \'ukua r,elmesin. · !arı inşası karşılığı olarak alınacak I lardı. Bundan sonı·tt Belediyeler, 
~ ....... Üç devletten biri. yahut üc;ü harçlar kanun» adlı bir kanun neş.- , Kaymakam veyahut Nahiye Mü - . 
~ h:vati ehemmiyeti haiz dive ka- redilmiştı. Bu kan..ıncı. gurı: Cezae- ı dürleri vasıtasile bu mahkümun 
a e i1ecek devletler hangileridir? vinde bulunduğu müddetçe yediği yemek bedelini ödeme~ muktedir 

' ....... Sivasi itilafın icine as~eri bir şeylerin bedelini tamamen ödeme olup olmadığı tetkik edilir. Parayı 
~t· nasıl rapt ve ilhak olunabile- g~ e her mahkiım mecburdur. Bunun vermivenler ise, her bir lira ve kü-~ it? .J 

"1'a için beş seneden beri şimdiye kadar 
1
• suru için yirmi dört saat hapiste 

Ilı~ \lda gazetesinde evvelce okudu- bütün Türkiyedeki Cezae\'leri altı ,·atmlırlar. Fakat hapis müddeti 
"' Uı bir makaleden sonra hasıl · • 
·qıti aydan fazlaya mahkum o!anların otuz günü geçmez. 

ve Yunan akalliyetine karşı yaptık
ları fena hareketlerin had bir dere-
ceye yükseldiği, buraya gelen ha -
ber1erden anlaşılmaktadır. 

Diin matbaamııa gelen Rodoslu 
bir zat bize şu hadiseyi anlatmı~ır: 

«- İtalyanlar, bilhassa son bir se
ne zarfında bu adalarda bulunan 
Yunan ve Türk akalliyetine karşı 
gayet şiddetli ve insaf sız bir suret• 
te hareket etmeğc başlamışlar, 

Türk Ye Yunan cemaatinin bu ada
ları teı·ketmesi için ne icap ederse 
yapmaktan çekinmemişlerdir. 

Birçok Türk ve Yunan gençleri, 
hiç yüzündep· jandarma tarafından 

(Sonu 3 lind' sayfamızda) 
s-ç ara mca d &• 

Başvekil 
istanbulda 

L == :sl!J 

Bir müddettenberi Yalovada isti
rahat etmekte olan Başvekil Refik j 
Saydam, dün şehrimize gelmi;?tir. l 
Başvekil dün öğleden sonra Ya-ı 

·.ıovadan hareket ederek maiyetin
deki zevatla bırhktc Modaya gelmiş 
Ye bir müddet Deniz klübünde isti-· 
rahat ettikten sonra motörle İstan
bula geçerek doğru Perapalas ote
line inmiştir. 

Vekil bugün on birinci yerli mal
lar sergisinin açılışını bizzat yapa. 
cak ve şehrimizde birkaç gün kal -
dıktan sonra tekrar Yalovaya gide
cektir. Başvekilin Ankaraya dön -
mesi de ihtimal dahilindedir. t~-~tr\iz kanaate göre, bu hallolu- her altı ayda bir, yedikleri yemeğin İstanbul hapishanesinden şimdiye 

."'t'.bı~·rneseleler kinde en mühimmi bordrolarını yaparak kendilerine kadar İstanbul Muhakeınat Müdür-
~~ ı fıkrada bahsolunan t arif me.- ~-· ,, ·- .. f 1 Jl • • y ı · 

d teblig~ ederdi. Altı a.vdan aza mah- ( .. ~uu ·•uncu ı;ay amı.t aı fnC t er f ~ ~.Bun9k~ü~rindeTaym1s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~l!~~~inin bevan ettiği mütalea ( •Aallar Sergı·sı· ,1 ı kate şayandır: 

1 
ır.ıı 

~Riltere hükumetinin birinci Mü.tarekP. Yıllarının B A / s; hakkındaki vaziyeti başlan- , .._.._..,.. www UgÜn Cl ıyor 
~tıberi vazıhtır. Üç devlet bazı 1 .k"' '7" h ---' 
~ k_,devletlerin mülki tamamiyet-! En Hakı ı .1 ari ini Sergiyi B•fvekll Refik 
~ buYük bir komşunun menfaati 1 ~~""""~~~~"'"".A-".AJ<..~"""'""'Vvv..-vv Sayd•m blzz•t a.ç•cak 
\ ~tıdan olduğunu teslim ediyo:· l y k d T f •k B J .., On birinci Yerli Mallar Sergisi 
'akatbüyükbirkomşuyabuku a ın a e rı aya aş ıyacagımız bugün saat 17 de büyük bir mera-

~ devletler dahili politikalarını v A H 
1
• D E T T 1 N simle açılacaktır. Sergideki hazırlık-l_"llafaa hakkı verilmesini kabule ı · f 

~tla ar tamamen bitmiş ve büttin te er· 
~~- tırnamıslardır. ruat hazırlanmıştır. Yarın yapılc:cak ~~~ltere hükumeti uzlaşmanı~ olan merasimde Bas\'ekil, İktısat, 
~ maddelerinde Sovvet noktaı E••rlmlzd• okuy•caksınız. Battan baf• Ziraat ve aHriciye Vekilleri ile şeh-
ı ıı:1111 kabul etmek sur~tile epey- earay entrikaları, son Oemanh Padlf ahı rimizdeki sayl"vlar da hazır buluna-
~ l\d l'f gitmicti. Bir uzlaşmaya ya- v hld Hl 1 ~ m t Ferldln timdi e k d r \"a -1 ı a e n n ve ua a Y a a cak ve sergiyi bizz.:ıt Başvekil Refik 

,,. Varılabilir. Fakat bazı hudut- yazllmamıt olan hususi hayat ve fa•llyetlarlnl Saydam açacaktır. 
~~ <ltdır ki onların üstünden atla- i bUtUn çıplakhğlle anlatan bu tefrika, fln1dlye Dün serginin vaziyetini son bir 

~~~, kadar okudujiunuz tefrikaların en merakhaı defa görmek üzere Vali ve Bcledive 
-~ hu izahat dikkatle okunur ve va hayecanhsı olacaktır. Reisi doktor Lutfi Kırdar G"'latasa· 

ilde biraz zihin yorulursa Mos- J c "' raya gelerek her tarafını gezmiştir. 
•ı.,la <Wdcl YAJ..ÇIN YAKINDA BAŞL YA AGJZ ! Saat 17 buçukta Sanayi müdürü Ha-

(S..a 3 Ur.fi ea,fıada) (Somıu S üncü sayfamızdaj 

1 

~· 
J 

Gfizel Rodoatan bir manzara 
E ET 

ltalyanlar 12 / .. dayıı 
Nasll Gasbettiler ? 

Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz 
-u-

İtalyanu~, bahri faikiyetinden is
tifade ederek ve Osmanlı hükume. 
tini gafil a\'lıyarak 12 adayı nasıl 

işgal ediverdiğini gördük. İtalyan 1 
deniz kuvvetleri hiç bir engele te
sadüf etmeden, küçük bir manile 1 

HER SABAH 

ÇİRKİN BİR 
Devlet Demirvolları, halka bir· ı 

çok kolaylıklar gösteriyor: Ucuz 
iki aylık biletler, tenzilatlı gidip ı 
gelme biletler, tatil günlerine mah-1 
sus halk tenezzlih biletleri vesaire ... 
Bu şuurlu ucuzluk siyaseti yüzün. 

den milli demiryollarımız üzeı inde
ki katar sayıları \'e bu trenlerdeki 
yolcu kalabalığı o kadar artmıştır 
ki, Türk ~im ndifcrlerinin, hazine· 
nin yülünü cidden güldürecek ha
sıJ.ıt temin ettiğini, füzuli teföhura 
k"pılmadan, iddia edebiliriz. i 

Lakin bu gönül ferahlahcı ' 'e 
milli gururu okşayıcı müşahede 

karşısında övün1irken, mesela, pa
zar .günleri Ada pazarına sefer eden 
tenezzüh katarlarının biletleri üze
rinde bazı açık gözlerin yaptıkları · 
cambazlıkları da üzülerek kaydet
meden kendimizi alamıyacağız. 

İşitiyoruz ki, 100 kuruşa satılan 

karşılaşmadan, sanki talime çıkmış 
gibi 12 ad:iyı ele geçirmiştir. 

İtaJ:.·aya bu kad..-r zahmetsizce mal 
olan bu 12 ada hangileridir? Her 
biri birçok Türk kanına mal olan 
bu adalar hakkında merhum Ali 

(Sonu 3 öncü sayfanur.da) 

İSTİSMAR 
ve mikdarı, nihayet katarın istiap 
edeceği yolcu mikdarını tecavüz 
etmemesi tabii olan bu ucuz biletleri 
birkaç açıkgöz, toptan mübayaa ede 
rek bilfıhare fazla fiatla satıyorlar 

\'e bu satıştan bir hayli kar temin 
ediyorlarmış. 

Devletin katlandığı fedakarlık ve 
halka gösterdiği ucuzluk, birkaç da
lavereci açık gözün kesesini dol
durmak için ihtiyar edilmiş değil. 
dir. 

Gişelerin yanında ve halkın gözi.i 
önünde yapılan bu çirkin muraba
hacılı;., menetmek acaba kimsenin o 
hatırına gelmiyor mu? 

Ferd, devletin gösterdiği kolay • 
lıkları hemen istismar etmeyi dü • 
şündükçe bu kolaylıkların esirgen
mesinden şikayete hiç birimizin 
hakkımız olamaz. 

A. CEMAUDDlN BAR~ÇOGLV 
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SEHIR HABERLERi 

_ .. _ 

.. 
Kanatla İle taka• 
MuameleleTi 
KalJır.ıldı 

Bedbaht Kövlii.ler Kafil.e Hal.inde .. ,. • 11• 1mrw ...... _ 
J' Jal_.. 11•fla deviz ...... . 

EdiTnenin Y olana DüımiiılerJi ce11 a..11 ......,...ktMlır. 
Amerika :ile son ticaret an]apnuı 

1 Yarım saat sonra, ortalık ağarmış-ı 
tı. Fakat, güneş, sanki milletin uğ
radWı felaketi görmekten çekini
yormaş :libi, bir tiitli çekilaesin-

. dm .çücamıyordu. Kara bıulutlann 
gerisinde, hayal sukutuna uğramış 
gibi, siniyor ve gizleniyordu. UAra
dığınuz hezimete gök te müteessir
di. Sanki,, içbı için ağlıyordu. Katre 

nlip yatan hayvan cesetlerinin ü
~lerindeki eğer takımlarını jÖS· 

aererek..: 
- .Abe lazamm. dedi. Bırakacak-

mıyız bunları!. 

Güldüm. Ve: 
- Ne duruyorsun, dedim. Gidip 

alsana? .. Bizde kmııldıyacak bile bal 
kalmadı. 

katre damlıyan gözyaşlarile, bırakıp - Yorgunluktan mı? .. 
çeknldiğimiz mübarek topr.aklan ~ - Eh .. Onun da tesiri yok ~ 
latıyor. kimbilir, belki de teselli sa- de, daha ziyade .açlıktan. 
çıyordu. Havsa, artık uzaktan, yağ- Bu sözümü işiten ihtiyarlarla ka
mur bulutlan altında tsmeoe biiriin- dınlar birer 'kırlangıç telaşı ve 'SiiTa· 
müş, hayal meyal görünmiye baŞtır- ti ile bir anda, arabalarının bulun-
mışt1. duğu yere doğru adet! uçtular. Ek- 1 

Yaklaştık, sokulduk. Yazık, orada mek, peynir ve hiç unutmam etraf
da, hayatı hatırlatacak tek insan lan kereviz sanlı patlıcan turşuları 
ltalmannştı. Ya kaçrmflar, ya da ile döndüler yanımıza. Biz, şiddetli 
korlmdan evlerine sokulmuşlardı. bir müsademeye girişmek pahasına 
Kasabamn köpeklerinde bile göze edindiğimiz bu nesnelerle nankör 
çarpan b'"ır ürkeklik -vardı. Geldiği- midelerimhi oya1arlcen, delikan1ı\ar 
mizi göNın zavail hayvancıklar ulu- da, vuruk hayvanlardan söktükleri 
yarak kaçıyor, •nki etrafa ~ eğer tatımlarile iki kınsız kılıç ve 
Te matem açıyodarclı. Girmedik bir filintayı getirip yığaılar önümü
'biz de kasabıilya. Bu hilzüıılü hali rıe. Pek yeni denilemezse de eski de 
görmek, eıe.ıı..mm:ı katn.er}eftir- ohmyan bu eterlerin taksimi keyfi
mek istemSk. Kmilnizl yireldıeri- ,.eti bir hayli tftç oldu. Can kor~ 
mize gömdük ve ilerledik. Biraz son- su, ölüm tehlike&i .ortadan kalkınca 
ra, bizi Edirneye ulap.!racak şosenin kabaran bu hıra!arı ,.atıştırmak ve 
üzeriade lelik. bu gaıaimet1erl paylaftınnak naim-

Söylemiye lüzum yok ki, hem aç, kün ı<ftnıadı bir türlü. Teklifim ile, 
hen de ~ yorpıadak. Geceleyin tüfek "Ve kılıçJarm kırılma.mu. eıer-

imza <Cdıldikten sonra, bu 1nemle -
ketle, tamamile denecek derecede 
durmuş olan ticari münaseh-fıımm 
bazı kimseler Kanada kanalı ile 
yapmakta ft Kanada ta"kasındaıı -. 
1ifade ederek Amerikadan memle
ketimize girmesi ihtimal dahilinde 
olan J>e1in dövizlerin ölmesine ve 
bu memleketle olan ticaretimizin 
büsbütün körlenmesine sebep ol -
.makta idiler. Hüklımetimiz bunu 
nazarı dikkate alarak isabetli bir 
kararla, Kanada ile yapılan takas 
muameleiini feshetmiş ve bunu 
bu ayın 17 sinden itibaren mer'iye. 
te girecek bir kararname neşretmiş
tir. Ancak ,Kanada ile takas mua -
melesi yapan birçok firmalar ayın 
on yedisinden itibaren bazı satışlar 
yapmışlardır 1d, bunun naan iti • 
bara alınması için mıntab ticaret 
müdürlüğüne müracaat etmişlerdir. 
Hükumet, bu gibilere, geçen .-ene 
:Maıta takasının blıdığı zamanlarda 
<>lduğu gibi, yaptıklan satışın ayın 
on yedisinden evvel oldutunu ispat 
edenlerin bu hakkım tamamile tanı. 
yaeaktır. 

Heybeli Yangını 
Tahkikatı 

düşmanla ,Yaptığımız harbin muvaf- lerin yırtılıp paralanmasını istemi- • -
fakiyetile .mnen,, gilen çehreler, yi ye üıtnıiye kabul etiilel'. Hiç bir netle• vermiyor 

Okuyucu lırııız 
Dlyor ki ı 

Haliç V apurlan 
Hakkında Bir Dilek 

Sütlücede oturan bir okuyııcu
muz diyor ki: 

cHaH~ -oturanbnn. 1ıepsi bü
yük bir nakil vasıtası nkmtısı için
dedirier. Ba .hatta işıe,t!n ~r
ların hepm son deftce köhneleşmiş, 
süratlen azalmış ve mevcud tari· 
f eyi tatbika imkin 'ftl'llli,yece: bir 
hale gelmistir. Bu vapurların sürat 

bakmundan olan bu nobanhklan 
halin hakikaten müşkül vaziyette 
bırakmaktadır. Ust.ıelik arasıra bo:
zularak bütün sefer ~ı 
altüst etmektedirler. Bundan maa
da 'buıılarm mn dereee e.kimif 
hatli hurda haline gelmif ohnala

rı da yolcularm hayat ve selimefi 
için büyük 'bir teidiw t.efkil et
mektedir. Eyüp hattında çalışan 
otobüsler :ille yolun homklufu ve 

rekabet 71iDinden - 4erece tıii
ratle hareketleri dıalapıiJe bir .iş
kemıe aleti ol•......, '-tka bir ife 
yarmunnaktadlr. 0*1ik yalnız 

Ke~ bdaı' rme1rri bsm 
buillard.aıı MiF ilıı-71 -W 11111ık-
1Jlaktecbr. Jbmden maada brp ta
rafta otunn1B' hmdara 1'iaebilme1r 
için llJl'IC& ~ ıs- wwwwlt 
&oğukta, y.ağmurda, riizgarda teh-

likeli bir deniz yoleulu,ğmla bt
lanmağa mahkfun bulunmaktadır
lar. Halbuki bu hatta tahsis edile-

cek yalnız ild yeni vapur bütün hu 
mii§bfüer:i halletmeğe lifidir. Be
lediyenin dikk.at nanrını çekmeni
zi dileriz..> yecek malırumiyetne artık solmuş Tam 0 esnada, şimal istikametin- Heybeliadada 3024 çamın yan. 

ve somurtmU§tu. Kimse kimse He den .atlı bir kafile daha göründil.. ması ve 3 hektarlık arazinin tama-•
1
----------· 

konuşmuyor, etrafa bile batmıyor· Fakat bu, bir 911vm latasmdan da- mile boş kabnasile neticelenen YAD- ili 11:ir İllk $fll l&rÇl-
da. Bütün haşlar eji1mi§, sız1ıy.an ha ziyade bir n .. ı..-ı;- koluna benzi. gın tahkikatı devam etmt>ktedir. .._.., ~ 1,..,... yiirek1erinin iniltilerini dinliye din- --1u. On dak;:-~ kolun Jaı.. Şimdiye kaciar yangının .se~- 1111118 ıuu.11111 !J;lllUI 

l . bir •'-· taJrl .eden ,., .. w ı · zuh 25/7 /939 gecesi kasaplar et nakli-ıye ve eenau __ ,...... P mandmı müHızim Ali ap, bulundu- n ve sureti uru hakkında hlç 
--ı..--t b. s...ı• b" ·ı ilerli~--~ ~- kat'i del 1 ye ~irketinin motörü, Anadoluhisa---=ıı tr IU :anmJ e ;yvu.&UA. tumuz caddeye indi. Beni Ve silih1ı uır i elde edilemepü_ştir. 
Bu --.iz ~ hele pek ümitsiz yolcu- efradımı lfırünce .S...aiızuı 7bll Maamafih yangmuı, atılan bir aiga- rından Rumelihisarına geçerken 

Aonıpa Hath 
Gilzergahındalıi 
Çirkin Binalar. ---Bmnn sür'at1e kaldm1maS1 

iÇBI f aa"yete · ıeçtldt 
Prostun imar planına nazaran 

Sirkeci carı YemK:apıya naldolun-
11ıaktadır. Yenikapıdan itıôaren Ye. 
dikuleye adar devam eden hat bo
)'UDCa mevcut 1eneke mahallı!1eıini 
kalchnnak için Belediye, faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. Şimdilik 

:bütün buraJarm i.stimli.k haritaları 
~ ve en UCl1Z 'kısımdan 

bapan.arak yavaş yavaş istimlik i
lerletilecektir. 

Prost plinına nazaran burası. ya. 
ni Yenikapı - Yedikule arasında 
tren hattı boyunca ve hattan .asgari 
15 metre gıenişlikte yeşil saha vü
mde gıetiri)ecektir. 

Tttn hattı ile deniz arasında da 
inp.ata müsaade olunmıyacak, bu
.raa da yefil saha haline getiriJeceL 
tir. 

Deni%1e , 
Bir Kaza 
........ " ..... çar-
11•nı• ~-.... ......... .... 
Kara Mehmede ait olup Mehmet 

Ali .kapt;awı idareaindeki Yıhmz 

romorkörü dün Boğazdan a§ağı iner 
ken akıntının kuvvetile Kandilli 

sabiline doğru sürüklenerek Mek -
tebin rıhtımına çarpml§ ve derhal 
parçalanarak batml§tır. 

Motörün içinde bulunanlar sula
ra gömülmüşler, fakat sahile ya.km 
olduğu için yüzerek kendilerini dı
şarı atmışlardır. 

Valiyi ziyar~t eden 
konsoloslar luk bir uat kadar !IÜtiDÜftÜ. Yol fi· güldü. Beş, on dakika görüşüp hal- ra yüzünden çıktığı kuvvetle 1ah _ fenerinin olmaması yUzünden deni-

ıerinde uzun bir kafileye rastladlk. ~......_ scmı:a: beni bir kenara-.. min olunmakudı.r. ze atılan ağların ür.erinden geçerek Irak, Romanya ve İspanya Kon-
Ci ı..:.-, · bah•-- L.n ... alabil ~..,..._ :l-~"~ ,,__..,,ı ......... ve .ınotöriin bir tanesi 
ıvar ,_.,.enn ....., uauu, • lrerek: MCm•••m 1 .-...~ soıosları dün vılayette 'Vali ve Be-

diklerini ar.abalanna atnnş, dawın- de arıza yaparak bir müddet dur - lediyc Reisini ziyaret etmişlerdir. 
- Evlit, dedi. Görüyorsun ya, 

ru, ineğini önlerine katanı, kızlarını b -kü Hapishane biaası aiha- mUJtur. 811·__. b•kOmel ..._ __ .... 
ve kanlannı .arabalara .JrJ..,11 E- yanund.a elli üç ayyan yu cep- wn _....,.. 
dirnıeye ptiyor1anh. 1ıane ve buna mukabil de on yedi Jet yıkılıyor llADIF.l'Z: Silivri hükUrnet binasının 36 hin 

~laimdıı!n bir lıtif• çıktı karşı· neferim var. Muhacirlerden daha İstanbul hapisbane binasının yı- T b f,'-LüJ • ah liralık iliV'ei :inşaatı dün ihale 0 -
ma. Kanlı yaşlar döken gözlerini ziyade bu cephanelerin muhafazası k lın .. 9600 u - 1 «& tesi cerr i iunm·-....... ı a ışı .uıaya ihale olunmuş. ...,_... 
yüzüme dikti. Ağlar gibi bir ~e; ve düşman eline bırakılmaması la- tur. Binanın yıkılmasına bu haf toa asistanı OahlllJ•nln bl r l•blP'I 
--Ev1:. .. dedi. Bırakmayın bizi. n;i... zı.m. Sen bu efnt ile beraber bana ~ 
~ha ftraldı yolda hep- iltihak et, olmaz nu?. içerisinde başlanacak ve 110 günde Tıp .f.akültes.i ilWıci cerrahi klini- .Dahiliye Veklleti, Vekiletten L 

te .gidelim. Ölmekten. malırnwo da- Teklifi. hayır teklif dejil de em- tamamlanacaktır. Yeni haplııhane ii b&§asistanı Doktor Adnan, ilmi çık maaş alan memurların tercihan 

vanımzm flSbedilrnesinden perva- rl kabal etmek mecuu ... .,,~ ı- "" r-- ~tu.~ lllıuıı.ıa lDelllUrı,.... ......... -J:in o un. L-....:&c.-a-de • binasının temeli Cümhuriyet bay- tetkikler v.ppmak Wıere n-:--

1 
~L.-1 ·~ +-.. 1 

Jll1J: yak. ble ti. "1 .arabalma mi- dim. Fakat, bizim kafilelerinden ay- ramında yapılacaktır. 1itrniştir. mıılarını tebliğ etmiştir. 
Oırdığmnz dişi ehletler.i.nin. yavuklu rılacağımlZI hiSleden muhacirler, ===:c;=:;>;==s==K===:1::::):=D==A=~A==D===A==============ı====~;;;~;;;~;;;~;;~==== bzlarm dltinıeeleri Mtiriyar bal. feryat -.e figana, kendilerini bırak- HALK PLA • ı 
BunJar da llzin kardeşleriniz ve Jm mam.ıdıpnm yalvarımia başledı- .. 
lannız sayılır. Yalvarırım size ko- lar.. 
ruyun Edirneye dek Jrzıır.ızı. Çaresiz elimdeki efradın bir 

Ne denircli ki bu acıklı sözlere. kısmım ayırıp ınuhacirlerin ınu
Katıldık biz de bu bahtsız kafileye. bafazasına bıraktık. Diğer kısmı ile, 
Çok gitmedik birlikte bu zavallılar- cenup istikametine doğrulduk. Ku
la. On daln1ta 'SOm'a, sağ istikameti- mandasına girdiğimiz yeni zabiti
mmie)d .mtlardan, Ü?Jerimir.e doğ- mi7., alaylı olmalda beraber, halden 
rtı dört nalla inen düşmanın bir su- anlar bir adammış -meğer, bir saat 
vari takımile çatJşt:ık. Ölüm korku- kadar ilerleclikten sonra: 
su değil de, Dize mğman bu zavallı _ Başçavuş, dedi. Efrad.m kann-
muhacirleri korumak kaygusu, na· lan aç değil mi?. 

mUtJ nriiclaf.a•• hepimiııe açlığı .da, Yalm söylenemezdi tabii. Ge!çl 
yorgunluğu da unutturmuştu. Hırs- biraz evvel yemiştik amma, pek de 
lı ve aç aslanlar gibi. diz çöküp di- doymuş değildik. Fakat, gözümüzün 
zilmiştik düşmanın k.Kşasına. İlk a- de açlığını göstermemek için neza
teşimizin dağıttıb hı sıvart takımı ketle: 
seri hareketlerle tekrar toplallD11'o _ Niçin, dedim. Sordunuz efen-, 
yabn kılıç ıibJerimize hücuma kalk- dim. 
nuştt. Tüfeklerimizin namlubnn- - Hani açsanıT:, bepimizi iki gün 
dan her' fı.,tıran mermi, ya bir -gö- idare edecek ekmek ve katığunızj 
~ deliyor ya da bir hayvan devi- var. 
riyonhı. Ana baha günü olmuştu o- Bir saat sonra, ismini 'btlmediğl
ran. Erkek ve bclm mulıacirlerin miz, yerini tayin edemediğimiT: bir 

ve hele kızlarla küçük yavnıcuklı- dere kenanncta b1r akşam molası 

nn acı feryatları 'beytnlerimizde u· Yerdik, 'hayvanlara yem kestirdik. Biz 
lulduyordu. de doyasıya bir yemek yedik. Orta-

lrorojtunun dediği gibi, o ıfin de lık iyice •ararmış, giikyüza yıldız.. 

bofalma, ~ayılma n yaralanma 
teblikelerine 'karşı küçük bir imda
dı sıhhi odası ve smdaa temia alun. 
muş ve cankurtarmı tertibatı yapıl. 
ınqtır. 

.. 
masma çok büyük yardımlan do -ı 
kunan Belediye Be"s Muavini Lutfi 
Akser"a yazılımş birçok tepıkkar 

mektupları almaktayız. Bu vaiyet 
'k:ırşısıntla aün halkın bu kadar 
minnet Pe şükramnı bzanan plaja 

dellkli dem!r kerametini gt)ster
ml§, yalın kılıçlılara baş eğdirmi§tl. 
Düpnan efrac!ınm ço~ hayvansız 
kalmış, müsademe yerinden dar ka
pbllmlşlerdi. Dii~manı takip ede-

larla kamaşınııf.ı. Neye yalan söyli
yeyim, beni de kara bir diipinc:e al
DU§tı. Yolumı. izini bilmediibniz 
bu J'erierde gece branlığmda na
sıl Jlerliyecefirn.izi, kendimizi Güf
mandan nasıl gizliyecepnizi düffi
nüyonfum. Tavnmdan <p1reJenen 
zabitim sordu: 

!Bitüıı civar halkını Jrmdisine top
lıyan ... u.;~ .. 1r•a-•1r ve -ır ıacuz bir ..-.r-~ ~ pzetıemizin fotoğrafçısmı göndere. 

cek mecalimiz yXtu ki Arkalanıı
dan bir kaç mermi daha savıırmak
tan bajka bir py yapamadık, O m.· 
nda. m.iıınet ve te§eklriirJerini bil
dirmek için ·başımıza iifütm scval
hlardan biri de, bJraz iJerimUde se-

- Ne düsünüyomın ba~?. 
Anlattım beni diifündürm 1ebep-

leri. (~- ..... 1 

:lstanbul Belediyesi tarafında.] 
·~Ok yerJnde bir tefebbWIJe tl'skü -
darda, çok müsait bir sahada halita 
ucuz plaj yapıkJ.ğını yamuftık. 

Bu plijda.300 1ripnin soyunup -el-~ 
biaeJerini MDJHIDA müsait bir k&- ll 
bine vüeuc1e gettrilmi1ttr. Her nevi 

.,üfe de tesis olunmuştur. Bu büfe_ 

de çay, kahve 5, gazoz 3 kurup sa. 
1!1lmc&tadır. 

Karilerimizden, bedava plaj hltk
kında İstanbul Belediyesine, bilh s. 

sa bu i§i ön safta tutarak ve müte. 

rek çektırdiğimiz iki resmi yukarı
ya koyuyoruz. 

Bu resimler, başarılan cserl bütün 
güzelliğıle meydana ~ıkarmaktadır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
aıöre. plija yeniden 624 metre mu.. 

madi emir ıııre dircktiflerile bir an r.abbalık bir saha daha idhal edile. 
evvel meydana getin1ip bu bali al. rek büyültülecektir. 

Amerikanın Avrupa 
işlerine müdahaleli 

mudesi 
Amerikan senatosunun bi~ 

.kanununun tadiline .lair mü~ 
leri &eri bırakması, Birleşik ~ 
kanın muhtemel bir Avrupa ibdd° 
fına müdahale edip etmiyeceğı"" 
selesine müteallik münakaşalar•Jf: 
ni bir hız vermi§lir. 

Bu hıza, bizzat Birleşik ~ 
da, Amerikan Reisicü~~ılflc" 
Roosevelt'in phsında ras~ 
ıaaır. Senatoda alına ıikar.,., " 
ziyade B. Roosevelt'in hali hazıt 
yasetine taalluk ettiği ve haddi ~ 
tinde bitaraflık k•DDDJIDUD .a:; 
bu brann 1esir etmediii diq( - . 
bilir. Zira bugün, Amerikan ~ 
atlerinin doğrudan doğruya -~ 
!andırmadığı bir meseleye m~ 
leyi istemiyen unsurm, ~ 
vukmmda, böyle bir brarıD 
bir müşkülita uğnyacağı ~ 
ni ülıar etmektedirler~ 

Bu kanaatlere rağmen ~ 
muğlik mahiyetini muhat 
berdevamdır. Şimdi em elit~ 
Amerikan Beisicimlnmı ile B. ~ •• 

deli Hd!l'ün ittihaz etJecek)ı!ri ~ 
harekettir. B. Boose9e1t ile 
.siyasetini idare eden mesai ..,_ 
daflanma aoktai mararı.rı ~ 

Ameribn menfaati, A;f; 
bir harbİll patlak 9vaenıo111ııeıı!llmllll!!Iİ1-~ 
Ve böyle bir umman ıatlıik -~ 
.künde bıralnlmaw, mJhi ~ 
mabadile fedakirlıkJara piP
devletlere ve bilhassa 1tüçük ~ 
left, liriştiklri faaliyet sah 
yardun etmemek neüce&ini ~ 
caktır. 

İşte böyle bir no1dai •ımri 
dafaa etmek istiyen Amerikaa 
isicümhuru, hali hazır ha 
seyrine töre, Aıaeribll 4kMl....ııiıiı 
mumiyesini kendi ıımaıına ~ 
ğe çaııpcaktır. Bunda IDAJVaJla) 

lacak mıdır? fll' 
.Amerikan efkirı umumiyelİ • 

karışık veçheler arzıeclen ~ 
ammadır ki, esasını, m ------"' 
an'aneleri, düşünüşleri ve ~~ 
mil!i, i1dısad ve maU ~ 
teşkil eder. ~ 
Şimdiki halde, iktısadt "'! :._ıa 

zaruretle!' politika amilleri ~ 
Yf!!r kaybedebilirler. Fakat 9' 
zaruretler o derece kuvvetlidir 
Amerikalılar, umumi harp:;:; 
rinin de gö~iği veçhile, ...__...,, 
hareketlerinin çok değişeceği flll" · 
yetlere girişeceklerdir. ~ 

Bugünkü vaziyette, netice -
Amerikan Reisicümhuru siy:;;-
artık kat'I bir şekilde tesbit ~ 
istiyor. Fakat sulh cephesine -
var] ıkla yarmmı istihdaf ec1eO 
hareket, sırf bitaraflık kanu_tn!..~ 
selesinden çıkarak, AmeıikBJJP'"'_ 

has siyaset sahasına giriyor. -Ye -
rada teressüm eden siyasi ın~ 
le, cihan istikrarının istikbal ır-. 
~niş ufuklar açabilecek va~ 
dir. 

Dr. Retad SAG~!, 
~ llLJ:lll.ı 

Fransaya ya;ian fırı
ihrac.ab 

Her sene bu aylarda ~ 
külliyetli mikdarda ağustos ~ 
lUI yüklemek üzere alivre 
satışlan yapılıyordu. Bu sene ~ 
58 ile yeni bir ticaret anlaşması 9' 
pılmak üzere olduğundan a1'D ~ 
lar, bu anlaşmanın ne gibi hU5_.. 

Jeri ihtiva edeceğini bflm~ 
elen hlç bir taahhüde girişmeJllP'.'" 
dirler. '-d_ _.... 
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-- __ , 'ft-a laA8A• 

• ~ : r Moskovı 
Hatayın Kurtuluşu Müz(~hell~~yfada) 

(Baftarafı 1 lael sayfada) 

t "ada 3t temmuz- Lozan günü müna
lebetiyle yapılan toplantıda bulun
:- 'V'e Parti başkanı Hamdi Selçuk 

afından Lozanın değeri hakkın.da 
:-ft hazır bulunanlar tarafm
l'atıs alkışla takip edilen bir konfe. 

verilmiştir. 

t...~takya, 25 (A.A.) - Anadolu • 
--..nın hususi mUbablıi bildiriyor: 
ltı Büyük Millet Meclisi ve Parti 

firnessille.rt ile vilivetler murah-

~sları, bugün öğled~n önce Antak
llıuı görülecek yerlerini gezmişler_ 
~ıyı dolaşmışlar, bu arada Hal
e-..lııi, Partiyi, belediyeyi ziyaret 

emişlerdir. Heyetler 'bir çok kı,... 
metli eserleri ihtiva ~ekte oiaa 
müzeyi de gezdikten sonra, Harbi
yedeki Defne oteline dönmüşlerdir. 

Otelde kısa bir müddet istiraaat 
eclilel'ek yemek: yenınif ve saat 3 
te Reyhaniye ve Kırıkhan• fictil
:mek üzere hareket edilmiştir. Heyet 
güzel Hatayın bu kasabasını da ıör
dükten sonra saat l7 de Hamidiye 

mekep gemisi talebe ve subayları 
şerefine verilecek çay ziyafetinde 
ve saat 21 de şereflerine Halk Par
tisi tarafından verilecek olan gar
denpartide bulunmak üzere İsken
deruna geçecektir. 

i11gifiz Tayyare- Mareşal Fransız 
lerinin Fransa· Heyetin' BUyik Bir 
dahi Uçuşları Ziyaf el Verdi 

Londra, 25 (A.A.) - Hava neza- · Ankara, 25 (A.A.) - Genel Kur
~ tebliğ ediyor: may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
ı. 8leriot'nun Manş denizini ilk de- mak bugün şehrimizde bulunmakta 

olarak tayyare ile geçişinin otu- olan Orgeneral Hutziger Ye maiyeti 
~ yıldönümü münasebetile, in- şerefine şehir lokantasında 52 kişilik 
"'·-~bombardıman tayyare filoları, bir öğle yemeği vermiş ve bu zi~a
t.':!1n, Fransa üzerinde üÇüncü bir fette Genel Kurmay ve Milli Mü-

• -un uçuşu yapmışlardır. daia.a ve Hariciye Vekaleti erkant 
~ "'1olarm tesbit edilen güzergahı, il~ Fransız Büyük Elçiliği ileri ge
~ ve Lyon üzerinden. Biskay !enleri hazır bulunmuşlardır. 
~ ~inin cenup kısmından, Pire- Maarif Şüraa1ma diatd 
~n bir kısmından ve Lyon kör- çalıpnal; r& 

en geçmektedir. Hiçbir tara- Ankar~ 2.5 (A A.) - Maarif ŞU. 
inmeden gidip gelme seferler, rası umumi heyeti 25/7/1939 salı 

'-'tta 480 kilometre süraile yapıla- günü öğleden önce akdıettiği celsede 
~ v~ muhtelif uçuşlar l~O ile bilhassa üç sıw!lı ve bir öğretmenli 
11, kil?metre arasında teh"lüf ey- köy Okullarının, beş sınıflı hale ae-' 
~tır. tirilmesi meselesile meşgul olrıwş-
~ ~et eden birinci grupta 6~ tur. Alitalı komisyonun bu hu.sus _ 
!'rcbreın bombardıman tayyaresı 'aki raporu ıu ~l:arı ihtiva edi _ 
~. Bunlar, ~balı saat se~e yordu: 
fltih Ma.nşı geçmişler ve muhtelıf A - Üç sınıflı köy okullarlp parti 
tuıt metlerde tesbit edilen uç~- programında tesbit edilmiş alan 5 
tL Yaptıktan sonra saat ana doğru . . . . .._._ine dönmüşlerdir. yıll~lr _ılk tahsıl prensıptn.! uygun 

' 8Ugilnkü ekzersizlerin ikinci kıs- değildir. 1 
' 60 tane Wellington hombardı- B - "Oç yı1lrk köy okulu. umnmi 
:- t~yyaresi iştirak eylemektedir. ve mecburi. ilk :3hsil h~flerin! ta-

tı tayyareler, Fransa üzerinde 2000 hakkuk ettırmege ve koy çocugnna 
il& 2300 kilometre uzunluğunda se- isteniln milli terbiyeyi vermeğ~ 
~l'ler yapacaktır. kafi değildir. 
~ l.tüteakiben bir çok cHamndens> C - Köy okullarının üç sınıflı ol-
:t!:arelcri de Fransa üzerinde uça- ması, beş yıllık mecburi tahsilin is
:-11r. tenilen §ekildc tatbikine mini ol -
'~U&ilnkü u~uşlara 200 den fazh maktadır. 
;::_:re ve binden fazla pilot iştirak Köy okullarının beş sınıflı hale 
.:..~tedir. getirilmesinin faydaları, raporda 

'PClk ve l• ltle•rl• şu sureUe tesbit edilmiş ·bulunmak-

"'*ni.tn lztnlrdekl tadır. 
tellllkferl A - 380 bin Türk çocuğuna iki 

.._ ltnıir, 25 (A.A.) _ Dün şehrimi- yıl daha okula devam imkinım ha

.. ~I ı zırlıyarak onları, muhitine. yurdu
L,,; en Gümrük ve nhisarlar Ve-
"'1 il "f K d na daha faydalı bir umur yapacak-lb(i aı ara eniz Vekalete bağlı 

~ essese.ıerde tetkikatta bulunmuş tırB _ Okul yolile verilebilecek 
fcsar kültürparka giderek İnhisar milli terbiyftlin tekemmülünü te- _ ı 
~ esinin yeni pavyonunu gezmiş-
laı • \'ekil akşama doğru valiyi, ko- min ~cektir. j 
~tanı ve belediye reisini ziyaret C - ~- çocuklarının daha ileri 
!tut iştir. Raif Karadeniz bugün bazı tahsil kadem~leıini sırasile takip 
~ iklerde bulunduktan sonra ya- etmelerine imkan verecektir. 1 

doğru fstanbula dönecektir. D - Halkçılık prensipim~, ma-
llla•lual• Vekll arifte yeni bir tahakkuk sahası teş. 

............ kil edecek ve Cümhuriv~tin kii\r -
Jlaı şehir farkı tanımadığın~ köyhlyü 1 

l ıkesir, 25 (A.A.) - Münakal!t bir kat daha inandıracaktır. ı 
M ~ Ali Çetinkaya dün abah sa-
f:~ cın uı.. şehrimUıe ~ E - Öğretmenin mesleki şahsiye-
--.ayonda hararetle karplanmıştır. tile umwni ve mesleki maldmatınlj 
~rahati esnasmda şehre kuvvetlendirmek lüzumunu duyma. 

su ifile diler muhtelif sına yol açacaktır. 
~ ÜZerinde alakadar olmu.ı, Ata· J' - Ordu~a daha uyanık, daha 
~'-Pf~lına tren hattı tmrinden bilgili ukerler gelme&ini temni e • 
~ olan beton &eÇid köp· decektir. 
~ lnpatmı tetkik etmiştir. Rapo.rdan sonra birçok hatipler 
ı..~ ~aya, Balikesirlflerin ayni söz alını§, neticede köy mektepleri 
~tli tefyileri arasında uat ona için yapılan teklif kabul edilıııii -
~ Ankaraya müteveccihen ha- tir. 
tt etnu,tir. Ankarada zel~ele 

•fta Veklll .... rl..._ Ankara, 25 (AA) - Bugün _.. 
S gellyor bah saat beşi kırk ile elli arasmda 

lh &ınsun, ~ (A.A.) - Trabzondan ' hmirde, Bilecilcte, Bursıda, Şilede 
~~te olan Nafıa Vekili Ali Fuat hafif Jft sarsıntısı olmuştur. Bu 
~Y'un rAkip olduğu vapurun ursmtı Anbrada da ayni zamanda 
.... ııan hissedilmi~r. )llJı ırnızda kaldığı müddetçe fener ., ... 
~ ~daki eski tariht liman ve men- inan lznllr tuann• 

kova milzater-eJerinin neden dolayı 
bir türlü bir neticeye iktiran ede
mediii hakkında bir fikir peyda e
dilebilir. 
Zannediyonım ki, bu ebedileşmek 

istidadını pteren kalinpulnm ar-
tık sonu uak delildir- İngilb ıaa
tesinin, bir müzakenıde bir had nr
dır ki. ondan öteye geçilemez. de
mesi artık İngilizlerin bile sabrı tü
kendiğine ve gösterilecek müsaade
kirlığm ve uysallılm son derecesi
ne muvasalat edildiğine bir alimet· 
tir. 

İngiliz ve Fransızlarla Ruslırı bi
ribirlerine yıaldaşmaktan meneden 
sebeplerden en mühimminin cbilva
sı ta tecavüz» tabirini anlamak ve 
bu tabiri tarif etmek n6ktasında te
z.ıhür ettiği artık muhakkaktır. 
Bazı küçük devletl~-e her hangi 

büyük bir kom.şu tuafıııdan doğru· 
dan doğruya bir tecavüz vaki olw:sa 
ooa mani olmak hususunda İngilte
re. Fransa ft Rusya anlqıyorlar. 
:Fakat bu tecavüzün bilvasıta alma· 
sı ihtimali k.arpsında işte biri.birle
rini bir türlü anlıyamryorlar. 

Bu sunn anahtannı bulmak için 
Pravda ~trsinin bir makalesini 
hatırlamak lhunclır. Sovyetlel' hü
kumeti Baltık devletle~• Al
manların manevi nüfuz sahibi ol
mal&rma bile tahammül ~ iste
miyor. Hatta Pravcla gazetesi bu 

küçük devletleri Alman dostlultm
dan vazgeçirmek için tngilt~in 
nüfuzunu istimal etmesini bile iste
mişti. Sovyetlerin cbilvasıta teca-

vüz• e verdikleri mana kabul edile· 
cek olursa Baltık devletlerinin da
hili siyasetlerine her an Ruşyanın 
müdahale hakkı tanınmı§ ve Rus 
ordularının Rusyayı müdafaa namı 
altında Baltık devletleri hudutlarını 

istedikleri zaman ı~ebilmelerine 
yol açılmış olacaktır. Böyle bir Sov
yet müdahalesi üzerine ~ U· 

mumi bir harbe lngiltere ile Fran
sanın kanşmalan ve Sovyet tarafı-

nı iltizam etmeleri lazım gelecektir. 
BöyJe bir hareketi tn,WZ ve Fnn
sız efkin umumiyesinin tasrip ve 
kabul etmesi pek şüpheli olmakla 

. ' . . beraber cihan efkarı umumıyesının 
ve Amerikanın hoş görmiyecefi de 
muhakkaktır. Halbuki demolrnsiler 
kat'i bir muvaffakiyet ümidi1e h:ırp 

edebilmek için hareketlerini hak ve 
adalet prensipleri ile müdafaa ede
bilrneğe ve Amerikan efkan umu
miyesini k.azanmağa çok ehemmiyet 
vermek mevkiindedirler. 

Cihan efkarı umumiyesinin haklı 
bWamıyaacğı bir bahane ile Baltık 
devletlerinin hudutları tecavüz edil
mesiııden. dolayı çıkacak umumi bir 
harpte cihan efkarı umumiyesi ve 
bu arada Amerikan hissiyatı bitaraf 
bile kalamaz. behemehal mütecaviz 
aleyhinde isyana gelir ve mütecaviz 
de bu gün sulh cephesi adını taşıyan 
devletler olur. 
Bcuı geçilmez saılar bulunduğuna 

dair 'nlvmis ~lesinin sözlerini 
biz işte -bu ~ anlıyoruz ve lıı
piz gazetesine hak veriyoruz. Sulh 
cephesinin bütün kıymet ve ehem-

miyeti toplarından, tayyuelerin
den, donanmalanno.n ziyade tem.sil 
ettili prensiplerin büyüklüjüode ve 
bu yüzden bütün cihanda kaJaııcbiı 
perestij 'ft smtpatinin eiddi~tin
dedir. 

Moskova müzabttlerinde tarana
n ayınn naktai nazar ihtilatına da· 
ir UDktan bir tahmine istinlden 
söyledii!miz p miitaleanm hakika
te tevafuk etmemesini pek temen
ni eyleriz. Çünkü Sovyetler cbilva· 
sıta tecavüz• ü kendi geniş maula
nnda anlamakta ısrar ettikleri 
takdirde, ilk gündenberi söylediii
rniz veçhile arada bir ittifak akdine 
tmkin yoktur. Devletler arasıııdakl 
münasebetlerde böyle bir prensip 
tesis olunamaz. 

BlılllleJht Oabld YALÇIN 

~ ~ın Yerfnl beraberlerinde vali ... ntk edlfor 
İltı lt 'rüksaı ve icabedenler bulun- İzmir, 25 (A.A.) - İran Konsolo- Dün iki zelzele oldu 
~lu halde l:aradan ve denb;den tet- su dUn bel~iye re~si~i ziyaret ede- İstanbul, 25 (A.A.) _ Bu gece ya-
>'oı ettikten sonra Samsun - Bafra m, İran hukUınetı~n dokuzuncu nsını 6 dakika 4 saniye geçe hafif 
lotı Unun dlfrdüncü kilometresindeki Enternasyonal İzmır Fuanna res- • t 5 . 40 dakika 40 saniye geçe 
>e . ~Ylapta yıkılan bilyilk kl5pıi1 men iştirak edeceğini bildirmi§tlr. saa şı d'lm. tir 

l'illi JAb hrlb t d Yeni bir pa~ ~rmaı.a vaL.lt Pfdetli iki zelzele kayde 1 ı§ .· . n-._ -• ve sey iı ın ta a ını a . ., ~· :r•Y- g ıu 
~lllek Ozere mahalline t.adar git· müsait olmachluıdan yapılmakta o- Her ikisinin merkez üstü Kandilli 
tt)[ er ve nıOteakiben İstanbu!a ha.. lan daim! sergi sara.yında İran ~ t rasathanesinden l:i&S kilometre me-

et etıntşlerdir.... ... .. . •. • geniş bir yer ayrılacaktır. . • saf ede tahmin edilmektedir. ..... . 

E 

İtalyanların 12 Adadaki 
insaf sız Hareketi 

-..fede olan Tük M>prakl•ma 

Sinıdilik , - . 

Bukadar 
-lramn (a.p:nfı 111111 Myfada) 

tevkif edilerek günlerce karakolda 
ahkonulmakta ve kendileri muhte. 
lif §ekillerle tehdit edilerek adalan 
tertetmek mecburiyetinde kalmak
ı.dırlar. 

iltica etmektedirler. Asilane Jesti 
1tal;yanların bu ff buna benzıer-

Adalarda meskWı akalliyetlerin 
ıDsmı izamı bahçıvanlık vesaire 
ile meyuı olduklanndan, ttaıya 

hütumeti, kendi memleketlerinin 
muhtelif mmtablarından göçmen 
kafileleri getirmiştir. Buralarda 
kendilerine toprak vererek bahçe. 

1er yetiştirmekte, Türk ve Yunan 
ablliyetinin bahçeleri ortasından 
kuden yollar, kanallar geçüwek is.. 
tifade edilemez bir hale getirmek -
tedir:ler. 

İtalyanlar, bundan başka hatır 

ve hayale gelmez çeşitli müşkülat. 
lar ve cezalar çıakrrnaktadırlar. Bu 

hareketlerden biur olan birçok 
Türk ve uYnan ~leri, yakın bir 

har~ketlerine karşı m~cadeleci bir Ve Sadabat Paktı 
nşnyaat 'Mglıyan cYenı Sabim• ga-
Jıetıesi, Rodosta bütün akalliyetlerin 
en ziy~ okuduğu bir gazete ol -
muştur. Fakat İtalyanlar bu gazete. 
yi okuyanlar hakkında gayet şid -
detli davranmaktadırlar. Bundan 
on beş gün evvel Yeni Sabah gaze
tesini okuyan Türk akalliyetinden 
üç ki~i tevkif edilerek on günden 
fazla hapishanede ahkonulmuş ve 
türlü işkencelere maruz bırakılmış
tır. 

Tevkif edilenlerden ikisinin hu. 
dut harici~ çıkanlmasma karar 
veri1mi~tir ki bunların arasında ce
maati islimiye reisi sanisi Kadri de 
bulunmaktadır. 

Bu ve buna benzer sebeplerle hu
dut harici edilenlerin sayısı günden 
ıü~ artmaktadır.» . 

Tahranın muhte§em: Sadabad sa
rayında imzalanan Sadahad paktı .. 
nın mesut neticeleri, birer birer ken
disini gösteriyor. Bu neticelerden 
biri Daily Herald gazetesinin mev· 
suk bir membadan alarak neşrettiği 
Türkiye Akdenizde bir harbe girdi
ği takdirde İran kuvvetlerinin de 
Türk kuvveUerinin yanı başında 

yer alacakları hakkında Türk hükiı
metine teminat '·ermiş olmasıdır. İ
kinci netice, İrak hükiımetinin Bağ
dadı Türkiye demiryolile bir an ev
vel bağlamak için giriştigi azimka
rane teşebbüstür. 

ltalyanlar 12 Adayı 
Nasll Gasbettiler ? 

Bütün şark milletleri gibi İran ve 
irak komşularımız da. Türkiyeye 
yap1lacak bir diljma.n taarruzunun, 
kendi millt varlıklarına yapılan bir 
taarruz demek olduğwlU pek güzel 
anlamış bulunmaktadırlar. Biz, sa
dece iyiliğin, insmlığın. hürrivetin, 
refah ve aaadetin büküm sürdüğtl 
topraklarımıza yapılacak her türlü 
taarnmı bütün kuvvet ve şiddeti
mizle def ve Uhretmeğe kasem et
miş bWunuyonaz. 

(Bq tarafı 1 iacl BQfacial 1 
Haydar Emir ıu izahatı veriyor: 

İtalya. hükumtinin muvakkaten ı 
~dile işgal ettiii Oniki ada §un. 
lardı.r: 

Rodos (Rods), Sombeyi (Si.mi). 
İstanköy (KOi.), İstanbali (Astro
palya), Kml kale (Kastellorize = 
Keisı), Kilimli (Kalimno&), Hereke 
(Harlli\), Ka§Ot (Kasa&), Aleki (Ti
los = Piskopis.), İncirli (Ni.liros) , 
(Loros), (Pqos = Lipsosi) Kerpe 
(Skupanto). 

RodGI, 34 mil tulünde, 20 mil ar. 
:ımda ft Men~ sancaiı sahille -
tinden ancak on ilrl mil makta bir 
büyük aldadır. Piri .Bey diyor ki: 
cAp)ı olalar kim kıble ~yyamm

da İskenderiye cani~nden Rodos 
ceziresine gelmek vaki olursa mez. 
k6r eeıaıireDin iıaJctan alirneü budur 
irim lodos tarafl Buradır. Ve poyraz 
tarafı alçakta depeler gibi görünür. 
Ve yakın gelicek bu cümle yeksan o 
lur. Bu zikrolan alflim güz günlerin· 
de kih olur kim f!kenderiyedn kıb
le ile dojru Rodosa ~türler. Ve 
yaz gü~rinde olan amel gayridir. 
Kim meltem eyyamında evvel (Şil
de.n) bumun seçerler veyahut Mis 
üzerine gelürle!". Zira oralarda rüz- 1 

gar kolay gösterir, ta kim (Şeti 

kavye) ye gelince (Seti kavye) 
Türkçe (Yedi burun) derler. 
Deniz üzrinde havale yüce dagdır. 
Ol dağ lrurbüne Rodos boğazından 
çıkan rüzpr kışın dökülür. Öyle ' 
olsa ehliyet üzere amel budur ki 
hemen mezkUr dağı gördükten son. 
ra kenardan otuz kırk mil mikdarı 

11 inci Yerli 
Mallar Sergisi 
Bugün Açılıyor ı 
~·'11 inci ..,.,......} 

lılk, Belediye İktisat Müdürü Saffet 
ve di~ sergi komitesi azalannın iş· 
tirakile bir toplantı yaptlmş ve son 
hazırlıklar tetkik edilerek paviyon· 
lar teker teker gözden geçirilmiştir. 
Bu tetkikte Sttginin açıhnala hazır 
bir vaziyette oldulu anlaşıbnıştır. 

Evvelce sergiye iştink edettfini 
yazdıtımız Hatay heyeti ve malları 
dün şehrim~ gelmiştir. 

Hatay heyeti Antakya Ticaret O
dası katibi umumisi J'uadm riyaseti 
altında olup müşavir Celal ve diğer 
zevattan mürekkeptir. Hatay pavi
yonunun lıa:ıırlanmasma ve eşyala
nn yerleştirilmesine derhal başlan
mıştır. Sttgide bilhassa Maarif Ve
kAletinin kitap serıisf, Sümerbank, 
Etibaık, İnhisarlar. Yarınki İstan
bul. Kaucuk, ipekli. yünlü mensu
cat paviyonlan itina ile hazırlan
mıştır. 

Sergi bugün saat 17 de acıldıktan 
sonra halkın serbestçe ziyaretine 
müsaade edilecek ve sergi her ak
şaın saat 10,30 a kadar açık bulun
durulacaktır. Sergide aynca satı!i 
yapmak için bir de paviyon tefrik e
dilmiş. valinin müsa.adesile Şile bez· 
l(!rinin.de ~tı:ıacaaı anlasılmıstır . 

irak yürüyeler. Kim hob hava bu
lup bu rota ile Rodos adasında (Len
dos) nam kale kurbüDe varır. An • 
dan sonra Rodos adasının kenarın-! 
ca ti Öküzbumundan gelürler. Ba
dehu meüıir riizPr ıemiyi dnize 
açar. Bir mikdaı' Anadoluya dojru 
yürürler, dahi settn çözüp Rodos 

bJesinin önüne gelip demür korlar. 
Ba2:1lar Rodos boğamna karşu rota 
vanrlar. Birkaç gün cehliyet ucun
dan zahmet çekeri~. 

cVe badehu mczktır adanın daire. 
si yüz altmış mildir ve Anadoluya 
mukabil olan taraflan ltep yufka su
lu demür yerleridir amma açık yer
lerdir. Gemi huzur edemez ve li -
manlarında yarar limanı (Mendirek j 
limanı) dır. Mezkur limana büyük 
gmiler airmez, sığdu-. Kale önünde 
olan limana (Borto Mıliga) derler; 
(Değirmen limanı) demek olur Mez
kur liman açıktır, kı§ günlerind 

ilet kuvvetile yatarlar. Mezkur 
limandan (Farklı kale) si 30 mildir. 
Farklı (Tahtalı kalesi) ne derler. 
Mezkıir kainin limanı yoktur amma 

ol kalenin (Lind~ kalesi tarafına 
bir burun vardır. Me.ıkur buruna 
(Ayamilino) derler. Denizden va -
rU'ken mezk.lır burnu sol tarafa alıp 
işeri dolaşırlarsa büyük gemilere. 
kabili yataktır. Ol yataktan çıkıp 
(Lendos) tarafına dolaştıkça bir bu
cak vardır. Ol bucağın ağaında iki 
adacıklar var.Ol adacıkların her ta· I 
rafından mezkür bucağa girip ya -~ 
turlar. · · 

C D•vamı var\ 

Ceza Evinde 
Yatan Mahkum
ların Boı cu 

(llattaralt 1 IBd _,.,....) 

lüğüne borçlarını vermiyen 1800 

mahkumun dosyası gelmi§tir. 

Muhakemat Müdürlüiü bu dos -

Tarih bize pnu gö&ieriyor ki bu 

deYJetlenlen her hangi birinin• 
vetlenmesi ve zayıftaması. ctijerle
rine d~ ayni kuVfttle tesir etmek
tedir. Colrafi mevkii itibarile bu 
miyar, bilhassa Türkiyede tecelli et-
mektedir. Türltiyenin en U,.
kuvvetıi olduğu ve Viyana bpala· 
rına da-yandılı vakitler, İnn da çok 

kuvvetli bir devletti. Ve bettin mez
hep ih1iliflanna ve entrikalanna 
rağmen. Türkiye ile İran münaseba
tı dostane idi. kaka gelince, o esa
sen bbden başka bir şey değildi. 
Osmmlı imparatorları frak aşiret 
ve kabilelerine en büyük hürriyeti 
bahşetmiş bulunuyordu. 
Osmanlı imparatorluğunun inhi

btı ve za),naması bu devlet!.:ri de 
inhitata sürükledi ve uyıflatb. Ni
haftt Moilclrus rniit:attkai -1n· 
d; üç mffiet te lıemen hemen a:Jlli 
zamanda düşman kuvvetleri tara
fından istilaya uğradı. Üçü birden 

ayni acıyı tattı. 
Mes'ut istiklal savaşımız, bu kom

su ve dost milletlerin de sanki is-
" tiklil sav.aşı oldu. Anadoluda kuv-

vetli bir Türk.iye teessüs eder et
~ lranda ve bir kaç sene sonra 
.lrakta da kuvvetli hükumetler tees
süs etti. Her üç bükümet süratle in-

kişaf etti, asrikş\i ve kuvvetlendi. 
Bu tarihi seyre Efganistanı ve Kı-

sın da ilave edettk olursak aldan· 
mayız. 

Bundan çıkan netice. omuz omuza 
vermiş otan 'I'Urkiye, trm ve irakın 
mü~terek bir talihe, müşterek bir 
mukadderata malik olduklandır. 
Dünyanın böyle bir vaziyetinde 

şarkta sulbü temin eclecek en büyük 
çare bu mukaddes birliğin takviye
sidir. Böyle "bir yardıma ihtiyacımız 

olmamakla beraber. lranm yapblı 
bu jest. kalbimizin en derin noktası· 

na kadar nüfuz etmiş bulunmakta
dır. 

yaları tetkik etmiştir. Bunun için !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
aylıkları yüz lirayı aşan dört, beş 

avukat aynlm~. MahkUmlann ye 

mek borçlan idi borçlar gibi öde -

me emri tebliğ edilmek suretile ta

kip edildiği için huine Qunlara bir

çok pul parası ban:amştır ~ Bu pul 
paralan mühim bir yekun tutmak. 

tadır. Beş senedenberi avukatlara 

verilen para da hesaba katıhrsa ha
zinenin yaptığı masraf, alacağı pa· 

radan çok yüksektir. Maliye Muha

kemat Müdürlüğü bütün kuvvetli 

teşkiU.tını seferber ,ettiği halde bir 

sene içinde (1600) mahkümdan an
cak (150) kuruş tahsil edeb11mi§Ül'. 

Mahkmnların çoğu yersiz, yurtsuz 
sabtkalı hırsnlardır. Polis, banla -

rın çoğunu bulamadığı gıbl bulduk
larından para almak imkanı hasıl 

olmamıştır. Esasen bir mahkfun 
hapishaneden çıktıktan sonra bir iş 
bulursa C30) li!"ası baczedilememek-

tedir. Şu halde bu gibi adamlar u • 

fak bir it de bulsalar maaşlan otuı 
~ aşmwhğı için para kesmeli 

imkbı da hasal olamamaktadır. 

fstanbuJda alabdarların beş se

nedenberi 1800 mahkUmdan anrak 

üç, dört lira tahsil etmiş olmaları 

Maliye ve Adliye Vekaletlerinin 

nazarı dikkatini çekmiş ve bu ka. 

nunun tatbikinden iyi bir netice ha. 

sıl olamıyacafı Jr.anaati basil obnut
tur. Ankaradan glen haberlere gö • 
re Maliye Vekileti bu kanunu üğ. 

vedecek. yeni bir kanun layihası 

ham'lamış ve Meclise vermiştir. 

Meclisin önümüzdeki. toplantısında 

müzakere ve kabul edilecelttir. 

Yurdun diler taraflarındaki ha • 
plshanelerinden çıkan mahkbılar. 
dan da hemell hemen hiç para tah. 
sil edilememfstfr. 



BI R CELLADIN 
Hatıraları 

• 
idam Hükmü Kesbi Katiyet Edince 
Şehirde Bir Gürültüdür Koptu 

- l!t

.- - İşte, dedi, ona müteessir olu- ( 

nu, sordum. Böyle heyecanlı nir 
muhitte adam asmanın mesuliyetini 
üzerime almak istemediğimi ilaw yorum ya... Gerek yeryüzünde ge

rek Allahın indinde kendime şeref- ettim. . .. .. .. . . 
1. b' k' apmıştım. Hepsini . Hapı~hane muduru de vazıyeti 
ı ır mev ı y . .. .. M .. dd · "liğ .. 
kt · · ld görmustu. u eıumumı e mura-

yı ım, perışan o um. J d 
Kendi kendine bir şeyler okuma- caat etti ve bu galeyanın ortasın a 

ğa başladı, ben yanından çıktım. hük~ün ~~zının mümkü~ ola:rıu. 
za.nnediyorum ki, odasından ayrıl- yacagını soyliyerek başka bır zama-
dığımın farkına varmadı. na tehirini istedi. 

JI.. Halk dışarıda zabıta kordonunu 

Ben onun bu hareketlerini nor- da yarmış ve demir kapılara kadar 
mal bulmadım, ve vaziyeti hapis- dayanmış bulunayordu. Jandarma. 
hane müdürüne anlattım. Deli ol- lar vu bir müfreze asker, kurşunla~ 
malı ihtimalinden bahsederek eğer rı tüfeklere sürmüşler, muntazır 
deliliği varsa idam edilmemesi icap kıt'a 1ıa~inde bekliyorlardı. 

y .. 1 d' M""d.. ·· l ·me Müddeiumumilik, müdürün mü-ettigini soy e ım. u ur soz .~m -. 1 
ehemmiyet verdi ve derhal muddeı- ı racaatini reddetti. Adliye tarafm-
urnumiliğe bir müzekkere yazarak, dan verilen karar kat'i idi. Değişe
suçlunun muayene edilmesini istedi, mezdi. Hatta dünya yerinden oynasa 
talebi tervic olundu ve doktor bile ... 
Leighton da tekrar müşahede altına Bunun üzerine hapishane müdü-
alındı. rü, Nevyorka telgraf çekti, va71ye. 

Bu müşahede ve muayeneden tin vahimetini, inzibatın noksanh
sonraki raporlar da suçlunun aley- ğmı, halkın galeyanını anlattı ve 
hine çıktı. Ve nihayet hükmün infa- hükmü idamın başka bir güne tehir 
zı katiyet kesbetti. Emrazı akliye edilmesini ve bunun da, ilan ediL 
mütehassısları verdikleri raporlar- meden, sessiz sadasız yapılmasını 
da, suçlunun normal olmadığını, istedi. 
fakat içinde yaşadığı haletin tayini Reisicümhur, vaziyeti, Baltimor 
cezada onun ehliyetini refedemiye- Müddeiumumisinden daha iyi kav
ceğini, hatta hafifletici sebep bile radığı için derhal cevap vererek, 
olamıyaacğını zikrediyorlardı. Bi- muvakkat bir müddet için hükmün 
zim için bu raporlara mutavaattan infazını tecil ettiğini bildirdi. Biz 
başka çare kalmamıştı. Nitekim suç- de, af için Cümhurreisine müraca.. 
lu hakkında menfi raporun gelme- at edildiğini, Cümhurreisinin infazı 
sinden bir hafta sonra da asılması tehir ettiğini ve meseleyi tetkik ede 
için bana tebligat yapıldı. ceğini söylediğini halka anlatarak 

:. mühim bir hadisenin önüne geçme-
Doktordan bu hadise münasebe- ğe muvaffak olduk. 

tile nefret edenler çok olduğu _gibi, Fakat Adliye, bu hükmün infaz 
onun kurtulmasım can ve yürekten edilmemesinin Adliye otoritesini 
isteyenler de vardı, çünkü doktor n:, ... hvedeceğini ileri sürerek bük _ 
Leighton, ölüme ç.are bulmak. fikri mü idamın, alenen ve vakit geçir • 
sabitine kapılmadan evvel Balti- meden infazını istiyordu. 
morun baba gibi sevilen bir şahsiye- Nihayet dediğini yaptırdı. Halkın 
ti idi. Bir çok insanlara umulmadık hapishane kapısına hücum ettiği 
iyilikler yapmış. ve minnettarbk- günden üç gün sonra hiç kimseye 
lar kazanmıştı. . haber vermeden şehrin kuytu bir 

Hükmün artık katiyet kesbettiği köşesine, gece yarısından iki saat 
duyulunca, bir kıyamettir koptu. so!U'a bir sehpa kurduk ve beş on 
Ekser azası kadmlar olmak üzere, kişilik bir seyirci kalaba1ığı önün. 
doktorun kurtulması uğrunda ça- de doktor Frank Leighton'un haya_ 
lışmayı kabul eden ve doktoru idam- tına hateme çektik. 
dan kurtarmak için maddi manevi HUkmUn infazı 
bütün fedakarlıkları yapmağa kat-
lanacak olan bir cemiyet kuruldu. Puslu bir teşrinisani gecesi idi. So· 
Bu cemiyet şehrin meydanında bir ğuk şimal rüzgarı sokakta herkesi 
miting yaptı, hükumet bu vaziyet- ağzından tüttürüyordu. Ben maran_ 
ten memnun olmadığı için, beledi- gozu, idam sehpasını kurmak için 
ye reisini teşvik etti, bu sefer de meydana yollarken, kendim de dok
be~ediye reisi, bazı ahba.blarını top- toru.n. o~~ı.na gitmişti~. ~ükmün 
lıyarak, doktorun cezaya müstahak teblıgı ışını resmen mudd~ıum~mi 
olduğunu ispat için, mücadeleye gi- yapaca,k olmak:a. berab~r, k~~ b.ıle
rişti. Bunlar da mukabil bir miting . c~.k, d~y~ bu ı~ı. benıı;ı uzerıme 
yapmağa kalkhlar. Doktorun tara- yuk~ti. ~endısı aşagıda kapıda 
fını iltizam edenler, bu mitingi boz- beklıyecekti. 
mağa kalktılar ve memleket birbiri- Gece saat 3 vardı. Gardiyan, dok. 
ne girdi. Bir çok kimseler tevkif torun hücresinin kapısını açtı, ben 
eö.ildiler. Hükmü idamın infaz etli- içeri girdiğim zaman doktor duva
leceği gece, hapishanenin önü rne- ra çizmiş olduğu bir salip resminin 
_şaleli insan kalabalığı tarafından önünde diz çökmüş, dua ediyordu. 
doldurulmuştu. Hep bir ağızd.:ın: Beni görünce, ayni Mesihvari ta-

. - Leighton, serbest... Leighton vırlarile: 
:serbest diye bağırıp ~ağırmıya baş- - Artık ölüm saati çaldı demek, 
}adılar. Vaziyet korkunç ve tehlikeli cellat hazretleri.. dedi. Hazırım, 

bir hal alıyordu, bu kalabalığın için- günlerdenberi hazmın. Biraz evvel 
den nasıl geçecek ve nasıl, meyda~ uyuyordum. Beni kolumdan tutup 
nda bu adamı idam edecektir? Şe- gezdiren melek yine yanıma geldi: 
hir mutlaka biribirine girecekti. - Uyan doktor Leighton, seninle 
Bazı gazeteler halkın bu heyecan konuşmak istiyorum .. dedi. 

~e saffetini körüklemek için ellerin- Artık hakikate vasıl oldun. A -
.ien geleni esirgeıniyorlardı. Bunlar- dem aleminin içinde bir hiç oldu
fan biri nereden öğrendiği belli ol- ğunu anladın. Bu senin lehine kay_ 
mıyan bir membaa istinad ederek, dedilecek en mühim delildir. Beşeri 
doktorun delirdiğini ve hücresinde adalet haklıdır ve o beşeri adalet 
ciluhiyet iddiasına kalktığını yazı- yüzünden il8.hi adaletin karşısına 
yor ve yine onun yanına girdiğim çıkacak cesaret ve yüz bulacaksın. 

taman müşahede ettiğim halleri an- (Davamı var) 
la tarak; ••••••••••••••••••••••••.,•••••••••••••••• 

let•nbul Avcllar 
Atıcllar Blrll§lnden: 

cDaha suçlan işlerken deli olduğu 
oelli olan bu adam, nihayet üluhiyet 
iddiasına kadar varmış. Bu adamı öl 
dürmek hususunda Adliyenin ısran
nı anlamıyoruz, yaptığını bilmiyen 
l1tr insanı idam etmek, acaba adli
yeyi katil vaziyetine sokmaz mı? 
ramir edilmez hata irtlk!p edilrne
ien, vaziyetin ıslahını ve biçare 
ıneczubun kurtulmasını temenni e
!iyoruz.~ 

Şehirde b'ir i!yan havası uyanmış 
• İdam geecsi hapishane müdürünün 
odasma gittim ve idam için ne gibi 
inzibati tedbirlerin alımnıs olduğu-

Ve 

Birliğimiz heyeti umumiyesi, Av
cılar Kurumu heyeti umumiyesi ile"' 
birlikte ve birleşme esaslan hakkın
da müzakerede bulunmak üzere 22 
Temmuz 1939 Cumartesi günü Alay 
köşkünde toplanmış ise de nisabı ek
seriyet temin edilemediğinden top
lantı 29 Temmuz 1939 Cumartesi gü
nü saıat 14 de bırakılmıştır. Bu top
lantıda mevcutla iktifa edileceğin
den muhterem azamızın o tarihde 
Alay köşküne behemehal gelmeleri
ni saygılarımızla rica ederiz. 

T a 11 1 1 -~ 1 A M 

MARDiN ~·,...---------------------------------------------., 
Sultan Aziz Devri 

Evvel Nasıldı ? Camlıuriyetten 
Bugün Ne Vaziyettedir ? 

Başpehlivanları 
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir· 

928 de açılan 

Yeni Sabah muharriri To'luoy ya
zıyor: 

Mardin belediyesinin ancak son 
yarım asırlık mazisi hakkında ba
zı malumat sahibiyiz. 1305 de bele
diye reisliğine Sultan Muradın üfü· 
rükçülerinden olup Mardine nefye
dilerı Gafur Hoca getirilmiş ve bu
nu diğer on belediye reisi takip ey
lemiştir. Eski belediye bütçeleri çok 
mütehavvildi. Elli bin madeni ku
ruştan ba~lamakta ve 2,762.274 ma
deni kuruşa kadar yükselmektedir. 
Ciimhuriyete kadar hiç bir istikrar 
ve intizam temin edilemiyen bütçe
de cümhuriyetten sonra tekamül 
ve tevazün başlamış ve 939 bütçesi 
seksen iki bin lira gibi en yüksek 
bir hadde varmıştır. 

Eski belediye, ismi var cismi yok 
kabilinden bir teşekküldü. Tahsilat 
nisbetinin bazı seneler fazla mik
tarda artmış olmasına rağmen umu
mi hizmetlerden bir teki olsun gi
derilmemiş, hiç bir eser vücude ge
tirilmemiştir. Yalnız bir belediye 
dairesile eski vali konağı inşa edil
miş ve 331 dı> Mardini teşrif eyli
yen Ebedi Şefin himmetile ana cad
de açılarak döşenmiş, hükumet ko
nağının üst katı ve Şehidiye mina~ 
resi yapılmıştır. 

Cümhuriyetten evvelki Mardini 
bakımsız bir köye benzetebiliriz. 
Bu köyün ne araba ge<;ecek bir yo
lu, ne suyu, ışığı, ne de bir tek ese
ri vardır. Bütün yollan pislik, so
kakları gübre, çarşıları pis koku 
kaplamıştır. Yol dediğimiz iki ada
mın yanyana zor yürüyebildikleri 
bir geçid, sokak adını verdiklerimiz 
elli derece meylinde yalçın iniş ve 
yokuşlar, çarşı namile andıklanmıi 
da küçüklü, büyüklü mağ.a:ra ve 
oyuklardan ibaretti. Her çeşit eş
yayı bir araya toplayan ve meseU; 
kasapla kunduracının, tuhafiyeci 
ile zerzevatçının ka.rşı kaı:şıya iş 

gördüğü bu kırk anbar çarşılar bu
run tutmadan geçilemez bir koku 
neşreder lerdi. 

O tarihte Mardinde ne yatılacak 
bir otel vardı, ne de karın doyuru
lacak bir lokanta. Bir iki hanın altı 
hayvanlara üstü insanlara tahsis 
edilmişti. En münasebetsiz semt
lerde açılmış olan aşçı dükkanları 
milyonlarca sineğin içtima maha1-
leriydi. Kahveler mağaralardan pek 
farklı şeyler değildi. Tek bir ağaç ı 
görebilmek için şehri ba!!tan başa ı 
dolaşmak lazımgeliyordu. 

Bütün şehir 40-50 fenerle tenvir 1 

edilirdi. Susuzluk şehri bir pislik 
deryası haline getirmişti. Bütün 
tanzimat kadrosu dört topal eşek

le sekiz sökük zembilden ibaretti. 
Bunlar da yalnız ana caddeyi dola
şıı· ve köşelerdeki süprüntüleri zem
billere doldurmakla iktifa. ederler
di. Helalardaki muhteviyat zaman j 
zaman patlak vererek sokağa, hat
ta caddeye sızar ve o civarı istila 
eden kokunun geçmesi için ya fazla 
bir yağmur yağması, yahut güneşin 
pisliği kurutması beklenirdi. 
Doğu ve batıdaki medhaller şeh

re geleni iğrenilecek derecede pisti. 
Buralara atılan gübreler ufak ufak 

tepecikler vücude getirmiş ve yan
ları birer mezbele halini alan hara
beleri, neredeyse yıkılacak duwırlar 
kaplamıştı. Kale eteğindeki kaya
lar ise şehir ve halkın hayatını dai
mi bir tehlike altında bulundurur
du. Nitekim bu muazzam kayalar
dan bir kacı zaman zaman yerin~en 
kıayarak şehre yuvarlanmış ve her 
defasmda üç beş vatandaşın ölümü
nü ve hir çok evlerin vıkılmasını 

1 - toa- YAZAN: SAMI KARAVEL. 

. ' ç Sultan .Azizin Emrı ıı 
Bekir Kazıkçı 

vutoğlu i le 
İlk Önce Arna- ~ 

T utuşacaktı 

fenni mezbaha 

Molla Mehmed, Kazıkçıyı çok 
sevmişti. Tam efendi bir adamdı. 
Kazıkçı da Mollayı tam bir pehli

van ve sportmen olarak bulmuştu. 
Molla, Kazıkçıyı İstanbula davet 

intac etmiştir. ediyordu. Her iki pehlivan iyi inti-
0 devirdeki kıyafet te yürekler balarla biribirlerinden müsafaha e

acısı idi. En büyük memurlar bile derek ayrıldılar ... 
şalva.r ve entari ile sokağa çıkarlar, KAZIKÇI AKKOYUNLU KÖYÜ 
~adınlar en sıkı bir şekilde çarşafa YOLUNDA 
bürünür ve peçe kullanırfardı. Her Bekir, saraydan ve Çatalca güre-
ailenin iaşesinde en mühim mevkii şinden yüzlerce altm almıştı. Ke
bulgur tutardı. Çiğ köfte adı veri- meri altınla dolu idi. Çatalcadan c.y
len ve döğülmüş çiğ siyah etle çiğ rılırken bütün kasabanın ayan ve 
bulgurun ve bol kırmızı biberin ka- eşrafı hatta, kurnandan paşa ve ka
rıştırılıp yoğurulmasından meyda- za kaymakamı kendini teşyi etmiş
na gelen nesne Mardinlilerin en çok lerdi. Ahlakı mazbut., sözü sohbeti, 
sevdikleri bir yemekti. yerinde, tam manasile hatırnaz ve 1 

* sportmen ruhlu olan Bekiri herkes 
Cümhuriyetin teessüs tarihinden seviyordu. Bekiri, yalnız Sultan 

bugüne kadar sarfolunan gayretler Aziz sevmemişti. 
bir çok güzel ve faydalı eserler mey- Çünkü; hakkı tanıyan ve müdaiaa 
dana getirmiştir. Vakıa şehrin umu- eden Bekiri yüksek makamlar sev
mi ihtiyaçlarından henüz ekserisi mezdi. Bu gibi şahsiyetler her kuv
giderilmemiştir' Daha bir çok ba- vet ve kudreti kendilerine hizmet
şarılacak işler vardır. Fakat şehrin kar yapmak istiyorlardı. 
yüz yıllardır uğr.adığı bakımsızlık Nitekim. Şahinzade Molla Mehmet 
ve daha düne kadar taşımakta bu- bile padişah sarayından dili belası l 
Iunduğu çehre gözönüne getirilecek uzaklaştırılmıştı. 
olursa sebkeden hizmetlerinden ve Bekir, Çatalcadan bir öküz araba
bu hizmetierin 15 cümhuriyet yı- sı kiraladı. İki gün sonra, Pınarhisa
lında vücude getirdiği eserlerden ra geldi. Ali Bey çiftlikte yan gelmiş 
ötürü baştakileri tebrik eylemek oturuyordu. 
Iazımgelecektir. Sonra, Mardin, Bekir, her ne de olsa çok iyiliğini 
toprakfa.rındaki arıza itibarile ima- gördüğü Ali beyi çiğniyerek geçe
rı güç bir şehirdir. Bir kısım sokak- mezdi. Hiç olm.azsa köye giderken 
lar 45 - 50 derece meyle maliktir. yolu üzerinde olan Pınarhisara uğ~ 
Bana bir de bütçe darlığı inzimam ramak ve Ali beyin elini öpmek ik
eder ki, şehrin imarı işi büsbütün tiza ederdi. 
müşkül bir safha içerisinde yürü- Ali bey, Bekirin Kavasoğlu Koca 
müş demektir. İbrahimle Camlı köşk bahçesinde 

Cümhuriyet devrinde yapılmış yaptıkları güreşten sonra, Sultan 
olan işleri şöylece sıralıyabiliriz: Azizdı>n izin alarak Pınarhisara gtl
Fenni mezbaha·, kasap çarşısı, hay~ rnişti. 

van pazarı, aile ve mahalle parkla- Ali. bey, Pınarhisara çok evvel gel
rı, umumi helalar inşa ve tesis edil- misti. Kır atına binmiş, durmadan 
miş, et nakliyatı kamyonete veril- yol alarak bir konaktan sonra, çift. 
mi§. çarşı ve pazarların ıslah ve tan- liğine girmişti 
zimine çalışılmış, iki k.ilometre u- Ali bey, Bekirin Çatalca güreşin
zunluğundaki ana cadde açılar.ak den haberdar değildi. Yalnız Çatal
parke döşenmiş, _kaldırım inşaatı, cada güreş olacağını biliyordu. 
Halkevi bahçesinin tanzimi deva~ Bekir, çütliğe gelir gelmez kahya 
etmiş, kanalizasyon şebekesinin tev- karşıladı. Debdebe ve saltanatla mi
siine tevessül olunmuş, kale eteğin- safir odasına buyur ·etti. Pehlivanın 
deki tehlikeli kayalar imha edilmiş geldiğini Ali beye de arzetti. 
ve · medhaller ı;ıuntaza!'Il bir ha_le Bekir, Ali beyin elini öptü. Edep 
sokulmuştur. . ve nezaketle karşısına oturdu. Bey 

1500 lira sarfile şehrin üç kıta ha- biraz kırgın görünüyordu. Ne de ol~ 
ritım yaptırılmıştır. Temizlik işle- sa padişahın Bekire karşı olan hid
rine azami önem verilmiş ve bu u- deti ona da dokunur gibi olmuştu. 
ğurda on beş yılda 120 bin lira har- Ali bey, Bekirin padişah huzurun
canmıştır. Bugünkü tanzifat kad- da bicimsiz ve terbiyesiz hareket et
rosu kırk iki amele, üç araba. ve 661 tiğin~ kanidi. Hiç vaktin padişahına 
merkepten müteşekkildir. Umumi karşı konabilir miydi? 
caddelerle bir kısım sokıakların me- Biraz hoş beşten sonra; Ali bey 
deni bir şehre yakışır şekilde te- sordu: 
mizliği temin edildiği gibi halkta _ Bekir, neden efendimizin hu-
da derin bir temizlik sevgisi uym- zurunda eksilik ettin? .. 
dırılmıştır. Su tesisatının hitammı -- Hiç te aksilik etmedim ... 
müteakıp bu sahada <;ok daha ı;ı:eniş - Daha nasıl edeceksin? Hiç pa-
muvaffakıyetler elde edileceğinde disah huzurunda itiraz olur mu? 
şüphe yoktur. ::__ Neden olmasın? .. Bilakis hak-

Geçen yıla kadar 15 lüküs ve 150 lar ve haksızlıklar büyükler huzu-
. fenerle tenvir edilen şehir artık runda ihkak edilir .. 
elektriğe kavuşmuş bulunuyor. Pro- - Öyle amma; efendimiz ne ira
jenin ikinci kısmı da t3tbik edilmiş de buyurmuşlarsa derhal onu yapa
ve şehir tamamen ışıklandırılmştır. caktın? .. 
Elektrik sosyal kalkınma üzerinde _ Mağlup ol demiş olsaydı da 
beklenen güzel tesirini yapmış ve olacak mıydık? 
daha akşamdan evlerine kıapanan '!!!!!!!!!!!!!!-""'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!'!!!!'!! 

vatandaşlar arasında gece hayatı 
uyanmıştır. 

Umumi cadde üzerinde bir saat 
kulesi inşa ederek buraya bir ayar 
saati diken belediye umumi sıhhat 
işlerile yakından ilgilenmiş, kendi 
sıhhat kadrosunu genişleterek lü
zumlu sıhhl tedbirler .almış ve fıka
raya yardımlarda bulunmuştur. Be
lediyenin teşvikile otel ve lokanta
lar inşa edilmiş, satış yerleri sıkı bir 
kontrole tabi tutulmuştur. Gene be
lediyenin takibile yeni kıyafet ika
me edilmiştir. 

Virrni dört hin nüfusa malik olan 

Mardinin halen yegane mühim ve 
hayati bir mana ifude eden ihtiyacı 
sudur. İçmeğe ve kullanmağa kafi 
mikdarda su bulunmadığı için hal- j 
kın uğradığı müşlülAt büyüktür. 
Umumi temizliğin matlup şekilde 
temin edilememesi ve şehrin çıplak· 
lığı ve binnetice sevimsizliği hep 
susuzluk yüzündendir. Tarihi belde 
önümüzdeki yıl zarfında bu ezeli 
ihtiyacından da kurtulmuş olacak· 
tır. Keşif ve projeler yapılmıştın 

Projelerin ikmali ve vekaletçe tas· 
dikini müteakıp tesisata başlanacak
tır. - · 

- Efendimiz böyle bir iradede 
bulunmazlar .. 

- Güreşi berabere ayırmak ııe 
deemktir?. 

- Akşam olmuştu oğlum .. 
- Olsun ... 
- Ezan okunuyordu. Efendirniı 

bundan fazla kalamazdı. Herkes dil 
evine, barkına gidecekti. 

- ..... . 
- Hiç bir padi~ah gece karanlığı' 

na kadar oturup güreş ayırt edece
ğim diye bekler mi? 

- Peki amma, ne yapalım? , 
- Hasmını mağlılp etmek ınatli.1' 

bun idiyse bir an evvel yene idiJ'l}" 
diyince; Bekir, Ali beyin bu ağı~ 
son sözleri üzerine küplere birıd1'. 
Ve ciddiyetle mukabelede buturıddtl· . e 

- Zatıaliniz de ve efendimız .; 
bir pehlivanı mağlılp etmek kola, 
mı zannediyorsunuz? . 

Diye muhatabının sözlerini }tesıP 
attı. Ali bey, Bekirin celalland1ğı1l1 

görür:ce sükı1netle: d
9 

- Işte; padişahımızın huzururı , 
da aynile hareket ettin ... insan }lıf 
sına mağllıp olarak bulunduğu J1l 

e''; 

kii kaybetmemelidir. 
- Biz köylüyüz, doğru konuşıı~ 

ruz ... Siyaset nedir bilmeyiz?.. ~ Jc 
kadaı· incelikleri bilmiş olsa~'ci1• 
bizim de şehirlerde' malikaneW

1
' 

miz olurdu beyim.. )(• 
Hoş sohbet derken münakaşa şe 

tini aldığını gören Ali bey lafı aet· 
hal değiştirdi ve: ti 

- Pehlivan, bırak şimdi bUJ1l8 
• 

olan oldu. Şimdi köyüne mi gidiY0
' 

? • • ' 
sun. ı:ıe 

- Eh! .. Allah kısmet ederse · 
yim .. 

- Ne vakit "döneceksin? 
- Belli olmaz bP.yim... \ ·rı!ı 
- Bağ bozumuna yakın Çift1 

8
• 

çubuğunu yoluna koyduktan sonr' 
bana gelmez misin?. dB 

- İnşallah; esasen bu sıralar 
İstanbula gitmek niyetindeyjııl-· 

- Ne yapacaksın İstanbulda?.dıl' 
- İstanbul ve civarında natı> !' 

pehlivanlar v.armış ta ben bil:ınlJ~ 
muşum, onlarla boy ölçüşmek jçi1l" 

- Kim onlar?.. ~B' 
- Molla Mehmet, Tersayak, }Y 

kacıklı Keleş Hasa_n, Izladırlı /,. 
met... ...,, 

H b l d d •Y• gı'bıo J19.J>" - a; un ar e ıgın 

dar pehlivanlardır... İ' 
- Efendimiz, bunları neye J1l

8 

yetine almamış dersiniz?. 
- Bilmiyorum... .. it 
Halbuki, Ali bey işin içyüztlrı~t 

pekala biliyordu. Bunlar da tıP 
1
, 

Bekir gibi aksi ve hakşinas adafl 
lardı. • ·O" 

Fakat; Bekir Ali beyin bilrXlı) tıı 
rum sözlerine karşı hemen ce\'8 

yapıştırdı: ·d' 
- Onlar da benim gibi buıu1 

4, 
rrıtl-ı 

edebe mugayir harekette bulun 
lar galiba!. J1' 

- Nereden biliyorsun? Ve ne 
··? 

sen bu pehlivanları gördün rntt · ·· ~' 
- Evet; gelirken Çatalcaya ııd~ 

radım .. Hepsi bu güreşe gelmişler 
- Güreş yaptınız mı? 

- Evet. •fi' 
Deyince; Ali beyin merakı bil\ 

lanmıştı. Heyecanla sordu: 
- Kiminle? 

- Molla Mehme~le.. . dB' 
Bekirin bu son sözü Ali beY1 ··rı• 

ha ziyade heyecanlandırmıştı .. çuııl· 
kü · Molla Mehmet ne demektır 

' liyordu? Acele sordu: 
- Ne oldu güreşiniz?. e· 
- Tıpkı Kavasoğlu gibi aJ<şıı~ıW 

zam okundu ve berabere btra.ktı 
lar. 

- Kaç saat güreştiniz? 
- Beş saat kadar ... 
- Nasıl buldun Mollayı? 
- Kavasoğlundan iyi buldu~·· · 

<Deve.nıı ogat 
' 
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rkırcah Sordu : "Söyle Bak:lım 
P.t~ Kurşunu Beynine Mi, Kalbine 

ı, Yoksa Karnına Mı Sıkayım?,, 

ıe:;.rkes Koca Mehmet biraz din
h~kten sonra yeniden harekete 
'afe ~andı. Önünde çok az bir me
lirıi k alınıştı. Beş on adım sonra se
ti ş· ısan düşman n\cvziine girecek
d~~~diye kadar hiç bir ses sada ı 
t\irı rnarnası, ondaki ümidi büsbü- • 
~~rt:ırrnıştı. Her halde karşısın
,~~ tepelemiş olacaktı. Ya bun
ltıan ıçınde Çakırcah da varsa, o za. 
t'1ta dün~a onundu. Çakırcalıyı vu
~ Verılmesi kararlaştırılan mü-

Ç tı da kazanacaktı. 
)ol'detkes Mehmet tam kımılda:u
-. du ki birdenbire tepesinde bir 

UJ>u}du: 
~ lfey gidi koca ayı hey! Kaba~ 
~ ı.. k kala kala senin gibi ayılara 
'~aldı? 
~ ::s Koca Mehmedi olduğu yer
~. durdu. Olduğu yerde taş gibi 

~ b~ tanımıştı. Evvelce düzde 
)ıııllı ll" .vesile ile tanıştığı Çakırca
~ ~sı idi. Demek oluyor ki bü
~ dikkatine rağmen, efenin tuza· 
~akalanmıştı. 

b~ilkı gi~i. bulunduğu yer o kadar 
hir ~ slldı ki kımıldıyabilmesine ve 
tıı. 'rere gizlenebilmesine iman yok-
.\~bak gibi meydanda idi. 

lııak~ 1 alaycı ses, zehir gibi konuş
devam etti: 

~~ ~~Ydisen e koca ayı! Neden 
~O.d llZdeklendin? Göster bakalım 
~ ayılığını! 

lıtuıı.~kes Mehmet Efe, ölümim baş
' a olduğunu anlamış, ve keli
~ı:~hadet getirmeğe başlamıştı. 
llıe,,k~le çıktığı yerle bulunduğu 
~ 0~ ~rasındaki mesafeyi meyusa
lııdezı tu .. Diğer taraftan eski mevzi
~e oı hıç bir ses duyulmuyordu. 
ıı. hQ muştu bu adamlara? Kendisi
~ l'le hitap eden Çakırcalının 
~o"d her halde duymaları lazım ge
'l~ u. Niçin ateş etmiyorlardı? 'b kendisi ileri atılır atılmaz, 
~ U tehlikeli mevzii terkederek 
~Çekilmişlerdi? 
~Koca Mehmedin bu son 
' it doÇu idi. Fllhakika müfN OCa Mehmet ileri doğru sü
ıı_ h t haılar başlamaz, ayni itina 
~l'ilfn geriye süzülmüt ve Ça
~ ile kızanlannda·n uzak bir 
~t bir kovuğa kapağı atmıştı. E
~ Baatlerdenberi devam eden 
~l · Yağmur, iliklerine kadar 
~'\etini ıslatmıştı. 
~u~rca.ıı Efenin sesi yeniden du-

~ ~rnek sen de benim takibime 
~ · Galiba başımı getirene vade
-~ı. ~ara, senin de gözünü kamaf
"ııı rnrna sen benim canımı ala-
ltcıc' ben senin canını alacağım. 
, ; 'Mehmette yine ses yok! 
~ evap ver bakalım. Kurşunu 
!!at 11~ Yapıştırayım? Benim ne ka· 
~itt iancı olduğumu bilirsin. İste
~~I\! lloktaya yapıştırmazsam şart 

le ~ .. lt 
tlerı es .. Koca Mehmet, artık ölüm 

flı1tt- 4 doküyordu. Bu sırada yağ
A ... a hızlanmıştı 

~ -~•rn . 
et ~akıllı ıslanıyordu. ve artık 
~ rı bittiğine inanıyordu. 

~n:l't!alı onun bu halini keyifli 
'a....a Seyrederek sormakta devam 

'"ll' ' . 
~~:frezen de amma tabansız a
~ ~1•rı ınürekkepmiş. Sen ileri
bıı 'la llleğe başlayınca. onlar da 'öldar:; Yağladılar. Nerede buldun 
Ilı "' gib~rı? Amma hakları da var. 
.,:!'altına ı ~·badayılık göstermek 
~lll'ıl gid duşselerdi, onlar da az 
~lard eceğtn Ahiretin yolunu tu-
tr 1

• 
~e erııtı rn .. 
Ilı ;ı~ et uternadiyen konuşması 
e ~te y rneınesi, Çerkes Koca Meh
~~§tı avaş Yavaş bir ümit uyan
~1' .... ~Aklına bir şimşek gibi 

-~rıları bitmiş olmasın> 

fikri gelmiş ve bunu çok muhtemel 
addetmfşti. Filhakika saatlerdenberi 
karşılıklı kurşun atışmışlardı. Onla
l'ln bile kurşunları sayısız olduğu 
halde çok eksilmişti. Çakırcalının 

dağ başında mermi fabrikası yoktu 
ya? Yoksa ne diye ateşi kesmişti? 

Şimdi de kendisini lafa fütması ay
ni şeye işaret değil miydi? Yoksa 
böyle sıkı bir çarpışma esnasında, 

hayat, memat mevzuu bahsolurken 
Çakırcah yarenlik edecek kadar ço
cuk değildi. Belki de kurşunu bit
miş ve Çakırcalı arkadan biraz kur
şun istetmişti. Kurşunu gelinceye 
kadar da kendisini oyalamağa çalı
şıyordu. 

Bu düşünce Çerkes Koca Vehme
de derhal bir canlılık verdi. Yalnız 
ne yapacağında tereddüt ediyordu. 
Çakırcalı devam etti: 

- Hala cevap vermedin Koca 
Mehmet! Kurşunu beynine mi, yü
reğine mi, yoksa göbeğine mi ister
sin? Cevap ver de son arzunu yeri
ne getireyim! 

Böyle bir sual de sorulur mu idi? 
Çerkes Mehmedin tüyleri yeniden 
diken diken oldu. Fakat Efe hala 
lafla kurşun atıyordu. Henüz haki
katte bir ~ey görünmüyordu. 

ça.kırcalının sesi birdenbire de
ği~ti: 

- Doğrusunu istersenn seni pek 
öldürmek istemiyorum. Benim Çer
keslere ve Arnavutlara düşman ol
duğumu bilirsin. Senin için de Birgi 
yolundaki Çerkes mezarlığında ' gü
zel bir mezar kazdırmak benim için 
işden değildir. Fakat gösterdiğin bu 
cesaret hoşuma gitti. Tek başına be
nim bulunduğum yere kadar sokul
dun. Bunu yapmak için ölümü göze 
aldın. Olur kabadayı bu işi yapa
maz. Onun için canını bağışlamağa 
karar verdim. 

Son cümleler Çerkes Koca Meh
met üzerinde çok kuvvetli bir tesir 
yaptı. Her halde efenin kurşunu yok 
tu. Yoksa Çerkes ve Arnavutlarla a· 
rasında . bu kadar büyük kan davası 
olan efe, böyle bir vaziyette hiçken
disinin canını bağışlar mıydı? Bu 
llflan söylemek suretile vakit ka
zanmak istediği bedihi idi. 

Çerkes Koca Mehmet karar verdi. 
Bırakmıı olduğu tüfeğini kavrıya

rak ayağa kalkacak ve yeniden bir 
hücum teşebbüsü yapacaktı. Nasıl 
olsa bir defa ok yaydan çıkmıştı. E
ğer Çakırcalı hakikaten kurşunsuz 

bir vaziyette ise kendisini derhal te
peliyecekti. Bunun aksi de varit o
labilir, Çakırcalının tuzağına düş

müş bulunabilirdi. Bu takdirde na
sıl olsa ölümden kurtulamıyacaktı. 

Elini yavaş yavaş tüfeğine doğru 
uzatmağa başladı ki birdenbire ba
şının ucunda bir tüfek., patladı ve 
Koca Mehmet yine hareketsiz kaJ· 
dı. Çerkes Mehmet vurulduğunu 
zannediyor, fakat vücudünün hiçbir 
tarafında henüz bir sızı duymıyor· 
du. Bu sırada Çakırcalının yine ay
ni alaycı sesi duyuldu: 

- Sakın ha· koca ayı. Yerinden 
kımıldanayım deme! İşte bak tüfe. 
ğin ne hale geldi. Eğer bir daha bay· 
le bir şeye teşebbüs edecek olursan 
bu sefer kurşunu beynine yersin! 

Koca Mehmet yan gözle baktı. 
Tüfeğin dipçiği parça parça olmu~ 
tu. Şu halde Çakırcalının kurşunu 

vardı. Aklına gelen ihtimal doÇu 
değildi. 

(Devamı var) 

len' et lnönUnUn v•llde. 
l•rl ....... 

Reisicümhur İsmet fnönü'nün va
Iide9l ve çocuklan dUn şehrimize 

gelmişler, Vali ve Belediye Reisi 
Doktor LUtfi Kırdar tarafından 
Haydarpaşada karşılanmışlardır. 

'T&NllAaAH 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

Britanyanın Hava·dan lstilisı 
Hava Y ollarile Y apılacalı Baakınlar Ve 
Ncızariyatta Oldufu Gibi Ameliyatta De Netice 

Hii.cumlar 
Verir Mi? 

Alman askerı mecmuası Deus· 
chewehr, Britanyanın havadan isti· 
lasına tahsis ettiği bir yazıda, bu 
çok tehlikeli planın safhaları hak· 
kında izahat veriyor. Önce ufak is· 
tihktim birlikleri ve paraşütçüler 
seçilen yere inerler, bunlan ağır 
silahlarla mücehhez hava kıtaları 

takip eder, daha sonra nakliye tay· 
yareleri mühim kuvvetlerle bu t& 
şebbüsii beslerler ve ilh. 

Hava yollarile düşman memle
ketlere yapılacak indirmelerin e• 
hemmiyet kertesini c Yeni Sabah> 
da bir kaç makalemde tebarüz et
tirmek istemiştim. Bugün bir kıyı
ya karşı yapılacak indirme hareket
lerinin istihdaf ettikleri gayenin 
tahakkuk edip edemiyeceği hakkın
daki düşüncelerimi yazacağım. 

Hava yollarile yapılacak baskın
lar muhtelif safhalara ayrılırlar ve 
herhangi bir safhada teşebbüse gi
rişen için tehlikeler vardır: 

a) Uçuş meydanından kalkış, 
b) Düşman memlekete (hedefe) 

kadar uçuş, 
c) Hafif birlikleri (paraşütçüleri, 

istihkamcı müfrezeleri) indiriş, 

d) Hava piyadesile besleyiş. 
e) Nakliye tayyarelerile teşebbü

sü neticeye isal edecek mühim kuv
vetleri müdahale ettiriş. 
Uçuş meydanından havalanma. 

havalara hakimiyet kazanan bir or
du için, hava tehlikesi.re uğrama
dan ve sabahleyin hedefe erişmek 
şartile, daha gece karanlığından is. 
tifade edilerek, yapılabilir. Esas 
emeli sulhun korunmasından iba· 
ret olan memleketler. bu meyanda 
İngiltere de, uçuş yerinde mütear,. 
rızın bastırılmasım hazırlık çerçe
vesine koymuştur. Çemberlayn, 
Parlamentoda mikyasın büyüklü
ğiinde taarruzi bir maksad takip 
edildiğini ileri sürenlere karşı muk
ni bir cevap vermişti. Bununla be
raber, hatta kuvvetçe zayıf bir 
memleket te uçuş yerini, çok defa, 
gizlemek imkanısı ı bulabilecektir. 

Slyülr bir ifaya de-vi bulatları• ara11nda 

Bir tayyare filosunun, çok defa, 
kendi memleketi Ü!!erinden uçmak 
kolaylığını bulabileceği de meydan
dadır. Düşman memlekette çok 
mühim· teşebbüslere girişmek üze
re uçan filolann müveccih hatları 

önceden tesbit edilebilir ve kara
dan bu filolar daima himaye de 
edilebilirler. 

İngiltereye götüren kısa yollar, 
bitaraf memleketler üzerinden ge
çerler. Bu memleketler, harpde bt
taraf kalsalar da, Üzerlerinden ge
çen tayyarelerden haberdar olma-

. lan ve haber vermeleri im.ünı 
vardır. Şimal denizinde, İngiliz 
gözcü gemileri havaya karşt da da
i~ 1 emniyet hatlan tesis ederler. 

~- IYIZAN:l-

Emek/i General 
Kemal Koçer 

Bunların vazüesi filonun kuvvetini 
ve hareket istikametini tesbittir, 
tabiatile, alçaklardan uçmıyan filo
lara karşı ateş etmek fırsatını bula· 
mazlar. 

İni~ yerini bir kıyı bölg~si olarak 
intihab eden mecmua, galiba, Bri
tanyanın zengince m~skun olduğu
nu ve kadınlar da dahil oldufu hal
de, Britanya sakinlerinin parafütçü 
ve. istihkAnicı · müfrezeyi ihtiyaca 
göre karşılıyarak ~ tetebbüsil akame:. 
te utratacatmı d6filnmemiftir. · 

Bir kıyıya veya bir limana karp 
teşebbüa icrasını tasariıyan mec
mua, zannederim, burada müteakıb 
hareketlere bir destek teşkil eden 
bir köpriibatı tesis etmek fikrinde
dir. Bu köpruba,ı sayesinde, mem~ 
leket derinliklerinde lnkif8fını te-.. 

Ha•adaa parqltle eeplwae Y• 11da mdirme tali•lerl 

min etmek üzere, artık harekatın 

beslenmesine sıra gelir! Bu muhte
şem plinın vazn, buna imkan arar
ken, müdafiin karada bu imkanla• 
rı bulamadığına mı kanaat etmiş
tir? 

Harekatını gizleyemiyen bir fi
lo, daha inmeden önce, düşman fi
lolarile havada karşılaşır. Baskın 

yapmak istiyen tarafın nakliye tay
yareleri en iyi hedeflerdir ve müte
şebbis için en tehlikeli bir vaziyet 
te uçuş sırasında yakalanmaktır. 

Bir kaç Alman mecmuasında gör
düğüme· göre, bu teşebbüsün, daha' 
girişilmezden akamete mahkfun 
olması, tazmi11i kabil olmıyan za
rarlar dotunır. 
Zayıf müdafi filolannın havada 

defi ve tarda da teşebbüse vakit ve 
im.kAn bulamıyacağını kabul edebi
liriz. Bu halde baskın hareketi, se
çilen kıyıya (limana) intikal eder. 
Elde edilen nokta, harekatın inki
şafında da tesiri haiz olmalıdır. 
Böyle bölgelere, ehemmiyetlerine 
göre müdafaa kuvvetleri ayrılacak
tır. Paraşütçülerin karaya inmeleri 
melhuzdur. Denize inen paraşütçü
nün, bir de denizle ve kıyıdan açı
lacak ateşle savaşması lazımdır. 

Kıyının bir lahza zayıf kuvvetle 
meşgul olduğu farzolunabilir. Fa
kat, bir kısım Britanya arazisini, 
İngiliz ordusunun manevralarına 
iştirak ettiğimiz sıralarda gördük. 

Britanya adası, Almanya ile de 
mekıs olmıyacak surette mamur
dur. Her tepeye, belki kıyının her 
noktasına asfalt yollar varken ve 
İngiliz ordusu her ordudan daha 
milkemmel · olarak motoriEe edil
mişken, herhangi bir çıkarma veya 
indirmeye bu zırhlı ve motörlü 
kıtalann yetişmiyeceğini düşünmek 

nasıl mümkündür? 
Tayyarelerin, hele nakliye tay

yarelerinin herhangi bir noktaya 
inebileceğini kabul etmemiz için 
henüz bir sebep yoktur. Bir çok 
kıyılar sarptır. Amavudluğa, Çe
koslovakyaya eğer havadan kıta

lar indirilmişse, bu vaziyetin beri
ki ile ilgisi nedir? İspanya harekl
tının birçok safhalarını, gene Alman 
askeri edebiyatından takip edenler, 
rıeohe gerilerinde herhangi mühim 
f>tr inişe şahid olamazlar. Uzak 
Şarkdi.. veya Habeşlstanda da müd- , 

deaya kuvvet veren vakalar yc.k
tur. Sovyet tecrübelerini yazan Al· 
man mecmuaları bu usullerin ya· 
kında muvaffak olabileceğini ıım,~ 
diye kadar büyük bir kanaatle te
min etmiş değillerdir. Büyük kom:.· 
şularile müvazi denemeler yapan• 
Almanlar, vaktile Moltekenin de+ 
açtığı on dört yoldan Britanya ada .. 
sına inebileceklerini tasavvur ed• . 
bilirler. Fakat, gene sorabiliriz, dö-1 

nÜ§ yeri nerededir? · 
Hazerde hava yollan işlektir. Fa- ' 

kat iniş yeri, üç yüz yıllık tarihine 
ancak zafer destanlan yazan bü~ • 
bir milletin yurdunda çok tehlik9-

1 

lidir. 
İngiliz müdafaa planlarının esra

rına nüfuz etmek kudretine malik 
değiliz. Bence kesin sÖnuçtan ernlıı 
olan bir memleketin hattl inişe de 
imkan vermesi, kıymetli malzeme'.. 
sini hava muharebesinde elden çı

karmasından daha hayırlıdır. Bu 
mülahaza, hava kuvvetlerince zayıf 
memleketler iç;in de variddir. Ka
radaki ufak kuvvetler de bir muha
rebenin bütün safhalarını yaşata· 

bilecek silah ve vasıtaya sahip ol
dukları halde, yalnız manevraların 
verdiği neticeye dayanan ordular, 
ne kadar hazırlıklı olursa olsunlar, 
böyle teşebbüsleri hele en medent 
ve vatanperver bir memlekete kar
şı. hiç başaramıyacaklardır. 

Havadan indirmelerle kıyının mü
him mıntakalarında tahribat im· 
kanları aranabilir. Fakat müstah
kem bir mıntaka, bu tehlikeleri dai
ma gözönünde bulundurur. Alman
yada da kıyı ağır toplan için husu
si emniyet tedbirleri alınmıştır. Şe
hirlerin indirmelerden hiç korkusu . 
yoktur. Hinterlanda indirmelere te
şebbüs edenler, uyanık bir dilşm• 
nın torbasına girmiş olurlar. 
İndirme hareketleri, mevzian . _ 

beslenmedikçe hiç muvaffak olamı
yacaktır. İndirmelere karşı müda-
faa işi, ince bir tabiye meselesi d• 
değildir. İngiltere kıyılarını, dünya-
nın da en kuvvetli bir donanması 
emniyet altında bulundurmakta-
dır. İngilterenin garp kıyılan bu 
hava taarruzlanna hedef olabilir. 
Deniz kuvvetlerinin vaziyete müda~ 
halelerini de burada hesaba katm.ati 
icap eder. 

(Sonu 1 ncl sayfun•zd•) 
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Yıldızla Nerkıs, sahile gidip bü-
yücek bir kayaya oturuyorlar. Ga
yet hafif esen rüzgarın kımıldattığı 
deniz, ufak dalgacıklar halinde sa
hile kadar gelip kumların üzerinde 
beyaz köpükler çıkararak tatlı hı

§ırtılarla yayılıyor. Açık mavi se -
mada durmadan şekil deği§.tirerek 

ilerliyen beyaz bulutların altında 

adalar bir ölü sükiınetinde imiş gi
bi sakin ve sessiz gözüküyor. Ner
kis, bu manzaranın güzelliğine daL 1 
mış olan Yıldıza bakarak: 

- Muhakkak Cengizi düşünüyor
sun, değil mi? 

- Rica edrim, artık ondan bah -
setme! 

Nerkis, arkadaşının bu sözüne 
aldırmadan: 

Cengiz de, diğer erkekler gibi eğ
lenmek için bakir bir kızın kalbile 
oynuyordu. O anda onun adi bir in
san olduğunu hissettim. Ondan son
ra hemen her gün, sanki ben bir şey 
bilmiyorum gibi benimle konuşmak 
istedi. Her seferinde: 

- Aramızda artık her şey bitti! 
dedim. 

O, yalandan bir masumiyetle: 
- Ne oldun Yıldızım? diyordu. 
Ona dün o kadar hakaret ettim 

ld, bugün benden adeta kaçıyor. Ne 
yazık ki, bu lıdiliğine rağmen onu 
hfıla seviyorum. İnsan kalbine em
redemiyor; kalbin sesi susturula -
mıyor. 

Yıldız, Nerkise bakarak: 
- Artık her şeyi öğrendin Ner • 

kis! Bu sözü kimseye söylemiyece· 
ğine b;ına söz ver. 

Nerkis, Yıldıza bakarak: 

Su Bendinin Açılış Meraaimi 

- İki senedir ne kadar rnes'uttu. 
nuz? B_!rkaç gündenberi ne oldu 
size? diyor. 

Yıldız, rüzgarın dağıttığı kumral 
saçlarını toplayıp ufuklara dalıyor. 

Cevabsız kalan Nerkis, Yıldızı ko
nuşturmıya and içmiş gibi tekrar 
söze başlıyor: 

- O kadın, uzunca boylu esmer f ' 
miydi? 

Ziraat Vekilimizin Aatalyada t•tkikleriaden bir intıba 

- Yıldız! Neye dar1ldığınızı ba
na anlatmalısın. Derdini söylemi _ 
yen derman bulamazmış. 

- Bu sükutumdan, Cengizi hala 
sevdiğini anlıyorum. 

Gözleri ufukiarda dolaşan Yıldız, 
iradesini nemri altında olmadan: 

- Cengizi hala seviyorum.. di -
yor. 

. Bu cümleyi, iradesi işlemeden kal 
binden gelen bir sesle söylediğine 
kızıyor. Nerkis de sevgisini anladı. 
ğından bütün hakikati arkadaşına 
anlatıyor: 

Yıldız hayretle: 
- Evet.. yoksa o kadını tanıyor 

musun? 
Nerkis, Yıldızın boynuna sarıla. 

rak: 
- O kadın Melihadır. Hani, Cen

gizin bahsettiği ablası ... 
Yıldız, Nerkisin yüzünü rastgele 

öperek: 

- Cengizin fena bir insan olaca
ğını düşünmüyordum zaten.. diye
rek oturduğu yerden kalkıp koşmı
ya başladı. Nerkis, çılgın gibi koşan 
arkadaşının arkasından bağırıyor: 

- Nereye Yıldız? 

Yıldız, iki elini boru 5libi ağzına 
tutarak: 

- Cengize! .. , 

Cengiz, Yıld~zın kendisinden ni
çin nefret ettiğini bir türlü anlıya
mıyordu. On beş gündür o kadar ha
rap olmuştu ki, en ufak bir şeyi dü
şünmeğe hali yoktu. O gün yalnız 
başında, evlerinin arka tarafındaki 
koruluğa gitti. Bu yeşilliklerden, 

- Evvelki sene Göztepeye gelen 
Cengizlc tamşmıştım. Birbirimizi 
tam mana~ile anladığımızdan he -
men nişanlanmıştık. Cengiz, mühen 
dis çıkınca evlenecektik. Cengizl o 

kadar seviyordum ki, bir an olsun 
beni ihmal edeceğini bile düşünmek 
le titriyordum. Seven bir kadın için 
bu düşünüş yanlış değildir zanne _ hatta şakırdıyan bülbül seslerinden 
derim. Neyse teferruatı bırakayım. bile usanmıştı. Tekrar evine döndü. 
Bundan on beş gün evvel Cen.gizi Havuzun başında balıkları seyre • 
istasyonda, genç bir kadını 'karşılar_ derken Yıldızı görüyor gibi oldu. 

Yerden biiyücek bir taş alıp suya 
ken gördüm. Bir tanıdığıdır diye, fırlattı. Kaynaşan sular durulurken 
Cengizi beklemek üzere evine git. , Cengiz, Yıldızın suya akseden ha-
tim. Havuzun yanında dolaşırken i yalini gördü. Derhal başım çevirdi
Cengizin, bu genç kadınla geldiğini ği zaman Yıldızla gözgöze geldi. 
gördüm. Yanımaan geçtiler. İkisi Koruluktan duyulan bülbül sesleri
de farkına bile varmadılar. Kadın, ne iki mes'ut gencin şakrak kahka-
Cengize sarılarak: haları da karışıyordu. 

- Bilsen seni ne kadar seviyo. .. .................... _ .. ___ ....... _ 

rum, Ce~giz .. diy~rdu.. . 1 Refet Canıtez "Erdekte 
Artık ıradem ışlemıyordu. Hıç E d k (H ·) a·· ··k M"ll t . " _ r e ususı - uyu ı e 

bır şey duşunmeden onların arka - M 1 .. ik. · · · R f t c ec ısı ıncı reısı sayın c e a-
sından eve girip kapıyı kapayınca. nıtez, Erdek kaymakamı olan oğlu 
ya kadar baktım. Benliğimi kaybet- Feridun Canıtezde bir müddet mi
miş, perişan bir kadın gibi bahçe - safir kalmak üzere kasabamızı şe-
den sallanarak çıktım. reflenclirm~tir. 

: Onun dostları, düşmanları, 

· çöl kabileleri ve bütün civar halkı 
kabul ve tasdik edeceklerdir. Ye· 
min ederim, ki bunu gözümle gör
müş gibi bir hakikat addediyorum. 
Ona inanmıyanlar zelil ve hakir o
lacaklardır. Pek muhakkaktır, ki 
şimdi zengin olanlar, o zaman onun 

muavenetine muht&ç olacaklar; o
nun riyaseti altına girecekler; ona 

muhabbet göstereceklerdir. Ey beni 
• HQşim! Muhammede, kavlen ve fii-

len dost olunuz ve ona sadakatla 
: muavenet ediniz. Allahın hidaveti-
ı -
1 ne yalnız o mazhar olmuştur. Ben 
·sağ kalıiaydım, onu daima düşman
' lannın şerrinden korurdum. Sizi, O· 

na yardıma dağvet ediyorum. 
D<?di. 
Kureyşin ileri gelenleri, Ebu Ta

libin son nefesine kadar Muhamme
di himayede ısrar ettiğini Hamza i
,Je Ömerin müslüman olmaları ile is
. Jamiyetin kuvvetlendiğini görünce 
,ebu Tôlib ölmeden evvel, onun de

lclleti ile Muhammedle anlaşmıya 

~arar verdiler ve Ebu Talibe: 
- Ya Eba Talib! Biz senin şeref 

lre iğtibannJ, büyüklüğünü tasdik e· 
jlerlı. Şimdiye kadar senin her em· 
rine itaat ettik! fakat sen ölünce, 

korkarız, ki Muhammedle aramız 

tekrar açılacaktır. Yine biribirimi
mize düşman olacağız. Rica ederiz: 
onunla şimdiden aramızı bul. Biri
birimizin dinine taarruz etmiyelim. 
Böyle olursa biz de ona yardımımızı 
esirgemiyelim. 

Dediler. 

Ebu Talib, Muhammedi çağırdı ve 
ona Kureyşilerin teklifini söyledi. 
Muhammed de: 

- Aramızda bizi biribirimize düş
man edecek bir esbep yoktur. Ben 

onlardan yalnız birşey söylemeleri· 
ni: cLii ilahe illallah -= Allahtan 
başka AUah yoktur> demelerini is
tiyorum. Bunu kabul ederlerse ken
dileri Arap kavmine hakim ve A
cemlere karşı muzaffer olurlar. 

DedL 

Kureyş reisleri bu cevaba karşı: 

- Ya Muhammed! Sen, bizim bin 
beş yüz bu kadar mağbudumuzu in· 
kar ve terk edelim, ki yalnız bir Al
laha ibadet edelim. Bu teklifin bize 
tuhaf geliyor. Biz senin hatırına bu 
kadar riayet ederken sen bizim hatı
rımızı hiç saymıyorsun. 

Diyerek çekilip gittiler. 

Onlar gittikten sonra, Ebu Talib: 
- Muhammed! Kureyşe yaptığın 

Antalya (Hususi) - Ziraat veki
li Muhlis Erkmen maiyetindeki ze
vatla beraber 18 Temmuz günü ak· 
şamı Antalyaya muvasalat etmiş· 
lerdir. 
Kıymetli valimiz Fuat Baturay, 

Antalya mebusu Rasih Kaplan, 
Daire reisleri, Parti ve Halkevi 
mensupları misafirleri Kırkgözde 
karşılamışlar, şehir dahilinde as
ker, polis kıtaları ve kalabalık bir 
halk tarafından selamlanmış, hara· 
retle alkışlanmışlardır. Vekil ayni 
gece belediye tarafından şerefleri
ne verilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

19 Temmuz sabahı saat 6 da Ev
kaf tarafından yaptırılan su bendi· 
nin açılış törenini yapmış. Antalya
lılara Başvekil Dr. Refik Saydamın 
selam ve sevgilerini getirdiğini söy
lemiş ve bu bendin Antalyalılar için 
hayırlı olmasını temenni etmişler

dir. 
Sayın vekilden sonra Vakıflar 

umum müdürü Fahri Kiper su ben
di hakkında izahat vererek memle
ketimiz için daha bir çok işler ba
şarılacağını bildirmiştir. 

Bundan sonra heyet otomobillere 
binerek gene evkaf tarafından tesis 
edilen zeytinliğe gidilmiş ve orada 
sabah kahvaltısı neşeli bir hava 
içinde yapılmıştır. 

Buradan şehre dönülmüş, evkafın 
demirciler için yaptırdığı modern 
sıra dükkanlarının işe başlama tö
reni yapılmıştır. Sayın valimiz hü
kumetin memlekete gösterdiği de
rin aiakaya teşekkür etmiş \'e hü
kumeti selamlamıştır. 
Kıymetli vekilimiz bütün dillr

kanlan birer birer gezerek esnafın 
hatırını sormuş işleri ve kazançları 
hakkında izahat almışlardır. Bu sı

rada sayın vekil etrafını saran 
" 

halk arasında çocuklarla konuşmuş 

ne olmak istediklerini sorarak ilti· 
fat etmişlerdir. 

Bundan sonra Halkevine dönül-

müş kısa bir istirahatten sonra sa

at on üçte evkaf tarafından Hallce

vi salonunda verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. Saat 15,30 da 

Narenciye istasyonunun açılış tö

renini de yapmışlardır \'e burada 

köylü ile temas eden vekil dertleri· 

ni sormuş, en büyük derdin banka
lardan alınan paranın faizinin çok 

olduğu cevabını almışlardır. Bura
dan Aksuya giderek gezmişler, ge· 

ee geç vakit şehre dönerek, Ticaret 

Odası ·ıe borsa tarafınrlan park ga· 

ıinosunda verilen ziyafette de ha
!ll' bulunmuşlardır. Ziyafette vekil 
ve Rasih Kaplan tarafından birer 
hitabe verilmiştir. 

20 Temmuz perşembe günü mi· 

safirler ayni eşhas tarafından va
pura kadar uğurlanmış, vapur İs· 
tanbula müteveccihen hareket et
miştir. 

Mıntakamız parti müfettişliğine 

tayin olunan Osman Şahinbaş 19 

Temmuzda şehrimize gelmişler, 

Halke\rinde misafir edilmişlerdir. 
R.H. 
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teklifi muvafık buldum. Tam yerin
de bir teklifti. 

Deyince, Muhammed, amcasının 

islamiyete meyyal olduğunu tahmin 
ederek: 

--; Amca! Allah seni hayr ile mü
kafat etsin! Beni çocukluğumdan

beri baktın, himaye ettin. Büyüdük
ten sonra benim hakkımda daima te· 
veccüh ve muhabbet gösterdin. Be
ni memnun etmek istersen Allahın 
birliğini tasdik et: Ben de kıyamet 

gününde Allahın huzurunda sana 
şefaat edeyim. 

Dedi. Ebu Talib ise: 
- Halkın, Ebu Talib ölüm korku

sile müslüman oldu. diye benimle 
eğleneceğinden korkmasam müslü
man olur.. istediğini yerine getir
mekle seni memnun ederdim. 

Diye cevap verdikıen sonra ken
dinden geçmiye ve söylediği şeyler 
anlaşılmamıya başladı. Abbas kul.a
ğını Ebu Talibin 2ğz.ına .. koyarak j 
dinledi Sanrru .... • 

- •3 -
- Ya Muhammed! şahadet getiri

yor! 
Dedi. Muhammed, cBen işitme

dim> diyerek amcasının müslüman 
öldüğünü kabul etmedi. İbni İshak, 
bunu rivayet ederek Ebu Talibin 
müslümanlığına kail olm~ ise de 
diğer islam alimleri bu fikre iştirak 
etmemişlerdir. 

Siyer kitaplarındaki rivayetlere 
göre, Ebu Talib ölünce oğlu Ali 
Muhammede gelip: 

- Amcan ihtiyar sapık öldü. 
Diye haber verince Muhammed, I 

müteessir oldu; ağladı ve: 
- Haydi gaslet: Sonra da techiz 

ve tekfin et de mezara göm! 
Ddi. Ali ise: 

- Kad mate rnüşriken = kafir 
olarak öldü! 

Diyerek tekrar emir bekleyince: 
- Öyleyse yalnız toprağa" gö -

mülmesi kafidir. Allahtan, babana 
rahmet dile! Ben de. onun için is •

1 tiğfar ve rahmet isti.vece.O-im. 

-42 -

13 Ağustos: ı 
Feridun Beyin tavrı ve yaşayışı 

çok feci, bununla beraber halini an. 1 

lanuyor da değilim. Gururu, tamanıi 
le inhisarcı tabiati ve aldatılmış ol
maktan mütevellit kemirici bir his. 
Ve hem o, Hikmetin acaba asıl baba 
sı mı? Altı sene çocuksuz yaşıyan 
bir ailede ilk olarak doğan çocuklar. 
Ve birkaç sene sonra da ... 
Bund~n ba~ka, ana ile oğul ara. 

sındaki son derece muşabchetın, 

Feridun Beyin nazarında doğurdu
ğu hisler ve şiddetlı hareket arzu
ları ... Bu müşabehet fazlalaştıkça, 

babanın da kini fazlalaşmıştır ... Bu. 
nunia bera!>er babanın bu vahşı kı
ninde metoddan ziyade bir his mev
cudiyeti görüyorum. Bu kin, günü 
giınilne yaşıyor. 

Feridun Bey, her halde, oğlum 
yirmi yaşına gelince ne yapacağım 

k il 
olduğllmu herkese bağırara 

d -· ı e ecegım... .rt' 
. . olıt\ır 

Fakat bu da koJay bır ış d~, 

cak. Yalnız sabır, meharet ve etfe, 

kat; bu hususta bana yardıın ıııu • 
cek. Hem, fethi bundan dahn ,fv 

kül baskr. kaleleri de kendi urff. . ,·ıı 
ma çekmedim mi? Ha) ır, ınu 

13 
kıyetsizlikten korknıuyorunı··· \ 
nunla beraber mu\"affak olunca s\ 
işim dE: bitince bu evden .a'J rıi.ıl1 
da çok zor görünec0 k. 

16 .11ğııstos: ·"'· 

Doktor Malik, gelecek tıY111 ~ıı 
larında girlecek. Çok şükür bUrı b~ 
da canım sıkılmıvacak. Doğrusı.ı,""" 

• llV 

adamdan bir türlü hoşlanJfll.~~ 
rum. Dün, sofrada Hiıonete, 0 ~· 
bir müthiş nazarla ba~~yordıl 
titredim. 

diye kendi kendine sormamıştır. 17 Ağııstos: ne r 
İ4 Ağustos: Hikmetin kalbınden acaoa . dt" 
Hik.metın ne yaptığını sorduğum geçiyor? Her cihetten, kendist~e\'I 

Mehmet: memnunum. Evvela beni çalc tı 
M k · B" ·~j{lC - era etmeyıniz. ır aydan - yor. Sonru çalı~ıyor da. Çı'S- .. 

11
il" 

beri 11ok daha iyi, günden güne hu- resmini yapmak işine can ve g~ raf 
yu güzelleşiyor .. diye C\'! \'ap \.'erdi. den sarılmış. Zekası inkişaf ed1'fS' 

15 Ağtıstos: B h ·· ·· k i'-•ette. u er an gorunec.'C vaz .; oell 
Feridun Bey bu sabah beni epey . · IJCO 

kat bazı zamanlar sebebını :cP." ~ 
hayrette bıraktı. Yanma geldiğim d~ 
vakit derhal: gizlediği esrarengiz bir ~n e(iiğl~ 

tesiri altında. Geçen gün, tıtr 
- Azizim Selim, ben kendimi 

mükemmel b.ir insan olarak asla. görünce: , eli~ 
- Neniz var, hasta mısını.Z· tavsif etmiyorum. Fakat ne de olsa, 

iena denecek bir insan da değilim. sordum. re~ 
Siz, aziz dostum, çok takdire layık- Ellerini alnı üzerinden geçir~ıdet 
sınız. İşte ben, sizin değerinizde o- - Bir şey değil. ciçckleritrl

1 

lan bir kimseyi layık olmıyarak is- bahsedelim .. dedi. . 
t 

tismar ediyorum. Zira, siz, şimdi 18 Ağustos: ·. zııcsı 
bir isim ve meslek tayin edebile - Hava, gece ziyarcll!rırnı bO it ,eı 
cek, yaratacak yaştasınız. ve böyle ğibi değil. Altı haftadanbcr~. bdiitil~ 
kıymetli senelel'i, benim için. ve bir damla yağmur düşmedi. Gu~zgV" 
işçi gibi, size ne şeref ve ne istifa. bazan kuvvetle esen şimal rtııteSı!r 
de getirecek büyük bir eser için za- akşama doğru muntazame~ ·of·~· 
ruri ve ilmi malzemeyi toplamakla yor. Artık başım da dönmu} hl t' 
istimal ediyorsunuz. Size bir tekli- demeli? Adet ve a~ışkanhlt 
fim var: Mesai arkadaşım olun. L şey! .. 
kimizin imzası altında çıkacak olan 19 Ağustos: • 

1 
'l{e · 

bu muazzam eseri birlikte yaparız. Doğrusu dün çok korktuJl'lİ "otl' 
Ve sizi bütün ciddiyetimle temin mek salonuna girmeden e\'ı:e ·r :1 

d . k" b l . b·ı d'~im b! ~ e erım ı, u ça ışmarmzın doğura- dorda, Ihkmet, ı me ıg ··ıJ1leıı 

cağı eser, benim için ehemmiyeti bep altmda müthiş surette g~ 5111' 
yok, fakat size büyük bir şan ve şe- başladı. J:i'eridun Bey, iskctrl e 
rcf getirecektir. Hadiselere müte _ den sıçradı. ,rııt) 

allik bütün hususatta hemen hemen (Dev~ 
ayni fikirdeyiz. Fikir üzerindeki =================::::::::: 
bazı mübayenetlere gelince ... A_ ca- EGE TiYATROSU 
mm, biz de çocuk değiliz ya, nasıl 

olsa birbirimızle anlaşırız. Bu i§e 
ne diyorsunuz, azizim Selim Bey? 
Çalışmamız bitinC<?ye kadar birbiri
mizden ayrılmıyacağız. 

Bütün ısrarlarına rağmen, evet, 
demedim; yalnız bir aydan evvel · 
cevap vereceğimi kendisine vadet~ 

tim ... Hikmet; bu mes'ut vaziyetten 

senin kurtulman için istifade ede
mezsem, gayet beceriksiz bir adam 

Dedi. 1 
Muhammed, Ebu Talibin ölümün- 1 

den pek müteessir oldu. Cenazenin 
yanında giderken ağlıyor ve: cAm
ca! Cenabı Hak mükafatını yersin. 
Sen akraba ve taallukatını arardın. 
Beni hiç incitmedin.• diye söyle -
niyordu. 

Ebu Talib defnolunduktan sonra 
Muhammed evine kapandı. Günler
ce çıkmadı. Allahtan amt'ası için af 
ve mağfiret niyaz etti. 

Müslümanlar, bunu görünce: 

- İbrahim peygamber babası için 
istiğfar etti. Muhammed de amcası 
için dua ediyor. Öyleyse, biı de ana-

1 larımızın, babalarımızın Aüahın 

rahmetine mazhar olmalarına dua I 
edelim. 

Dediler ve evlerine kapanal'ak 1 
dualara başladılar. Muhammed, bu 
garip halleri beğenmedi. Curcuna-

nın önüne geçmek için, derhal Al -1 
1 

lahtan şu mealde olan ayeti getir-

di: «Peygamber ile müslümanların 
cehclnnemlik olan akrabaları için 1 

istiğfar etmeleri caiz değildir. İbra
himin babası için dua etmesi, bu 
hususta evvelce söz verdiği içindir. 
Babasının Allah düşmanı olduğuna 
kanaat getirince duadan vazgeçti. 

Temsilleri 
Nuri Gençdur Te ar
kadatları 26 temmuı.kS~l!lı' 
Çarşanba akşamı 

Narlıkapı Şafak . ~ 
bahçıesinde l 

Son Emir - Yer• 1' 
Murad Şamil Yary~ 

·e' İbrahim, babasını çok sever ' 
cırdı.• rfıf~ 

İslam uleması dört türlil " 
olduğuna kail bulunuyorlar: ı.ıltıl 

1 - İnkiıri küfür. Alla~ ~ 
ile tasdik ettii,ıi halde ıisanıle j&l' 
etmemekte inad eden adaJ?lıfl 
rü. Ebu Cehlin 1.-üfrü gibi.- ııetlO 

2 - Cehudi küfür. Peyga~stı' · 
zamanındaki Yahudilerin A-{Ll 1''' 
medin peygamberliğini k~b.~r eı· 
bul etmekle beraber onu ı flJlo" 

meleri gibi... jll ' 

3 - Nifak küfrü. Kalbi. ile r e' 
kar ettiği haldQ lisanı ile ı!cr' 
den insanların küfrü gibi .. · tssd'~ 

4 - İnadi küfür. Kalbi ile i~IJ 
ve lisanı ile ikr ettiği bal~~ ı.-tıf' 
şartlarım kabul etmiyenletl 

.. 'b• !hgJ ru gı ı... jf tıv 
Ebu Ta~ib, Muhamrnedle 0ıı~ 

ederdi. Bazı kasidelerinde de~ ,,e''' 
peygamberliğini tasdik ed~~··t~ğıl 
ler söyledi. Fakat elinde. bıt}'ll eeirC' 
çocuğa tabi olmayı şerefıne 1 
miyor ve hatta: r,Of' 

- Ben Muhammedin yaıaıı 11ıW 
lemediğine eminim. KureY~ ~~ ' 
sinin kadınlarının beni ayJP 0ııı' ' 
yacaklannı. bilsem ona tabi 
dum. ar> 

Derdi. (DevaIJll v 
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mahyan Nafıanın Asfalt- Bllediya 81~ Milyon 

kalyan Gazete~ :!1

1~:!~e:;e ~~ı~~!:~~ni:~~~ 
Sine Cevap yapılan ıikiyetler İstanbul Belediyesi tarafından şe-

haksızmış hir hudutlan dahilinde yaptırılacak 
( İstanbul Nafıa Müdürlüğü şehir olaıı 1 milyon 50 bin liralık yolun 

~ Bqtarafı 1 IDel uy.fada) dahilinde bazı yolları asfaltlıyarak keşifnameleri tamamlanarak Daimi 
251t1e-~uahcdesi ve 1920 senesinin Belediyeye yardım etmektedir. Ya- Encümen tarafından münakasaya 
il• -nı.ndaki San Remo anlaşması- çikanlmı..+ .... ... lbetinl pılan bu asfalt yolların çok çürük ~~· 
~ erini tahlil ile Suriyenin olduğu tarzında bazı kimseler tara- Yapılan şartnameye göre yollar 
bılatı1ıaıt el vaziyetini Fransaya ha;. fından şikayetler yapılmaktadır. asfalt, mozayikli parke ve parke o
'-ılth istemiştir. Nitekim Lozan Yaptığımız tahkikata nazaran bu larak inşa olunacak ve ekserisini as-
li ..... ,.:ed~ı-mesinin 16 mcı madde- falt +-lrı'l edec-~-. Asfalt yapıla--..,.; yollar şu suretle asfaltlanmaktadır. -~ cuu. 

'l'" ki Yol birinci de.fa olarak gayet hafif cak yollann pek azının alt kısımla.. 
l'.skiur Yenin hudutlan çizilmiştir. olarak asfaltlanmakta, bir sene son.. n beton, çoğunun şosa olarak yapı
"->. ~opraklanndaki her hukukun- ra tekrar ve üçüncü sene de üÇüncü lacak ve asfalt üzerine dökülecek
latıa ı:ag.at etmiştir ve cbu toprak- defa olarak asfaltlanmaktadır. Bu tir. Mozayikli parke yollar asfalt -e Şımdldcn sonra alakadarlar sutetle üç sene neticesinde asfalt _ yolların arasına tesadüf eden me-

ş.ı:uı olacaklardır:. kaydı vardır. lanma işi tamamlanmaktadır. Bu yilli caddelerde kullanılacaktır. 
•~ 11Ph

1 
esiz, bu topraklarle alaka- ı_ Bu muszam yol inşaatını taahhüt 

'"-r !rd surctn: tamamlanan asfalt gayet -
hti an maksat Milletler Cemi- sağlam olmakta ve kilometresi 1500 eden müteahhit bütün taahhütleri-
ki İ olmayıp müttefik devletleroir liraya mal olmaktadır. Bu tarzda ni 16 ayda tamamlamak mecburiye-
~ldta~ya da bunlara dahildir. Şu tinde olacaktır. e It l yapılan yollar şunlardır: Kurbağa-..._ a yanın San Remo ve Lozan Yeni kabul olunan şekle göre mü-
-..ı;ıahed lıdere - Verem hastahanesi, Yaka • 
... _ esinin 16 ncı maddesini na- teahhit hcrmin 120 melTe murabbaı 
--ı d"kk.:ı cık - Kartal, Bostancı - İçerenköy. b-llıiy .1 te alarak, Milletler Ce- yol yapmak mecburiyetini de de-

Cllenetınden çekilmiş olmasına rağ- Kalecı· Necdet ruhte etmiştir. Bu suretle yolların 
Olıtı llıancialar meselesile alakadar asgari müddette tamamlanması ka-

,,:;ı rnesru bir hakkıdır. T k•f Ed.Jd • bil olacaktır. 
Ota iki k matbuatında son günlerde ev 1 l l Hazırlanan program mucibince 
~ ad:ılardaki İtal}·an hukukuna Pazar günü oynanan Demirspor _ yapılac:?k yollar şunlardır: 
~ avazc]nr yükselmektedir. Bun- Galatasaray maçında hakem Tarık Eminönü kazasında : Eminönü, 
~il· CYe~i Sabah). gazetesinde ôzerengıni yumrukhyarak yaralı- . Sultanahmet, Bayezit meydanları, 
\fr. Yın Cahıt Yalçın ımzasile çıkan yan Demirspor takımı kaptanı ka- . Eminönü - Sirkeci, Sirkeci araba 
!ııa} lrıakale 16 temmuz tarihli Gior- ~i Necdet duş almak üzere soyun- vapuru caddesi asf.alt olarak yapı'°· İt!'İtalia'da aynen intişar etmiş- ma odasından çıkarak ortadan ka.y- lacak ve biı yollıırdan çıkacak par'lya on iki adalan bir harp ne- bolmuş. cürmümeşhut müddeti olan kclerlc Koca Ragıp paşa, Ağa. çeş
~ de isgal etmistir. Ve hic bir 24 533ı içinde yakalanamamıştı. mesi, Genç Türk ve Şair Fitnet cad-
'~uralardan fedakarlıku; bu- Cürmümeşhut saati geçtiğinden deleri parkeye tahvil olunamaktır. 

Ş{ı Necdet dün Kadıköy merkezine gi- Fatih kuasında: Fatih meydanı, 
'flltPhesiz bu sesler, Akdenizdeki dcrek teslim olmuş, hakem Tank Darüşşclaka caddesi, Yedikule • 
\~İtalya .aleyhine bir kat daha hakkında kat'i rapor alınamadığm- Gazlıçeşme, AksBl'ay - Cerrahpasa -
~fit, lest.irme~~ çalısan çemberci- dan iş cürmümeşhut kanunu çerçe- Koca Mustafa Paşa caddeleri asfalt 
'l't.tt Yanı fngılı7. . Türk ve Fransız- vesinden çıkarak ahkamı umumiye- olarak Akdeniz caddesi parlte ola
~ 81ılaşma.'ilndan sonra daha tl- ye tabi tutulmuş, kendisi hakim ka- rak yapılacaktır. 
~ ~tınıştır. Fakat, Büyük Bri- rarile tevkif edilerek tevkifhaneye Üsküdar kaazsınd.a: Büyük Çam
~ ile 1''ransa- Akdeniz itilafını sevkolunmuştur. Muhakemesine 10- lıca tepesi yolu asfalt olarak, Be
~~:ı.. de.rinlcştirmekle omuzlarına 20 gün içinde Kadıköy Sulh veya yoğlu kaazsında; Hasköy - Kasım
dtt. ~t hır mesuliyet yüklenmişler- Üsküdar Asliye mahkemesinde baş- paşa, Taksim - Sıraservilcr, Yük· 

· t;. \y., b · k lanacaktır. sekkaldırım, Cihangir yolları, Zin-
~-· . '" u vazıyet arşısmda da • -~llltk cirlikuvu - Ayazağa ikinci yolu, 

A811•• ... , t...tı 
.., -

Britanyanrn 
Havadan 
l•tila•ı 

(Battanfı 1 inci aayfacfa~ 
Bu gibi ifşaatın veya hakiki va

ziyetlerde; nümayişlenn hedefi, İn
giliz kara v~eniz kuwetlerini Bri
tanya .adasına bağlamaktan ibaret
tir, sanıyorum. Ufak te§ebbüslerin, 
hatta muvaffakıyetlerin kat'i neti
ce üzerinde hiç bir tesiri olamıya
cağmı her asker bilir. Herhangi bir 
teşebbüste bütün ihtimaller gözde 
tutularak, kuvvet tahsisi kaidedir. 
Müdafi de bu mühiınmeyi derpiş 
eder. Fakat, bir koricunun, iBritan
yanın da sulh emelini tahakkuk et
tirecek ordular arasında yer alacak 
bütün bir ordusunu ana yurdda 
muntazır ve fıtıl bırakabileceğini 
kabul edenler~ harp snnatine hllim 
olnuyanlardır. 

Tayyare, doğduğu gündenberi 
tehdidini, hakim o1duI,JU havalarda 
gösterebilmiştir. D:ıha yurdunda 
havalanırken düşman filolannı se
masından bastırmayı prograrnma 
geçirmiş olan bir memleketin, bil
miyorum, inen tayyareden veya in
direceği kuvvetten korkusu nedir? 

Avrupa, mamurclerinden korku
labilir. Bin yıllık bir umran diyarı
nın, bir harabezara döneceğini dü
şiinen mesuller, provokasyonlara 
raomen harbe karar veremiyor. 

o ' Düşman memleket semalarına ka-
dar uçmak cüretini 'haiz filoların 
asıl hedefi şehirler, sanat evleri ve 
ilh .. dir. Kuanç, gösterilen fedakar
lığa tekabül etmelidir. Hat.ti tahri
batın da süngünün açacağı zafer 
yolunu temin edemiyeceğini harp 
sonu vakalan ispat etmiştir. Güzel 
Fransanm yıkılan bölgelerini yeni
den imar eden memleketler ikbsa
diyabnda ne derin rahneler açıldı
ğını biliyoruz. Acaba vesika usulü
nü ihya eden bir sebep de bu değil 

midir? 
Bahis mevzuu olan mecmuanın 

....... 
Bqfa:1 

1 

... n Blrtlll Az• K•J'I• .. ,11,.r 
Bam BirJiği !dımıbul mıntakaa 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 lO idare heyeti reisliğinden: 

f j j j j I j 1 Basın Birliği İstanbul mıntakası 
~ I J I I ı• ımı idare heyetinin te_şekkül edip ıs Tem 

1-.;...-- I muzdan itibaren faaliyete başladı~ 
1 1 ~ l•l•I 1 merkez idare heyetince 11 Temmuz 
1 1 1 1 1 1 1 t 111 1939 tarihli gazetelerle ilan edilmiş-

i 1 1 1 l 1 l•ı 1 ti. 

•ı ı•ı :•ı 1 ~ ı•; 
7 1 ı•ı 1 1 1 1 1 

,. ' 1 • il 1 ~
8 ı•ı 1 1 1 ı•ı 1 

1 1 ~ ı•ı 1 1 1 111 
SOLDAN SACA: 
1 - Yakında tefrikaya başlıyaca

ğımız bir Toman 
2 - Doğruluk. . ( 

3 - Kalın, nı,yet. 

4 - ilmi seveı: 
5 - Çarpışma, bir nota 
6 - KWlduracılar kullallll.'I 
7 - Bir nota, meyus. 'l 
8 - Eskiden şehirleri muhaı.ar.a 

ederdi, tren üstündn gider. 
9 - Bir rakam, valde. 

10 - Kuvvetli ışık verir, meal. 
YUKARIDA.ı~ AŞAGI: 
1 - Zaman, kadınlar uyar. 
2 - Sporculann vücudü. 
3 - Hain. 

4 - Mahkemeden kararı almak. 
5 - Bir harfin okunuşu, isim, çok 

şey bilen. 

Mmtaka idare heyeti, İstanbtil 
Basın Kurumu binasında çal~makta 
v.e İstanbul odası yazifesini de ken
disi görme:jttedir. 

'Mmtaka idare heyeti tarafından. 
kanununun B fıkrası mucibince, Bir 
liği teşkil eden azadar. İstanbul vi-
1ayeti dahllinde bulunanlar 1 Ağus
tos 1939 dan itibaren nihayet bir ay 
içinde merkezimize müracaata da· 
vct olunurlar. 

.Birliğe aza yazılması mecburi o
lanlar şunlsrdır: 

ıl - Bir gazete veya mecmuanın 
sahıbi olan, 

2-Bir gazete veya mecmuanın 

veya ajansın ya7.1, haber~ resim, fo
toğraf, tashih ic;ini ücretle (Veya te
lif hakkı alarak) devamlı ve munta
zam surette yapan, 

Bunlar kendileri gelerek veya bi
risini göndererek hazırlanan kayıt 
varakalanndan birini dolduracaklar 
ve üçer tane 4X6 cb'.adında fotoğraf
la birlikte idare heyeti katibine im
'Za mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Gazete ve mecmua sahipleri ayni 
:zamanda, çıkarmakta oldukbn ga-
2ete ve mecmualara aid hülciımet
ten alınmış beyanname ilmühaberi· 
nin, aslı iade olunmak Ü7.ere, aslı ile 
bir kopyasını yahut musaddak bir 
suretini ve çıkardıklan gazete ~ 
mecmuaların müracaatll!'ri gününde 
çıkmış olan son nüshasından iki sa
yısını tevdi edeceklerdir. 
Azalık için müracaatleri mecburi 

olanlardan muh:.·rir, muhbir, mu
habirlerle ressam ve foıoğrafçılar 
da Matbuat kanunumm 21 inci mad
desi mucibince taşımaları ıazım ge-
len hüviyet varakalannı veya bun. 
ların sureUerini tevdi edeceklerdir. 

~h '~!ılığını muhafaza- ederek f k d ı · Besiktaş kazasında: Ihlamur cad-
~ılc~in bütün teşebbüslerine S en erun imanının desi ile Aknretler - Macka arası as-t' tstikametini tayin etmekte kadroları f alt olarak, Adalar kazasında Bü-
'>G1ı: i;ecektir. Türk g zetelerinde Devlet Limanlar İşletmesi Umum yükada Nizam yolu, Heybelide Ay-
~ selen sesler yine İngiliz ve Fran- Müdürlüğüne bağlanan İskenderun yıldız c:ıdesi, Burgsz adasındaki nh
~ı!aıett!leıinin İtalyanın on iki a- limanını teslim almak üzere bun - tını, Kınalıada sahil yollan. 

şimdiye kadar çok kıymetli yazılar
la bezenen sahüelerinin bövle cro
pagandalara tahsis edildiğini türk- 1 
çe bir gazetemizde görünce hayre
te düştüm. Esasen herkes \tendi ica- ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Birliğe yazılmaları ihtiyulanna 
bırakılmış olanlar da vard1r: 

1 - :Meslekten cckilmiş gazeteci. 
ler (v:e mecmuacılar), 

""~ d ki tahsid:ıtının Türkiveye dan bir müddet evvel İskenderuna vvvvvvvvvvvv~ 
~olduP,unu yazmalarından ileri gitmiş olan heyetin bir kısmı şehri- GUMRVRLERDE : 

dına güveniyor. Fuller muharebede 
son söz tankın olacağını söylüyor
du. Douhet bu işi kendi vasıta.sile, 
tayyare ile, başarmak fikrindedir! 

Bir esrar kaçakçısı Tayyare de, tank veya gaz da birer 
yakalandı harp vasıtasıdırlar. Bu vasıtalar, 

~ tedir.> • mlzc dönmüştür. Geri kalan azalar st SABAH - İspanyada ya- İske{lderunda bir müdde~ daha ka. 
~,.._ kardes kavgıısından ;ci..0nen iarak idari islerle meşgul olacaklar-

Ankara Borsas4nuı 

Açılı' 
YeKape•ıt 

-..ııeJer· . , • )an ının k:mı kurumamıs İtal- G-::·. IJman, bu ayın 15 inden itiba-
h ~kerlcrinin zavallı Arn~vııtlu- ren Umum Müdürlüğe bağlı ola - . 
lıaıth ~nharca saldırışı ne kadar rak faaliyete başlamış ve limanın 
'a ıse., İta}:\.-an gazetesinin bilhas- bugünkü vesaitile ihtiyacı karşılıya
,~tenıi::de intişar eden cl2 ada- cak bir şekilde olduğu anla~ılmış
dtiJ·· ladesi:. tezi hakkında ileri .sür- tır. İskenderun limanının yeni kad. 

Arap Cemal adında bir adamın yalnız bsşına zaferde 5mil olamıya
esrar kaçakçılığı yaptığından bir caklardır; tabiyecilcr burada mütte- Lo.dra 
müddetten beri şüphelenen Muba • fiktirler .. ·Bu vesile ile, bir Alman 
f:.ız.a tefkilitı memurları dün bu şah kanaatini de kaydetmeliyim: cBa
sa, Beyoğlu Tarlabaşında bir cürmü zan zaptetmek, müdaf.aa etmek ka
meşhut yaparak ör.erinde de arama dar güç değildir.> Britanyaya de

1 Sterlin 5.93 
100 Dol r 126. 64 
100Fraak 3.355 

t~ı ıtıütalealar da okadar haklıdır. rosu tesbit edilmektedir. Bu kadro. 
~ Ya bu adnlnrı mertçe y·\'tığı da Denizbanlctan açıkta kalan 
~aş sonunda almamış, insanı memurlardan buıları tayin edile -

yapm.ışlar ve bir buçuk kilo :mikda- nizden gidilir! 
rında esrar bularak mÜ".sidere et - :;=.:::=:=~:=:==:=::=:=:=:==:::f 
miş1erdir. R A D Y O 

\ti~ ndan vuran bir hırsız kahpe- ceklerdir. 
~ele gecirmiştir. Ve bu .adaları lng llz Uman mUtahaa
'1~li kte ne. Fransızların, ne de İn- aıaı Ankaraya gidiyor 
\ n l11çbır dahl ve tesiri yoktur. Bir müddettenberi memleketimiz.. 
lttı~~t hükfunethriz bu adalan de, limanlar üzerindP. tetkikler yap.

1 

ill..::''dan h .. . . k ı ~ enuz resmen ıstemış de- ma ta olan Gipı; şirketi mümessil. 

Arap Cemal hakkındc kanuni ta.. 
kiLat yapılmıya başlanml§tır. 

Altm liraları 111111te~at dııma 
~ı~a·mak istiyen biri tutuldu 
Limanımızdan Varnaya gitmek 

için vapura binmek üııere 
olan A.ına isminde bir kadının va-'1 ·Bu fikri sadece büyük bir ef- !erinden M. füver, bugün şehrimiz

i!( ~-~Uiniyenin makesi olan cYe- den Ankaraya dönecektir. Mumai -'utıh ,_ · ·ı ] h k d t · d d.. k ziyntindcn süphclcnen Muhafaza 
> gazeı.<::sı ı eri sürmüştür. ey ya an a zmır en onece o. • 

"-- kt ı M- k ı·t v k·1· Al ç teşkilatı memurları, kadının eşyala-
.. ~ me up ve telgraflardan an una a a e. ı ı i etinka. 
,...,_~oğrud:m doğruya yapılan yaya, yaptığı tetkikler etrafında ge. rında arama yapmışlar ve yün yu. 
'~ıe:den. '.Dürk milleti tara- niş izahatta bulunacaktır. maklar içine sarılmış 18 san altın 
~-:- bu~k bır sempati ile karşı- Dttnlzbanktan açıkla ka- ih birtakım antika para bulmuşlar. 
~~ gordl.&'ğümüz bu tezimizin lan memurlar1 41 t•ylnl d~r. Bu paralar müsadere edilmiş 
'~t~-· d ve Anna hakkında kanuni takibata 
·~ -...ıaızın e programına dahil Denizbanktan açıkta hlan me -
~ elb"tte can ve gönülden te- murlann yüz lira'lan a~ağı ma!l~ a- başlanmıJtır. 
lıaı, ederiz. lanlar~ kısmı ...a,ır:. ye::-i_.v~ Takal111_g_az--ln_o_s_u-nun bazı 
~ ll'llın aHtay hakkında rey ve lert tayın olunmU§.aı·Jır. Yuz lıra. lealaatı mUnakaaaJa 
~ ':i~ o~ak istdllcsi h:.kkında dan yüksek Allaaş alanlar Vekalete c;.ıkaraldı 
~len. mü~aleala~ da . ancak inha ettirilmektedir. Yükse,. ma<l§ İnşaatı devam etmekte olar.. Tak. 
'i; l:ola kelimesile tavsıf edilebilir. alıp ehliyetli olmıyanlardm bazı sim gazinosunun elektrik, kalorifer, 
' J'Uıı bulup Suriye ile Lü"u- kimseler müstesna olmak üzere hi~ soğuk ve sıcak su, mutfak, havagazı ı 
' hl'u~.adığından dolayı kudu· bir memur açıkta kalınıyacaktır. 

1 

ve yangın söndürme tesisatı 33 bin 
'-~ lftihanm böy1e gülünç ve Delu vapurunaa laa&lAI lira olarak ke§folunmuş ve müna _ 
~~larck bulunm.aaı elbeU.. Y•JJllmıracak kasaya çı'tarılmıştır. Bu suretle ga-
; ~ile l.aqılanab~. Dün bazı gazetelerde, Almanya- :zinonun teferruatı :tamamlanrrh -
-.,_ ~ nın Blom Voss tezgahlarında~ olaca\tır. 
~IWWW ı . edilen Doğu vapurunun birçok ba- .Ciğer taraftan Taksim bahcesin-

, 8 buJır Jwndan prtnameye uygun •lmıya. de yapılan büyük havuzun fıskıye 
' UZ UI rak tadillta muhtaç olduğu ve tec. ve elektrik tenviratı ile Taksim S h.zı Jerl-mnc:M buz balan. rübelerden . iyi netice alınmadığı meydanındaki su deposu önünde 
~ ~ ya~lan §iklyetler bak~mda bır haber ~· ~n yapılan küçük havuz.lann eıektrik 
S, Bel..ctiye ,.mden tecr.vı. Dftnizyollarmda . yaptı~ tahki - tenviratına ait keşif evrakı hamla.. 
,~~· katta, ~u haberin bakıkate uygun narak 19 öin lira münakasaya çıka-

~ luflwnın tlewrl oJmadıiı anlafılınıftır. Ancak, va· nlınıştır. .tfl·W 
emr1 gehll ~ ~ kü~ ~oksanları görül. Taksim uhç .. ı banklan 

~' kı la mUf ve ikmal edildikten sonra mem Taksim bahçesine konu.lacak 
&:.. ~Y ş sının ~ teferruab : leketimize geleceği anlaşılmıştır. bankların sekiz tanesi bugün yerle-
ft~ V'ekil;e dftri ha~daki Vapurun henüz 1ıecrübeleri de rine konuJocaktır. Diğer banklar 

i olunoı karan Belediyeye yapılmam11 olduğundan herhau&l da 8 ağustosa kadar tamamlanmış 
U§tur. bir tadillt mevz.ubaha delildir. olacaklardır. 

ÇARŞAMBA '1.6/7/939 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği

Pl., 13 Memleket saet ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14 
Müzik (Riyaseti Cümhur Banrlcsu -
Şef: İhsan Künçer), 

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

19,00 - Program, 19,05 Müzik 
(Orgla Ketelbeyin iki parçası -Pl.) 
19,15 - Türk müziği (Fasıl heyeti}, 
20,00 - Memleket saat ayarı, 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 şarla • 
Sorulmasın bana yesim, 4 - Sadul
lah ağa • yürük semai • K"ı.deyim 
sahnı çemen seyrini. 5 - Hicaz saz 
semaisi, 6--Şevki bey - uşşak prkı
Yad ile geçti zamanım, 7 - Bimen 
Şen - uşşak şarkı - Bahar erdi, 8 -
Refik Fer.san - Uff8k prlcı - Kız bü
rün de şalına, 9 - Halk türküsü -
Aydoğdu batmadımı, 10 - Halle 
türküsü - yıldız. 

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

1 - Robert Leuscher - Mazurka 
(Fantezi). 2 - Keler Mela - Kele -
bek avı (Balet müziği), 3 - Franz 
Abt - Ormanlarda ve ninni, 4 - Fi
ni Henriques . D~ms, 5 - İllumina
to Cu1otta - Burleska (İntermezzo), 
6 - Giovanni Carlys - Dülsineye 

100 Liret 6.66 
aevre 100 lıYiç. f. 28.57 

Aaaterdam100Florita 67.732 
Bern• JOOMaık 50.815 
Brüluel 100Jlelaa 21.52 

100 Drahmi L.Oft§ll 
100L~Ya 1.56 
100~.Kr. 4.325 

adrid 100 Peata 14.035 
Varşova 100Zloti 23.8425 
~udapeıte 100Pe•ro 24.585 1 
Biikr•t 100 Ley 0.905 

elgrad 100 Diaar 2.8~25 
Yokohama lOOYen 34.62 
Stokholm lOOİsveç.. f. 30.555 
Moıkoya 100 R.ble 25.90 

Esham ve Tlbri:at 
İstubUI Tramvay ıirketi 

1938 °/o 5 ikramiyeli 
SiYas-Erzurum il 
SİYas• rzurum IO Ye 

5.35 

Çubuklu korusu açıltpr 
Çubukluda, halka açılacağlkı yar

dığımız korunun bütün teferruatı 

tamamlanmıştır. Koruya mikdan 

kafi bank konulmuş ve yolları ta -

mamile tanzim ve nl3h otunımıftur. 

Birkaç güne kadar balk.ı 1Çılietıt.

tır. 

serenad, 7 - Giulio de Michell 

Memleket hasreti, 8 - Paul Lhx:ı. 
._ Yeşil vadilerde bir rı:.ndevü, ı -
J. Strauss - Viyana kanı. 

23,00 - Son ajans habarlerl, zi

raat, esham-tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (fiyai), 23,20 - M .;zik 

(Cazband - Pl.), 23,55 - 22 - Yarın
ki program. 

2 - Bir gazete veya mecmua ve
ya. ajanstaki yazı işi, ücrPte veya te 
lif hakkına bağh o1m1y.an veya böy· 
le bir isi, devamlı o1aralt üzerine al
nuyan muhanirler. 

3 - 1stanbulda, yabancı bir ga
-zete veya mecmuanın muhabiri olan 
ıürk veya ecnebiler. 

4 - İstanbuldn çıkan crnebi ga
zete ve mecmualarında, gerek üc
retle veya telif hakkı mukabilinde 
devamlı ve muntazam olarak, gerek 
ücret l.~eya telif hakkına ibağlı veya 
devamlı olmıyarak ça]ışan1- r. 

Bunlardan müracaat e '-e. ılerin de 
adlan merkez idare tıeyetıne bildi· 
rilecektır. 

Aza yazılması mecburi olanlar, i 
lin edilen bu müdr1et ıcf. <"e müra 
caat etmemiş bul•ınurlarsa bunlaa 
meslekte çalışmaktan ır ... ,, .. ı.uta<'ak, 
memnuiyet hilafına nareketı .. çalı
şan ve çalıştıranlar h ··tc· .dn 2!' .i
raya kadar para ceza~ı hükr'ledile
cek, rekernıründe de ceza .ıti !kat a· 
lınac .. ttır. 

Basın ıı.ensuplarına ı.rz.: lıt.rlz. 

l"'ftl.n'bul Dönlüncü 1c.a Memur· 
luğundan: 

Fenerde Abdi Suba~ı mahallesin· 
d'? Sadrazam Ali Pasa caddesinde 
33 numarada mukim iken halen ika
m•tgaru meçhul bulunan Polek· 
seni Raptapolo~ Sofya R<.pta-
polos vekili a\rukat Hasal' F~:· mi 
Gök,.ek tarafından İstanb'Jl asliye 

•.üncü hukuk mahk<'me:.;hden (Fe· 

nerde Abdi Subaşı ıı~ haLe:smd"' Ki

ıeçhane sokağındfeski:; yeni 3No1u 
hanenin yan hiş.~1deki nhln kay. 

dinin fekkine ve kay din tastı:h • e 
detir istihsal eylediği ilam üzerinP. 
~nderilen icr.a emrine ırıezbarenin 
bir buçuk sene evve! çıkıp gittıği ve 
..,metgAhının meçlıul olduğu anla. 

tılmakla icra ve ifl .. K. mfn 57 ncl 
maddesi deUletile H. U, M. K. nun 
1'1 nci maddesi mucibince 2D gün 
middt4le ilAnen tebliğat icrasına 

karar verilmiştir. Müddeti mezkftre 

zarfmlk gelip bilriza hükmü ilfnnı 

ıenfiz et'imıediğiniz takdirde cebri 

icra yoluyla hüküm ilamın tenfiz • 

dileceği ilan olunur. 

• 



--sayra: a -
ASEPTA 

• 
TABLETi 

Yemek nlonlarına, yatak ve 
banyo odalarına, mutfaklara, 
aptesanelere, k e hvelere, ga
zinolara, lokantalara, eşya de-
polarına s:ııalda 

Sinek, Sivriıinck, Güveler Ye diğer haşerah uıaldattırmak 
kabil olur. 

Temas auretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERiN S ÜR
FELERI, KARINCALARI ve HAMAM BÔCEKLERi~iN iMHASI 
iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamatırlara, halılara, dolap çekmele-

rine ve sandıklara KUTU iç::!:!:~e KRiSTALiZE ASEP-
TA Y 1 kullanmalı 

............................... , .......... 
Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Ko

mutanlığından: 
ı - Deniz lisesinin bir:inc.i ve ik inci sınıfına gü\•erte ve makine kı

sımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirmek üzere okur kayıt ve ka

bulüne başlanmıştır. 

2 - Müracaat ·müddeti 10 ağus tos'ta nihayete erecektir. 

3 _ Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için istanbuldaki isteklilerin 

doğruca Okul Kayıt ve Ka bul Komisyonuna, İstanbuldan başka yerdeki 

;stekl ile rin de bulundukları m ahallin askerlik şubesine müracaat etme-

leri. c5130. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günii nihayet bulan kayıt \'C kabul mu

amelesi ceylul 939. nıhayetıne kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine \•e 

AnJQarada buhımınların harp okuluna müracaatları ilan olunur. 

cl79 .. c555 b 

TKNllA8Aa 

· İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Yapılacak itler Keıfi Teminatı İhale günü Saati 

Lira Kr. Lira -Birinci Şirürji Kliniği a-

sansörü 13915• \OH 31.Vll.l93S 11 

Tedavi Kliniği elektrik 

ve telefon santralı 6125.50 410 • • • 11.5 

Birinci Şirürji ve göz 

Kliniği transformatör da-

iresi inşa:.. 14599.07 109::, • • • 15 

Göz paviyonu harici iş~ 

lcri 10363.51 778 • ~ • 15.5 

Tedavi Kliniği transfor-

matör Jnerkezi inşası 11398 13 855 > • • 14: 

Yukarıda yazıh beş iş Ünıversite Rektbdüği.ınce kapalı zarfla eksilt-

meye konulmuştur. 

İstekliler bu işlere ait dosyaları muhammPn bedelleri'n.in cyüz bınde 
beşi> nısbetindeki bedelini ÜniYersite Muhasebesine yatırm:.ık surctılc 

Rektörlükten alabilırler. 

Bu işe girebilmek için 939 ticaret odası vesikasile dosyasınd. ki ilan 
şartlarında yazılı vesikalarile teklif mektuplarını 31.VH.1939 gunü saat 

10 da Rei<törlüğe vermeleri. c5160~ 
........ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Ek
siltme Komisyonundan : 

ı - Merkezimize ait Gal~ta motöriirllın 1ckue ve makına; ~~m~;ıçık 

BAŞPEHL'ıVAN GOREŞLEnı• eksiltme ilet mir ettirilecektir. 
2 - Keşif bedeli (857) liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardıİ. t 
Gölcük kaza. ıında öksüz çocuklar menfaatine 6 AOuatoa 

Fenni şartname, idad a~rtn<tme. Paz•r gUnU bilumum Tiirkiye BaşpehliV'anlarıam iştirakile -ı-· 
4 - İstekliler bu şartn ameleri (5) kuruş mukabilınde mcrl<ezimiz ıetertip edil~n ba güre,lt rde "tSOn lira ikramiye verilecektir. 

Ne idim Ne oıdurfl 

8 Gün Zarfında Nasıl 
Bu kadar Değişebildiın? 
. Bayan Aajel ; 8 glia zarfında gayet cazib bir tarzda güı:: 
leşti. Buna nnsıl muvaffak olduğunu ve her kadının da 00 

gibi yapabilec,tini izah eden aşağıdaki mektubunu okuyunuJ! 
ııı· 

8-10 gün kadar evvel çektirdiğim renkteki Tokalon kremini kullB 

iki fotoğrafıma baktıkca adeta göz

lerime inanamıyorum. Alnımda ve 

gözlerle ağzımın etrafında buruşuk-

luklarım vardı. Tenim esmer ve 

sertti. Bugün ise, cildim kadife gibi 

yumuşak, beyaz ve bütün dostları

mın gıptn nazarile baktıkları buru

şuksuz ve nermindir. Hepsine, gece 

içın c ıldin um;uru olan pembe renk

teki ve gündüz için beyaz renkteki 

Tokalon kremini kullanmalarını tav

siye e ttim. Onlardan birçokları ba

na gülüyorlardı. Fakat onlar da tec

rübe ederek memnuniyetbahş seme

resini gördükçe hak \'erdiler ve cid

den hayretle kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kreminin 

terkibinde Viyana Üniversitesin in 

me~hur bir profesörü tarafından ke

şif ve cBiocel. tabir edilen cazip ve 

kıymetli gençlik cevheri vardır. A k
şamları yatmazdan evvel pembe 1 

nız. ~ el· 
Siz uyurken besleyici ve gıı~· 

leştirici tesirini yapar, cilt bur~er· 
suz ve nermin bir hal ke~b oı.•· 
Gündüzleri de beyaz renktekı .~ ~ 
lon krem ini kullanınız. Ci~dinııtbeD' 
yazlaştırıp tazeleştirir. Sıyah ... 

• 51" 
leri giderir ve açık mesameıerı 

laştınr. it' 
Paranın iadesi Ternı11•d,; 

Bu basit usulü bilen her J<S ~ 
cgünde 3 dakika . bir genç kızda· 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild; 
min edebilir. B inlerce t erc~b: bit 

memnuniyetbahs semf.'releri sız 
1 

teminat olabilir.~ Hemen bugün ııeı 
·re 

iki kremden birer v azo veya bı r 
~ r. z:ı 

tüp satın alınız. Onları on gu • 
fında tarif edildiği sekilde ktıll811 

. . '·ı.ıll11B" 
n ız. Semeresındcn memnun ~ rı 

··pir 
dığımz takd irde vazo veya Hl . 

yarım da olsa bile, iade ediniz ve p3 

ranızı geri alınız. 

vazımından alalıilirler. 
lürkiyede mevcut BatpehliYanlarla görüşülmüı, bu güreşe 5 _ Eksiltme ı~/8/939 Cum:; rtc.si günü saat 11 de Galatada K ara l 

,. İş tirak edeceklerin~ dair söı alııımıştır. Mustafa pasa sukağmda mezkur eksi~ltme kom:syon unda yapılacaktır. -inhisarlar l1. Müdürlüğünden : 
Hakem hP.y'cti : Suyolcu pehlivan Mehmet 6 _ Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 

,, Mira lay H fız Besi'll 7 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 ısn" .h kanunda giislt•riien \'esika-
,. » Fahri Beylerdir. İeşrff buyuracak 

larla en a.ıığı 1000 lir.alı:t bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika göstcrme-
ıevatı kiramın mem•u'l kabıcakları şüphesiıd ir. (558n) 

l.m•••m••••••••••••••••••••••••ı leri şarttır. il 

BUGON 
KUMBAllAS,NA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

YA~I 
CE-t{ OEFTElllH 

.- IMZAAT~ 
e,OYOK EL 

·oLACAKTIR 

. , 
TORKIYE 

rs 
r,ANKASI 

Mühim ilan 
Hastane, lıı:ışla, mc'<teb, otel 

ve lokanta! uın yemek pişir· 
me ve sıcak su ihtiy~cla
rını temin edea, 

Alanya mutfak oc~klarının 
son modelleri piyasaya çıka
rılmıştır. Yeni tertib edilen 
kataloğlarımıu iıteyiniz. Be
yaııd, Yeniçeriler, Tramvay 
caddeıi No. 114 tl. LANY A 
yemek ocakları Ye soba 
imalatbaneai. 

BAKER mağaıalarıDln ıat
tığı kostüm ve pardesüler, 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SA~LAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali liaıarda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden 
ucuz fia t ve müsait ıutlarla 
satılmaktadır. 

Türkiye Y ayınevl tarafından 
DOKÜMAN ol rak bazır
lAndı. Önümüzdeki H afta 
neşredi lecektir. 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Neşriyat müdürü: Macid ÇETiN 

Ba.'Jtldığı 1er: · Matb~ EbÜZZİfa 

1 - Keşif ve şartnameleri mucibince idaremizin Sıvas ve ~ays:. 
Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı her ikisi birden k a palı zarf usuııle 
siltmeye konmuştur. 66 

II - Her iki işin keşif bedeli 10.982.66 lira muvakkat .teminatı 8ZS· 
liradır. 

"'" III - Eksıltme 3/VITl/9:~9 per~embe günü saat 15 te Kabataştıı ı..e 
zırn ve Mübayaat Şube.sindeki Alım Komisyonunda vapıkcaktır. 

• \,e 
IV - Şartnameler her gün Kav.seri, Sıvas başmüdürlüklerindetl ·r . ·ıı İstanbulda Levazım Şubesi veznesinden 55 kuruş mukabilinde aJını.ıbt 

ııı 
V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklif mektupla!1~. 

kanuni vesaikle <; 1:5 gi.ivenme parası makbuzu veya banka teminat ırı;11• 
tubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek 

11 
pah zarflarmı ihnl<' ~;aatinden bir sa at evveline kadar yuka rıda adı g~) 
konıi.s\·on başkanlığına makbuz mu kabilinde vermeleri 18zımdı~ • -- ~ 

istanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Ni ,antaşmda 15 ve 52 ci ilk okullar yanında açılacak Çocuk .sab~ 

için istim!Uk edilecek olan ve Teşvikiye mahallesinin Çınar sokağında esıı· 
26 mükerrer, yeni 48-52 numarada ve Nail Menaşe vekili avukat G~t 1'.\,. 
koya ait arsa ile üzerindeki kulübeye ve ihata duvarına 1295 tarıh~. tB' 

rarnamcye tt.'vfikan bidaycten takdir olunan bedele malsah ibi vekıl~e<fi• 
rafm<ian yapılan itiraz üzerine keyfiyet Şehir Meclisine niyabetle 13e. ifle 

ye Dcıimi Encümeni tarafından tetkik olunmu' ve arsanın beher metre_5 r'' 
takdir olunan beş, kulübeye 200, ihata dıvarlarına da 300 lira mahallı ııtt' 
yice uygun göriilcrek itirazın reddine karar verilmiş olduğu kararns 

I ~ 13 cü maddesine tevfikan ilan olun ur. ~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
..-------------------~ot• İtfaiye için <ılınacak 4 adet pompalı kamyon 2 adet su tnngı ve 28İgs9 arabasız motopomp kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 7/ rııeıı 

Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Mu~aıtlııbııl 
bedel :l8,700 lira ve ilk teminat 2902lira 50 kuruştur. Şartnamesi Is~~ ıe-
Belediyesi İtfaiye müdürlüğünden 87 kuruşa alınabilir. Taliplerin ı ıır''. 
minat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre haZ1~i)'e51 
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 te kadar İstanbul Bele 
Daimi Encümenine vermeleri. (5243~ 

SultanaJımet 3 üncü Sulh Hukuk lerden Hüsamettinin ikametg~~ıı 
' hakimHğinden: meçhul olmasına binnen 2 

8 
\1e 

Dav.acı Singer dikiş makinaları müddetle ilanen tebligat icr951~11i11e 
kumpanyası vekili avukat Kamil muhakemenin de 28/8/939 ts~1

8 ııı· 
Rakım tarafından Kadıköyünde Yel müsadif Pazartesi günü saat 1 . 01• 

· k k N .·1ırıış değirmeni Yeldeğirmenı so a o. likına mahkemece karar vcıı ı.i'ırdll 
18 • ı de mobilyacı Hüsamettin duğundan ycvm ve vakti nıez cd' 
ve Modada Haykan~ ve Avadis bizzat veya bilvekale maaıJte:).,, 
aleyhlerine 939 / 1362 No. lu dos- d"rde ,,. 
ya ile açılan ( 130 ) lira ( 75 ) hazır bulunulmadığı tnk ı ve 1' 11rıat 
kuruş alacak davasının yapılmakta ben muhakemeye devam 
olan muhakemesinde m ilddeialeyh-1 verileceği ilanen tebliğ olunur· 

l 


