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QONLÜK SiY ASI 

Türkiyenin 
Vaziyeti 

ı .taıall: Htiee,. .. Cdid YALÇIN 

?ı.lihver devletleri ve bilhassa Al
l'llanya, Türkiyenin vaziyetini ve 
hattı hareketini bir türlü anlıyamı
l'orıar. Bu o kadar gariptir ki, bizde, 

' ~k tabii ve zaruri olarak, anlamak 
lı§lerfne gelmiyor, anlıyorlar fakat 
atılamamış gibi görünmek istiyorlar 

,ltanaatini tevlid ediyor. Hatay'ın 
1'.Urkiycye avdeti münasebetile en 
cıddi Alman matbuatındi bile gör
dUğürnüz mütaleaları başka türlü 
tefsir etmemize de imkan yoktur. 
~eseıa, yarı resmi Deutsche Diplo· 
?natisch • Politisch Korrespondenz
den naklen gördüğümüz bir yazı 
realiteye hiç tevafuk etmemektedir . 
• ~u gazete Fransa ile aramızda ak· 
to!unan itilaftan bir takım -dersler 
Sıkal'lyor. 

Oerslerin birincisi Akdenizde sta
~<>nun ihlalden masuniyet~ ~ese
~ dtr. İkincisi manda usulunu çı
aran devletlerin mandaların kutsi-

8" 1
"et " e bekası hakkında koydukları 

Jlrensft>Jer meselesidir. 
A.l nıan gazetesi bu itira7.lardan 

Sonra, SÖ7Ü Türklyeye geçiriyor ve 

~~el<!e kendiı'lf.ıe ait olan Hatay a· ı 
ta~ISİni Ş daı2 pek pahalı bir 
ta~rtıinat cid · 'v\ vor. Bazı 
,'!'\irk matbuat yaya iftira e-
,de~k xeni vaz iyi göstermiye 

~~ışıyorlar~.. lb~ıki Alm~n~a 
'r~rklvenin evv e hır dostu ımış. 
llrkivefl in akdettiği itilaflar dola

hsHe Balkanlarda ve sahillerde gi
l'fsti~i taahhütlerin her taraftan na~
)~l'lalist Türkiveve simdiye kadar 
:Oste.rilmekte olan hürmet ve itima-

:. telafi edio etmediğini istikbal 

Bulgar Başvekili 
Berlinden. Sonra 
Ro·maya Gidecek 

Kö3( iv1nof 
Tarafından 

Berlinde Hitler 
Kabul Edilecek 

Sovya, 4 (Hususi) - Başvekil ve 
Hal'iciye Nazırı Köseivanoi'la refa
katindeki heyet dün akşam Berline 
müteveccihen hareket etmiştir. He
yet Köseivanoftan başka Bn. Kösei
vanof, Hariciye Nezareti Umumi KA 
tibi İvan Altanof, Matbuat Müdürü 
Georgi Serafimof, Harici)re Nezareti 
Birinci Sekreteri Hristo Şişmanof, 
Başvekalet Müsteşarı Kostantin Pe· 
yef, Matbuat Müdürlüğü şeflerin

den Boris Dimitrof ve yedi tane ga
zeteci ve fotoğrafçıdan müteşekkil
dk. 

Bulgar başvekili Berlinde üç gün 
kalacak ve b u arada Hitler tarafın· 
dan kabul edileceği gibi, Hariciye 
Nazırı Von Ribbentrop'la da birçok 
mülakatlar yapacaktır. Ziyaretin 
resmi sebebi, 1937 senesinde Sofya· 
yı ziyaret eden o zamanki Alman 
Hariciye Nazırı Von Neurath'ın zi
yaretini iadedir. 

B. Köseıyanof 
Haber verildiğine göre Bulgar 

Başvekili Almanyadan avdet ettik· 
ten sonra İtalyayı da ziyaret ede

cek ve Başvekil Mussolini ile mülıl·katlar yapacaktır (Sonu 3 Ü!ldl de) 

i ngiliz, Fra nsız-So v-. 
yet Görüşmeleri 

&l)ııtl.'ret-ekmiş. · 

·~ nllr~da en evveı gözümüze ç.ar· , ·Molotof Sov"et . Cevabında Bazı lı " "e bize pek tuhaf g{\rünen bi .T 
0
1ttaya i aret edeceğiz. Fransa ile izahat Tafeb ·~de Bulundu ~rıttnızda Hatav meselesinde. muta-

akat hasıl olacağı zaman, Italyan 
~.e Alınan gazeteleri müştereken gi-

1 tikleri hücumlarda hep Fransızla
~~ b~ itilafı pek paha1ı ödcdiklcri.ni, 
. •rk veve mi.ikafat verdiklerini, Tn-

r,ıı; .. l . k . d h < erın Franqzların eı:ıasın en 
.~ı bol ihsanlarda bulun~uklarını 

~..,lf'vip durmll\lardır. Şimdi yine 

1 r Alman gaz~esi bu itilafı Türk
erın k ' h- .. d d·k1 . . l') • :qa ını o e ı erını yazı· 

~0" Bi.'ti.i~' 'Alman neşriyatı . hep 
\t:op .. ':, pd Nc.zaretine bağlı olduğu 
~ l>ufün Alman gazeteleri bir or
a;~n·n muhtelif alet1°ri gibi hep 
h·d kları notavı çaldıkları cihetle 
ict() :ıe> falsolu ·bir ses çıkması, bazı 
tn 

1 aı rın biribirini tutm rması A 1-
. n Prl)narrand1 Nezaretinin kendi-
rı· ,, 

ltı 1 cıa~ırmı~ olmas ndan bac;ka bir 
}ıı <ınavı ifade t'tmez Çünkü itilaf 
f ns icın bir fed~karlık ve zar r 
ıı." l'ürltive icin kar demektir. İşde ru k . 
.. t ivf' de zararlı C'ıkıvorsa Fransa-
•ıı . . 11 :>ararı nerededir? 

d İiakikat şudru ki, bunda Fransa 
~~- fayda görmüstür, Türkiye de. 
tı llnku Tiirk milli vatanından bir 
}ıı iltçayı zorla muhafaza etmekte 
d tansa için hic bir menfaat melhuz 
a~~ildi. Fransa Hatayı Türkiyeye i
~ e ctrnekle Fransız topraklarından 
'l'~~e kadar bir fedakarlık yapmadı. 
t Urkiyeye karşı gösterdiği hakpe
a~tlik \re itimad iki memleket ara
~ daki yegane ihtilaflı meseleyi or
\· an kaldırmakla bil' mesai tesri
,_,ltıe "e samimi bir itilafa imkan 
\~tdı. Bu misak iki taraf için de bir 
ta "'1et nıembadir, bir sulh ve sükun 

ratıtisfd' ır. 

İngiliz - Fransız - Sovyet müzake
leri bir müddet daha devam edecek· 
tir. Sovyetlerin İngiliz • Fransız tek· 
liflerine cevapları bu sabah Fransa l 
Hariciye Nezaretine gelmiştir. ~ 

Öğrenildiğine göre Molotof, İngi· 
liz • Fransız projesinin bazı nokt!ı· ( 
ları hakkında daha mufassal ınaıu.. 
mat istemektedir. 

Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Dün Moskova'da B. Secds, Naggi! 

ar ve Strang'a tevdi edilen son Sov
yet <!"evabı Faris Hariciye Nezareti· 
ne gelmiştir. De\•am eden müzake. 
reler bahsinde fıdet olduğu üzen 
Fransız diplomatik mahfelleri bu 
hususta büyük bir ketumiyet mu
hafaza etmektedir. Hariciye Neza
retinin salahiyettar daireleri şefleri 

B. Bonnet ile birlikte, B. Molotof'uıı 
notasını ve B. Naggiar'ın raporunu 
tetkik eylemekte bulunmuştur. 
Öğleye doğru alınan haberlere gö

re, B. Molotov, Fransız • İngiliz pro
jesinin bazı noktaları hakkında yeni 
tasrihat istemiştir. Buna göre, mü
zakerelerin bir müddet daha devam 
edeceği sanılmaktadır. 

Molotof Y oldat 

Faris ve Londra kabineleri sıkı 

temas halindedir ve B. Bonnet, öğ

leden sonra Londra Büyük Elçisi B. 

Corbin ile uzun bir telefon görüş· 
mesinde bulunmuştur. 

Çarşamba Mu~~~~!!!!!! 

Güzide Meczup 
Y•zan: HUaeyln SiRET 

BiR CELLADIN 
HATIRALARI 

4ii1nıan ga7.etesinin mütaleasında 
~er bir noktayı daha görüyoruz. tai'1 bUtün yazının ağırlığı da bu-
1\i ~topJanıvor. Alman gazetesi ye
~aı rkivenin bu mukaveleleri im
bı atnakla her taraftan gördüğü hllr
~~t Ve itimadı kaybettiğini iddia 

~A.ror. Burada cHer taraf> tabirini kl Ok 
ltabrrıanya ve İtalya :. diye anlam~ Heyecan Ve Mera a uyaca-
hn eder. Çünkli bugün bütl\n dün-

•ab ın Sernpatisi sulh c~phesile be- g., ınız Çok Enteresan Bir Tefrika 
tttı:rdir. Almanya ile İtalya takip 

lerı istila ve tecavüz sfyasetile YARIN BAC:.LIYOA 
Röseyin Cahid YALÇIN .., 

(Sonu S üncü &ayfamada) ' '------------------------• 
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HALK 

ABONE ŞAlln.ARI 
Ttbti7e Eca~ 

900 Kr. Seneliii 2400 Kr. 
SOO Kr. 6 aylaiı 1250 Kr. 
260 Kr. J aylıit 6SO Kr. 

90 Kr. 1 aylıiı 350 Kr. 
Peeta IHU•aılıaa •',...••it ·-· 
l .. etler iıia IC, 14, 7 .I H 4 Hra 
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Satie Tahkikatı ilerliyor 
Maznunların Evinde Yapılan Araştırmalarda 

Edilen Evrak Dil.n Tetkik Edildi 
Elde 

h;azouıılardan İsmail İsa, Tahir Kevkep, Yuıuf Ziya Ôniı Y• Malik KeYkep ~ftn Adliyeden çılrarlarkea 

Antakya, 4 (A.A.) - Yarın kah
raman ordumuzun Hataya girişinin 
yıldönümüdür. Bu mes'ut ve uğurlu 
gün Hatayın her şehrinde büyük 
merasimle kutlulanacaktır. Antak
yada yapılacak törene bütün lialk ve 
köylülerimiz işitrak edecektir. 

Sabah saat 10 aa P arti, hükumet, 
:Selediy,c ~e ticaret odası heyetlerile 
esnaf teşekkülleri rehıleri ve 1>ttttm 
köylüler adına ihtiyar bir köylü Or
duevine giderek Albay Şükrü Ka-

(Sonu 3 üneifı sayfamızda) 

Büyük Bir Para 
,Suiistimali 

Al pullu teker 

Memleketimizin en büyük dava
larından biri olan şeker işi hakkın

da İstanbul gazeteleri tarafından ya-

Ne 
Etmiyor 

fabrH:a11 

pılan ne§[iyatKl hükumetimiz tara
fından nazarı itibara alınarak An

(Sonu 7 nci ~yfamazda) 
il ............... ............ • Bugün tedavül halinde bulundu-

1 ğu ve devlet toplattırma emri ver- H ER SA B AH 
mediği halde beş paralık nikel pa-
ralardan piyasada hiç kalmamıştır. 
Nikel eski on, yirmi ve kırk para-

0 lıklar tedavül ettiği halde beş para
lıklarm ortadan kalkın!§ 61nıası na
zarı dikkatimizi celbetti. Alakadar-
1ara başvurduk. Aldığımız cevap, 
bildiklerimizi kuvvetlendirdi. 

- Beş paralıklar henüz tedavül -
den kaldırılmadı. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Parti Grupunda 
Diinkll: . 
Mi1zakereler 

A.nk&ca, 4 (A.A.) - C. H. P. Bü
yük Millet Meclisi Grupu bugün 
c4/7/1939. saat 15 de Re.is vekili 
Trabzon Mebusu Hasan Sakanın re
isliğinde toplandı: 

İlk defa söz alarak kürsüye gelen 
muhterem Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam Büyük Millet Meclisinin 
yakında vereceği yaz tatili kararma 
ve bugünler zarfında Büyük Millet 
Meclısiıide müzakere ve intacı ica
beden müstaceliyeti haiz bazı kanun 
layihaları hakkında izahatta bulun· 
du. 
Başvekilin bu beyanatı grup u

mumi heyetince müttefikan tasvib 
olundu. 

Buna'an S(}nra ruznameye dnhil ve 
Bursa mebusu ,Muhittin Baha Parsın 
geçenlerde Yeni Sabah gazetesinin 
18 haziran tarihli nüshasında cBir 
Arnavudun açık mektubu:. başlığı 

<Sonu 8 tbıctt sayfun•sda) 

Memurlar Ve Tensikat 
Dünkü nüshamızda Şeker Şirke· 

tinden 60 memur.un açıkta kaldığı
nı bildi~mi,ştik. Bugünkü nüshamı
zın havadis sütunlannda deniz teş-1 
kilatından 124 memurun daha çı -
karıldığı haberini okuyacaksınız. 

Hiç şüphe yok ki, bu memurların 
ilşerine bir mecburiyet saikasile ni
hayet verilmiş1ir. Belki de bunla -

bi çok büyük emellerle vücude ge
tirdiğimiz fabrikalar, müesseseler, 
her nedense ticari mahiyetini kay· 
bederek adeta eşe dosta bir nevi ar
palık vazifesini görecek mahiyeti 
aldı veya afmak yolunu tuttulardı! 
İşte bugün yapılan tensikat, biraz 
ölçüsünü kaçırmıya başlamış bulu
nan ve netice itibarile milli sanayi-

rın arasında tavsiye ile kayırılmış imizi sektedar edecek olan bu yan
iktidarsız ve ehliyetsiz olanları lışlıkları düzeltmek arzuyu halisin
vardır. Lakin her ne olursa olsun, 
bir iki gün içinde (200) e yakın aile 
babasının vazifelerine birdenbire 
nihayet verilmesi mübrem de olsa 
hazin bir mecburiyettir. 

Denizbank kurulduğu, Şeker Şir
keti tesis edildiği zaman bugün iş
siz ve ekmeksiz kalmış olan me -
murlardan bir kısmının terfi mak
sadile bnşka vazifelerden alınıp o 
teşekküllerin servislerine, kalemle

den başka bir şeyden ileri gelmiyor. 
Bununla beraber, iki satır yukarıda 
(Tensikat) kelimesi kalemimizden 
çıkınca, bize, meşrutiyet bidayetin
deki (Tensikat) denilen (Temizleme 
ameliyesini) hatırlatmış oldu. O 
zaman da bir devirden diğer devre 
intikal neticei tabiiycsi olarak bir·. 
çok memurlara yol verilmişti. Sonra 
bu tensikat işi, başlıbaşına ve se
nelerce devam eden bir mesele oldu 

rine verilmiş olmaları da muhte - Bizim bütün temennimiz de bugün 
meldir. Haklarında bu ikinci ihtimal 
varid olanların halleri tıpkı «Dim
yata pirince giderken evdeki bul -
gurdan da» olanların akıbetlerine 

benziyor demektir, ki bunun da u
fak bir kıyası nefisle, ne yürek ü
zücü bir hal olduğunu tahmin ve 
takdir güç değildir. Ancak, biraz 
yukarıda da söylediğimiz gibi bu 
hazin ve acı mecburiyetler, hiç şüp· 
hesiz ki, içinde bulunduğumuz tan
zim ve ıslah devrinin içtinabı müm-

- yine tekrarlıyacağız - devlet ve 
millet işlerimizi hali tabiiye irca 
için girişmiş olduğumuz icraatta bir 
nevi tensjkat meselesi çıkarmaktan 
tevakki, ve ıslah ve tanzim mecbu
riyeti kat'iyesi ile, memurların hak
kı mükteseplerini telif edecek ma· 
kul ve insani bir yol .bulmaktır. Bu. 

nu da, bugünkü hakperver ve halk· 

sever hükumetimizin bizim kadaı 

derpiş edeceğinde de kat'iyen şüp· 

kün olmıyan zaruretlerindendr. hemiz yoktur. 

Milli sanayü inkişaf ettirmek gi- , A. CEMALEDnl N SARAÇOGLQ 



.. 

-as-

Saat Zarfında Bütün 
işleri Kararlaştırdık 

• O sırada binbaşım da söze ka- ~ 
:nştı. Mutad babncanlığile: 

pılacak bir hareketin planları ha
zırlanacakmış. 

- Ülen Ateş, dedi, mutasarrıf p3-
§SDın müsaadelcrile, sana şimdiden 
müjdeliyeceğim. Bu işi başarabildi· 
ğin takdirde mükiıfat olarak beline 
ibir kılıç, omuzuna da sırmalı b!r 
köprü takılacaktır. Haydi, uzun et
me işte ... Padişahımızın sayesi ye 
paşa efendimizin lütfile zabit olacak, 
sen de aramıza katılacaksın. Kim· 
bilir, kaderin de yardım ederse belki 
de paşalığa kadar uzanacaksın. Hay
di, etekle paşa hazretlerini de gide
lim. 

Zabitlık vadi ne de hoşuma gitti 
bilseniz. Paşanın eteğine uzanırken, 
kolumun yeninde beyaz bir sırma 

ridin parıltısını görür, belline ta
kllacak kılıcın şıkırtısını bayağı ıişi
tir gibi oldum ve neye yalan söyli
yeyim, o anda büyük bir sevinç ve 
hatta biraz da gurur duydum. 

Hükumet konağının kapısından 

çıkarken binbaşım .söze başladı: 
- Ülen, dedi, verilecek vazifeyi 

çok güç bir iş .sanıp ta ıkuruntu koy
ma içine .sakın. Bizim paşalarımız, 
büyüklerimiz, .. raydan her aldıkla
rı emri böyle şişirirler. Senin anh· 
yacağın pireyi deve, bebeği dede ya
parlar. Bu iş ıte, :?..aten her gün yaptı
ğından ayıı, gayn birşey değil. 
(Sandaneski) adında bir Bulgar ko
mitecisi!li takip cde.ceksin. Tilki gibi 
kaçmakt n gayri bir marifeti yoktur 
bu çıübJl. Anhyacağın, Salretli Mi
hnldan daha açıkgöz ve düzenci bir 
iluıydut işte. 

- Nerede geziyormuş bu, binba
şım? .. 

- Nerede gezerler ki, ya Perim'de 
yahut ta Ali Butuş, Beleş balkanla
ırmd .. n ibirinde. Hep bildiğin, gezdi
ğın yerler işte. Fakat, alınan haber· 
ler eğer doğru ise, on gün sonra, 
B\llgar komitesinin bütün reis ve 
kaptanlan Perim balkanında, hani 
bir defa (Çalık Yorgi) yi :sıkıştırdı· 
ğımız c:Eltepe• yok mu?_ İşte o mev
kiin yakınında (Kelebek) dedikleri 
yerde kalabalık bir toplantı yapa
caklarmış. Sandaneski de oraya ge· 
lecekmiş. Hatta, u bizim şeytan ls-

'to Tan bile. Hepsini birden dünya 
r yüzünden kaldıracak güzel bir !ır
sd amma, Allah vere de haber doğ
ru olsa. 
Kışlaya geldik, iki saatte, yapıla

cak işe ait bütün kararları verdik. 
Ben, yine eşkiya tertibi yirmi kişi
lik bir müfreze ile (Kelebek) civa
rında bulunacak ve toplantı yerine 
ansmn bir baskın yapacaktım. He· 
men hazırlığa başladım. Başta 1s
trumcalı Hakkı, CumaibaUılı Tahir 
Çavuşlarla Muharrem, Şükrü, Mu
hittin onba ılar olmak üzere Zey
bek Mustafa, Kuşadalı Nuri ve bu 
ayarda sectiğim on üç neferle müf -

- Bu toplantının (~elebek) ile o
lacağı muhakkak mı acaba?_ Bunun 
için bir malfın:ıat alamadın mı çor
bacı? .. 

- Nasıl alamadım be ba-şçavuş. 
Hem de yerinden ve çok doğru ha
berler aldım. Ne\Tekoplu Hacı To
dor, ıceis \'e kaptanlara bir de ziyafet 
verecekmiş (Kelebek) te. 

- Bu ziyafet niçin? •. 
- Niçin o1acak. Komite, son gün-

lerde darlığa düştüğü için araları
na nifak girdi. Kaptanların çoğu bi
rıbirlerine dargın. Bu ziyafet ibaha· 
nesile onları da bar:lştıracakmış iş
te. Sana taUı bir haber daha ve11e· 
yirn başça\~§. Nevrekoplu1ann ço
ğu, yapılacak bu toplantıda kaptan
ların biribırlerini yiyeceklerini söy
lüyor ve bayağı escfleniyorlar. 

- Sebebi ne imiş acaba?_ 
- Sebep mi? .. Sandaneski artık 

ihfilal komitesinden aynlmak ve 
başlı başına bir komite teşkil edip 
çalışmalc istiyormuş. Varhovistler 
yani Makedonyanm Bulgaristana 
kabşmasına çalışanlar da Sandanes
!kinin bu teşebbüsünü ihoş görmüyor
larmış. Ortadaki dargınlığın, anla
şamamazlığın ebebi bu işte. 

Ertesi .akşam, Menlikten gelen 
Kocabaşoğlu (Vangel) de, Serezli 
Godanın getirdiği haberlerin he
men hemen cıynini söylüyor ve San
dane kinin Menliğe yanm saatlik 
mesaf edelci (Dürreimüslim) köyün
de bulunduğunu ilave ediyor ve: 

- Gütirn bu köye de, diyordu, 
Menliğin Bulgar papası (Y.uvan) da 
oradaydı Menliğe beraber döndük. 
papasla. Yolda her .şeyi anlattı b na 
bafçavuş. Sandaneski (Kelebek) e 
giderken, yanında iköy muhtarı Hacı 
Nikola ile köyün delikanlılarından 

elli kişi bulunacakmış. Gidecekleri 
yolları da, Sandanes'kiye kılavuzluk 
edecek olan Panço'dan öğrendim. 

~stersen gider, yollirını bağlarız. 
Binbaşımın çok itimat ettiği Ko

cabaşoğlunun sözlerine inanmakla 
beraber Sandaneskinin yolu üzerine 
çıkmayı muvafJk bulmadım. (Kele
bek) mevkHnde yapılacak 'toplantı
nın muhakkak olduğuna göre, bu 
kanlı komitenin kanlı el başılannı 
topluca bir ibaskma uğratmak arzu
suna kapıldım. O gün ak§ama kadar 
çavuşlanmla '1ep bunun üzerinde 
konuştum ve yapılacak hareketin e
saslarını huırlaı'bm. Tahir Çavuşla 
Muharrem onbaşı ve zeybek Musta
fa yapılacak taarruzda, en tehlikeli 
vazifeleri Üzerlerine a1mak suretile, 
cesaretimi arttırıyorlar ve yalnız 
beni değil, bütün arkadaşları şevk
lendiriyorlardı. O akşam, son karar
ları verdik ve Kelebek -yoluna diz.il
dik. 

<Davamı var) 
rezemi teşkil ettim ve binbaşımın ==================== 
yanımıza ka.ttığı Serezli Goda ve 
Gevgelili Kocabaşoğlu Vangeli de 
alarak o gece Serezden çıktım. 

Üç gün sonra (Eltepe) de idim. 
Tepenin münasip bir kuytuluğund:ı 
yataklanmıştık, etrafa hiıkim ve ne
zaretli noktalara da gözcüleri dik· 
miş, tam bir istirah:ıte çekilmiştik. 
Her gün, her saat gözlerim yollar
da, Nevrekop ve Menliğe giden 

• rnuhbirlerimizin dönmelerini bekli
yordum. Dağa yerleştiğimizin ilçün
cli günü, Kocabll{oğlu Vangel Nev
rekoptan gelmiş ve birçok ta hava
dis getirmişti. Söyliye söyliye biti
remiyordu. Toplantıya gelecek ko
mite reis v~ kaptanlannı sayıyor, 

isimlerini söylüyordu: 
- Başçavuş, diyordu, Allah baba 

kısmet ederse çok cümbüşlü bir lş 
olacak. Düşün bir kere. Başta 

Sandaneskl olmak üzere Apostol, 
Çernopeyef, Gevgellli Yuvan, Don· 
ço, Serezli Taska1 Razlıklı İstoyef, 

'Dinka, Yorgiyef. Yorgi Baş-

liyef, Dimftrl gibi kodaamnlar 
hep geleceklermi~. Dönen rf\•ayeUe
.re balnhr.sa bu toplantıda1 yeni ya-

Ağırcezada Bir 
infilak Davası 
Deli Yorai motörüadeki hid;n 
aıuhıkemesıne dün devam edildi 

Sirkeci limanında bağlı iken an
sızın infilak ederek bir kişinin ölü
mü ve bir kişinin de yaralanması 
ile neticelenen «Deli Yorgi> motörü 
hadiı:esinin muhakemesine dün A
ğırcezada devam olunmuştnr. 

Dünkü celsede ehlivukuf heyetin
den B. ~yfi şahit sıfatile dinlen -
miştir. 

Mumaileyh, infilakın tazyikten 
mi, yahut ,kaynaktan mı vuku gel
diğinin, o andaki tazyikin mikdarı
na göra deği§ebilcceğini, Dizel mo
törlerinin takriben 200 atmosfer 
tazyike dayanacağını söylemiştir. 

Maznun Ohannesin vekili B. Sadi 
Rıza da bazı fenni cihetleri şahitten 
sordurmuştur. 

1'1uhakeme, neticede, gelmiyen 
ıahit İrf a.nın ihzaren celbi ve ayrıca 

TEftlSABAH 

1 

l 

T:ütünlerimiz 
Aleyhine Alman .. 
yada propaganda 

Şehrimizde, alakadarlara son ge
len haberlere göre Almanyada tü -
tünlerimiz alex_hine müthiş bir pro
paganda başlanuştır. Bu cümleden 
olmak üzere buradan a1ınan tütün
leriniiz lb~a tütünlerle ve bir ta
kım fena maddelerle karıştırılarak 
bir harman yapılmakta ve halkın 
tütüne karşı olan :I'.ağbetinin düşü
rülmesine çalışmakadır. Alınan 
propagandacıları., tütünlerlrnizi «dö-
1.'İZ düşmanı kara bulutlar• diye tav
sif etmektedirler. 

Asya fapuru 
Nasıl Batırılmış? 

DUn ağırceza mahkeme
sinde mUdafaa fahlt eri 

dlnlendl 
İstinye önünde bağlı duran «As

ya> vapurunu, ibazı demir aksamını 
söktükten sonra, ibu hırsıilığın an
la~lmaması için !kasden !batırmak
tan suçlu Nuri, 'Hasan, Şevket ve 
Akyıldızın muhakemelerine dün A
ğırcezada devam olunmuştur. Evve
li dinlenen müdafaa şahitlerinden 
Hasan: 

- cBen cTan> gaz şilepinde bulu
nuyordum. «A~ya• vapuru da uzun 
zamandır bizim yanımızda metrUk 
duru,Yordu. Ckrni su alır bir vazi
yette idi. Arasıra ikinci çarkçısı B. 
Şerif, makineyi iş1etir ve bo suları 
basardı. Eğer vapur derin bir yer
de olsaydı, kendiliğinden bu vazi
yette batardı» demiştir. 

Bundan sonra dinlenen diğer mü
dafaa şahidi kaptan Selim de bu i
fadeyi teyid ederek: 

- <ıEğer gemi koya çıksaydı, bu ı 
vaziyette iki üç ayda batardı. Suç
luların demir söktüklerini bilmiyo
ırum» demiştir. 

Muhakeme, neticede .irldianame
nin serdi için başka bir güne ıalik 
olunmuştur. 

Maylnuncuklu 
Hırsız 

Okuytıculanmız __ ....,______ 
ınfor ki ı 

Cennet m;, cehennem mi 
Memlekette ucuzluk arzusu hep 

dillerde ve kağıtlarda kalıyor. Şu 

mektubumu da muhterem gazete
nize Çamlıca dağının tepesinde1ü 
bir gazinonun kırık ve pis masası 
üzerinde yazıyorum. Gazino, deyin
ce tam, hatta ynrım rnanasile kon
forlu ıbir yer zannetmeyiniz. Eski 
bir sarayın köhne pancurlarile çev· 
rilmiş taşlık "'~e otluk bir sahada 
mülevves ve kırık birkaç demir is
kemle ve en adi soyundan birkaç 
bardakla servisini tamamlamıyıı. 

çalışan bu talihsiz sabada bir fin· 
can kahve tamam (26) kuruştur: 
Garsonların kabalığı, terbiyesizliği 

de caba ... Derme çatma bir caz ku
la1darı tırmalıyor... Yazık, günah 
değil mi, halkın 'Zevkile, mevkiin 
müstesna güzelliğile istınz:ı mı e
diliyor'? Bu kadar adi 1bir sen?İsin 
ve mahallin kahvesi (26) kuruşa i
çilir mi? Belediyemiz buraya azı
cık himmet ve dikkatini çevirse 
çok iyi olur ... Sizden bu tavassutu 
rica ediyoruz. Kıymetli valimiz bu 
cennet gibi yere lfıyık ve mhhi, 
konforlu bir gazinoyu temin eder 
ve şimdiki berbat hali sür'atle men 
ve .ıslah eylerse şehre büyü'k bir 
hizmet etmiş o1ur. 

Deı•amlı ok1ıyucularmızdan 

tenezzüh için gele.n, fakat şu 
gördüğü hal ile muztarip o-

lan ü~ arkadaş 
Nuri, Baha. Cevdet 

JlAM.İŞ - Tam §U mektubu ka
pa1·ken hesap almak üzere :yanımı
za gelen pis önliik1ii g".lrson kahve 
paralarından baska bir de su parası 

· istemesin mi? Dcrha1, itirazsız cer· 

dik ve şu derkenarı ilave ettik. 

Eniştesini Bıcakla 
' Yarall yan Boyacı ---

Dün ha 1bnan muhakemede 
dı.vacı ve msznun ayrı iddia

larda bulundular 
Geçen:Ierde Kasımpaşada bir ge

ce vakti eniştesi mobilyeci Kerimi, 
!bıçakla yüzünden - daimi iz bıra-

Bir doktoraa evini ıece vakti 
• lkacak şekilde - yaralıyan \•e bu suç

tan dolayı ceza ikanununun 456 ve 
soya• Hasan mahkemede hesap 457 nci maddelerine göre cezalandı-

Teri yor 
Kumkapıda doktor Kenanın evi

ne, balkon ve oda kapılarına cmay
muncuka uydurma1c suretile gi.Ürek 
muhtelif C§ya çalan Hasan isminde 
bir hırsızla bu çalınmış eşyayı bile
rek satın almaktan maznun elbiseci 
İbrahim oğlu Şekibin muhakemele
rine dün Asliye birinci Cezada ba -
kılmışt\r. 

Dünkü celsede maznun elbiseci, 
Basanın kendisine getirdiği paltoyu 
görünce şüphelendiğini ve vaziyeti 
gidip ikinci şube memurlarından B. 
Mustafaya anlattığını söylemiş ve 
bu surelle Hasandan, mesruk malı 
satın almak değil, bu malı yakalat
mıya sebep olduğunu söylemiştir. 

Bilahara dinlenilen şahit ikinc şu
be memurlarından B. Rıfat da maz
nun İbrahim .Şe]{('.Jin, Mhstafaya 
müracaatinden biraz sonra Kumka
pı merkezinden gelen sivil bir me
murun, mevzubahs hırsızFgı haber 
vererek çalınan eşyalar ara_şında 

bir de palto olduğunu söylediğini 

ve bu suretle de esasen kendisinden 
şüphe olunan Basanın yakalandığı
nı beyan etmi3tjr. 

Cürmünü iti~af etmiş olan Hasan 
bu :fadelere kar.şı sükiıtla mukabele 
etmştir. 

Muhakeme, şahit celbi için kal -
mıştır. 

rılması istenen kundura boyacısı 

Rüstemin muhakemesine dün birin 
ci Cezada ıbaşlanmıştır. 

Dünkü celsede davacı Kerim de
miştir ki~ 

- «Karımla bir müddettenberi 
ayrıyım. Vak'a gecesi !kahvede otu
rurken Rüstem yanıma geldi ve: 

- «Karma neye bakmıyorsun?~ 
diyere'lt" benimle kavga etti, gitti. 
Bi~az sonra hen kahveden çıktım. 

Meğer, kendisi benim yolumu bek· 
liyormuş. 

Karanlıkta, tenha bir yerde üze
rime hücum ederek bıçakla beni 
~yaraladı» demiştir. 

Suçlu Rüstem ise vaK.'ayı şu şekil
de anlatmıştır: 

- «Eniştem kız kardeşime bakmı

yordu. Kendisi 2 senelik evlidir. 
Fakat 9·aydır-e\e gelmiyordu. O ak
şam kahvede karşılaşınca: 

- •Enişte müjde! Bir erkek ev
ladın doğdu!• dedim. Bu rnüjdeme 
mükafat olarak bana küfretti ve .ay
rıldı. Ben kahveden çıktıktan son
ra da, Ömer isminde bir arkadaşile 
önümü kestiler. Üzerime hücum et
tiler. Ellerinde bıçağa benzer bir 
şey vardı. Kendimi müdafaa için 
bilmecburiye ben de bıçağımı çek
tim. Karanldıkta kapıştık. Belki be
nim bıçağımla, belki de kendi bıça
ğile yaralanmıştır. Farkında deği -
lim. Hem esasen kendisi çok kavga-

Ortaköy cinayeti 
Davası 
Neticelendi 
Dün Ağırcezada müddeiummi 
çifte katil Sadığııa cezasını• 

şiddetleadirilmesini iıtedi 
Ağırceza mahkemesi dün Ortaköy 

da vukua gelen bir cinayet davasını 
neticelendirmiştir: 

Hadise şudur: Yaşar ve Avram is
mindeki arkadaşlarile birlikte Orta
.köyde Nesimaçinin meyhanesinde ı 
rakı içen İsak \'e Yaşar, kafaları bir. 
hayli dumanladıktan sonra meyha- 1 
neden çıkmışlar ve Yaşarla Avram
dan ayrılarak Beşiktaşa doğru yü -
rümeğe başlamışlardır. 

İki arkadaş, tam Mehmedin kah
vesi önüne geldikleri vakit, içeriden 
bunları gören ve «Erkek> lakabile 
maruf olan İsmail, İsaka htaben: 1 

- cUlan Yahudi, senin gömleğini 1 
yırtacağım!» diyerGk sarhoş bir 
halde sataşmıştır. 

Bu suretle başlıyan ka\•gada fil
hakika !İsmail, İsakın gömleğini yır
tarak parçalamış, bunu gören Sadık 
da arkadaşı İsaka yardıma koşmuş
tur. 

Bu a~alık bıçaklar da çekildiğin
den kavga ibüsbütün kızışmış ve ne
ticede İsmail .altı yerinden bıçakla 
yaralanarak ölmüştür. 

Dünkü celsede Müddeiumumi mu 
avinlerincren B. Feridun Bagana, 

hadiseyi yukarıdaki şekilde fzah et
tik ten sonra her iki maznunun da 
hadisede ayni mahiyette suçlu ol-

1

1 

duklarını söyliyerek İsakla Sadıkın 
Ceza kanununun 448 inci maddesile 

cezalandırılmalannı ve 51 inci mad
denin d<? naz.an itibara alınmasını 
istemiştir. 

B. Feridun Bagaruı, suçlulardan 
Sadığın, katilden bir sabıy.ası bu -

lunduğunun anlaşıldığını da ilave 
ederek bu cihetin esbabı müşeddcde 

addile 81 inci maddenin nazarı dik

kate alınmasını da ayrıca talep et
miştir. 

Muhakeme, maznunların müdafa
ası için kalmıştır. 

IK:Tl8AT ~LDU ı 

Sanayi Birliği sergiye 
taşınıyor 

Bu sene Ga1atasarayda açıhıcak o
lan Yerli Mallar Sergisi için hazır-
1iklar tamamlanmak üzeredir. Milli 
Sanayi Birliği önümüzdeki cuma gü
nünden itibaren Galatasaraydaki 
Sergi mahalline taşınacaktır. Ve fa
aliyete yakından nezaret edecektir. 
Sergi komitesi de pazartesi günü 
sergide bir toplantı yaparak sair ka
rarları verecektir. Bu toplantıya Va
li Lıitfi Kırdarın da iştirak etmesi 
muhtemeldir. 

Eldlvencller bir ,ırket 
kuruyorlar 

Şehrimizde eldiven sanayii ile uğ
ra~ sanayiciler dün Sanayi Birli
ğinde bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda senede eldivencilik için 
100 bin kuzu derisi kullanıldığı, fa
kat Avrupadan gelen eldivenlere re
kabet edilemediği görüşülmiiş ve 
mamulatın daha ucuza mal edilebil· 
mesi için bir şirket kurulması mu· 
vafık görülmüştür. Eldivenciler 
t.· : şirket tesis etmek için icabeden 
mukarreratı almak üzere önümüz
deki h,.fta zarfında bir toplantı da
ha yapacaklardır. 

Hatay malları 
Hatayın anavatana iltihakiJe bu 

· vilayetimizle olan ticaret günden gü
ne artmaktadır. Hatay Mahsulat ve 
mamulatından birçok maddeler İs
tanbul, hmir pazarlarına gelmekte
dir. Bu maddelerin en başında renk
li yapaklara rağbet ediJmektedir. 

Dizel motörünün hava deposuna ha
va tüpünden hava verileceği sıra

da, bunun hava veya başka bir şey 
olup olmadığını tetkike makinistin 
mecbur bulunup bulunmadığı hn'k
kmda bir talimatnamenin mevcut o
lup olmafüğının Deniz Ticaret Mü
dürlüğünden sordurulması için 10 
~rlnievvel salı günil saat 14 ~ ta
lik olunmuştur. • 

cıdır. Nitekim, kız kardeşim tara - _____________ ...,.. 

fından aleyhine mahkemenizde a
çılan bir hakaret davası da vardır ve 
bu davaya bu sabah devam edilmiş, 
fakat kendisi gelmediğinden ihzar 
kararı verilmiştin 

Mevkuf bulunan sudu, bu sözle
rinden sonra mahkemeye bir isti -
da vermiştir. 

Mumaileyh bu istidasında, Keri -

min yarasının yüziinde. sabit ]:ala
cak şekilde olmadığını iddia etmiş 
ve bu iddiasının tahkiki için yaralı
nın Tıbbı Adlide muayene edilme
sini istiycrek ayrıca da tahliye tale
binde bulunmuştur 

Mahkeme, tahliye isteğinin red
dile evvela şahit dinlenmesi için da
vayı başlta bir gü~e bırakmıştır. 
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Amerikadaki bitaraflık 
kanunu 

Uza'kşark meselelerinin zaman ıs• 
man had bir şekil aldığı, MoskO"~ 
müzakerelerinin bir türlü çözülJJll• 
yen Arap saçına benzediği ve bele 
Danzig meselesinin Avnıpada yc111 

baştan bir harp endişesi uyandıf1f11' 
ya başladığı bir sırada, Ameı:ikad 
bitaraflık kanunu hakkındaki miiı3' 
kereler: sonu Birleşik Amerikatııtl 
dahili vaziyeti ve ayni :zamanda be)'' 
nelmilel siyasetin istikameti btJSll' 
sunda mühim neüceler tevlid edC
cek bir mahiyet almıştır. 

Amerikan Cümhurreisi B. RoOSC' 
velt, mihver siyasetinin Amerılt' 
kı'asının menfaat ve istikbaline 'lif' 
gun olrnıyan bir cereyan tutmı:ı'kt' 
olduğunu ve hele demokrasi cepbt' 
sindeki devletlerin ve ezcümle :sır 
yük Britanya ile Fransız müsterrıl: 
ke impar<ıtorluğunun her hangi bit 
ihtilaf sonunda mağllıp olmalarınıl1 
tevlid edeceği neticelerin eheı:nrni' 
yetini idrak etmiş olduğunu göste
rir bir tavırla, bıtaraflık kanununt111 

tadiline taraftar bazı projeler hatıf' 
]atmıştı. Amerika Devlet Reisi, ~ 
h5diselerin gittikçe zıt menfaatleri!' 
amillerini gösterdiğini ve bu zıdd. 
yetin ortadan kaldırılması için il'1 

taraflı bir faaliyette bulunulmadıg" 
nı görerek, ayni zamanda demokra_sı 
cephesinin beyan ettiği prensiplcriJI 
doğru olduğuna kanaat getiretcl'ı 
hiç olmazsa bu kanunu, bütün ırntı· 
harip taraflara :siüıh vesaire \·ere' 
bilmek imkanını da bahşeden bit 
mahiyete sokmak istemişti. 

Fakat Amerikan ParlamentosU ~ 
fikre pek yanaşmamış ve menfi.~ 
vaziyet takınmıştır ve binn!!V"'
Meclis, f!ariciy.e Komisyo:ıu tarnfıP' 
dan te\fdi edilen bitaraflık kanuııt' 
projesine müteallik maddelerin t11U' 
zakeresine geçmiş ve nihayet, tı 
hususta tam bir bitaraflık kabu1 t' 

dilmesine karar verilmiştir. ŞiJ'Yldlı 
siyasi kararlarda ve ezcümle ~e~ 
nelmilcl işlerde son söz kcndisı11 ıt 
olan senato, bu hususta bir ]<al' 
verecektir. Yalnız Amerikadaki d#' 
hili siyaset ve umumi siyasi nn'a~ 
lcr, burada da, Amen"kan Devlet 
isinin bir ~ıvaffakiyet elde edeet: 
ğine dair bir ümit beslemek ihtiJ11~ 
!ini de vermemektedir. Şimdi bll ;~: 
dide yapılacak sarih bir tefrik i~' 
:r.ımdır. Mesela harp vasıtaları 
harp malzemesi arasında ve do18) C' 

sile harp sanayiine alfıkası olabl~ 
cek bazı maddeler arasında nasıl ·}t' 
ayırma ameliyesine müracaat cdı t• 
ceği de esaslı bir mesele teşkil e 
mektedir. icabında harp tayyıı.r# 
olar.ak kullanılabilecek ticaret t11 
yareleri, !kamyonlar, petrol, bazı~ 
den cevherlerinin serbest bir ~ 
te muhariplere satılmasının ve')TS ~ 
tılrnamasının da büyük ehemı:ni)<t 
vardır. ~! 

Her ne ba1 olursa olsun şirnd 
halde Amerikada iki cereyan Ç• rP' 
maktadır: 

'1 
Bir taraftan Birleşik Amerİl'9tr 

her ne pahasına olursa olsun 11,.ıı 
türlü niza ve ihtilıü mevzuların°\1 
ve tehlikelerinden masun tutma1< 
diğer tar.aftan da, totaliter devlC 

lerJe ihtilaf takdirinde demok:a~ 
re mümkün mert.ebe niş nıı~) ô 
ta yardımda bulunmak fikri: Bi.f ~ 
bu iki zıd noktai nazarı telif od# 
üçüncü bir cereyan vardır ki, P8 

1, 
• . t• .. ..-er1 mentonun venı vazıvc ıne rng ... 

v v .. ıı 

leride bunun muzaffer olacat,rı l 

mali varit görülmektedir. 

Dr. Rqad SAGA ~ 
................ ~·······---····L····~ , 
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Türklyanın~ 

Leh Hududunda Dii- Vaziyeti 
Çarfamba Muaalaabeleri 1 Bi1y61ı Bir 
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Güzide Meczup 
(Bqtarafı 1 inci aaytamızdaJ tten Alman Uçagv 1 kendi kendilerini medeni dünyadan 

Yaan ı H-Jln SIR!!_ 

' 1 Para 
. Saii•timali 

Eski beı parahklan bir 
kumpanya toplıyarak 
eritip satmış ve mühim 

karlar temin etmiş 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Y tecrit etmişler, yalnız kalm1Jlardır. 
TA Uzakşarkta kendileri gibi bir 

Empresyonist=impressioniate bir 
münekkit olan Jül Lömetr vaktil• 
Jan Jak Ruso'ya dair Sorbonda 
verdiği konferansları bir araya top
lıyarak bir kitap halinde çıkarmıştı. 
Münekkit, gençliğinde eserlerini he
yecanla okuduğu bu ihtilll ekincisi
ne -Volter ile birlikte- pek tevec
cühkir görünmüyor. Biribirini sev
miyen, düşünüş, inanış, hatti yaşa
yış tarzları biribirine uymıyan bu 
iki üvey kardeş hakkında cBiri he
yeti içtimaiyenin temelini, diğeri i
tikadını yıktı, yerlerine birşey ika
me edemdiler .. diyor. 

ver hazan di.hileri gölgede bırakır, 
onların noksanlannı ikmal eder, çı
kıntılarını düzeltir, boşluklarını dol
durur, velhasıl eserlerini tashih V'E! 

tadil ile mükemmel bir şekle koyar. 
Pek sevdiğim mümtaz kaçıklardan 
biri de cElem çiçekleri• şairi Bod· 
ler'dir. Onun vahşi ve ısırgan de
hasının· mahsulü olan eserleri kim 
beAenmez? Fakat böyle şairleri tak
lide çalışmak beyhude bir emek ve 

yorgunluktur. Taklit edenler olma
dı değil, tıpkı deniz kıyılarında top
ladıkları çakıl taşlarından minare 
yapmıya çalışan heveskar çocuklar 
gibi. Maalesef edebiyatımızda bu 
maküs zihniyet yerleşti. Estetik ka
naveçesinin tersini yüz yapan, dün
yaya gelirken cgüzidelik.. sıfatını 

yolda düşüren daha düşkün mec
zuplar ün almıya başladı. Bugün 
klhik eserlerde vücudü elzem oh!l 
kaideler gülilnç telakki ediliyor. A
çık ve tabii yazılmış eserlere iptizal 
damgası vuruldu. c.San'at şekilden, 

dehi devamlı sabırdan ibarettir.• 
sözleri unutuldu. Mümtaziyet koltu
ğuna garabet kuruldu. İstikra'i usu
le uygun yazılın~ edebiyat kitap
lannı açınız. İç.inde edebi sanatların 
tarifi yok. Hakları var, efradını ca
mi, ağyarını mani bir tarif için uzun 
düşünmiye vaktimiz yok. Bundan 
dolayı bir veya iki sahifeyi ihtiva e
den us&ndıncı izahlara mecbur kalı
yoruz. Fakat o izahlarla misaller b:ı
zan biribirine neyzen ba~ışı bakıyor. 
Asıl garibi bu kitaplar salahiyettar 
bir hey'et tarafından tetkik, belki de 
takdir ı?dilmiş. Hele gramer okulla
rın cümle kapısındaki <;:Öp tenekesi-

Varşovi, 4 (A. A.) - Polonya 
aıatbuatı, Leh - Alman hudut böl
ltainde bir Alman tayyaresinin ye
~ düştüğünü bildiriyor. Tayyare -
~~~er paraşütle atlamışlardır. Bun -
1411"dan biri Leh makamları tarafın
dan tevkif edilmiş, ve diğerler Al

~:~ya kaçmıya mu\•affak olmuş-

Polonyanın Londra v: J 

\' aşington ElçUeri Var- ( 
ı şovaya Gidiyor 

Varşova, 4 (A.A.) - Salahiyettar 
~b.alardan teyit edildiğine göre, 
Soarıtzıg serbest şehrinin Nasyonal 

8Yalist makamları tarafından alı
:::. askeri tedbirler hakkında Po
ba a .hü~metinin mektubu henüz 
tir.lltıig Ayanına tevdi edilmemiş-

~k _muhtemel olarak Varşova hü-
1'..on eti, ancak Vsr~va - Paris ve 
ıh- dra arasında yapılmakta olan 
-ııloınatik gör~melerin bütün lü
~u unsurlan bir araya toplaması 
.,;:r1ne resmen vaziyet alacaktır. 
it "aziyetle alakadar olarak şun~ 

kaydetmek icabeder ki, Polonva-
b -
~ ~ndra ve Vaşington Büyük el-

rile Fransanın Varşova Büyük 

~isi 'Varşovaya yarın gelmiş ola
'aJc lardır. Diğer taraftan B. Hitlerin 
b.~n?a Dantzig'i ziyaret edeceği 

f rı . de teyit edilmemektedir. 

ı Hıtlerin Danrige seyahati 

la 'VarŞOva, 4 (A.A.) - Nazi makanı
n l'ı tarafından son zamanlarda alı
)' 
8~ as~eri tedbirler üzerine Polon

li •. ilkurnetinin Dantzig Ayan Mec
-~ henüz bir nota te\·di etmed~ 
di~ttar bir membadan teyit e--

t . dir. 
le~aber alan mahfellerde söy
li . e göre Dantzig'in askerileş
rılrnesine karşı Polonya hükumeti 

~ak Parls ile Londra aruındaki 
tı>lornatik görüşmeler lazımgelen 

>Gtij 
n unsurların toplanması imka-

":~. Verdiği zaman müdahale ede
ır. 

liitıe ,. . r ın yakında Dantzig'e gele-

Danz:g Meselesi Etra
fında Fransız Neşriyatı 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler bu
gün Dantzig'deki vaziyet hakkında 
nikbincc gözükmektedir. 

Journal gazetesi, Nasyonal Sos
yalist zimamdarlarda gözü1'en ka
rarsızlığın sebebini Polonyanın ve 
bu memleketin garp müttefiklerinin 
azimkarlığında görüyor ve diyor ki: 

Almanya, Polonyayı tecride çalı
şıyor. Almanyanın ümidi, cFransız
lar \'e İngilizler Dantzig için ölmi
yeceklerinden• Polonyanın nihayet 

mütavaat edeceğindedir. Almanya, 

böyle bir chal sureti• ile sulh cep

hem müttefiklerinden, garp devlet

lerile her türlü mütesanit hareket 
fikrini nezedeceğini de düşünmek
tedir. Bunun üzerine vaziyet, mih
verin A_l>deniz ve Afrika cephelerin 
de başlıyscağı öteki büyük teşebbü-

se hazır olacskbr. Almanyanın plan

ları budur. Dantzig'den çok uzağız, 

Dantzig ancak bir hareket noktası
dır. 

Epoque gazetesi diyor ki: 

Şantaja m9hkum olmamak, silahlı 
Almanyanın tehdidi karşısında Dan
zigde en ufak bir fedakarlıkta dahi 

. bulunmamak, mukavemet, mukave
met, gene muka\•emct etmek llzım

dır. Çünkü, Dantzig'de istikbalimizi, 
hür millet hayatımızı ve canımızı 
oynuyoruz. 

Almanlann bir harp re· 
misi Danziğe gidiyor 

Berlin, 4 (A. A.) - «Königsberg• 
kruvazörü, 26 ila 31 ağustos tarih
rinde şarki Baltıkta ve Danzigde bu 
lunacaktır. Varşova, keyfiyetten ha 
berdar edilmiştir. 

devlet bulmuşlardır ki, o da Japon
yadır. 

Sonra, Almanya ile İta1yanın hür
met ve itimadını kaybetmemiz bah
sine gelince: Bu Alman ve İtalyan 
hürmetinin ne mana ifade ettiğini 
anlamak isteriz. İtalyanın lafzi hür
met ve itimadı değil, tekrar tekrar 
temin ~ilmiş dostluğu ve ittifakı 
bile Arnavutluğu İtalyan pençesine 
düşmekten kurtaramadı. Roma im
paratorluğunun varisi olduklarını 
jddia eden, kara sulanmızdaki ada
lara sokulan, ötedenberi memleketi
mizde gözü olduğu bütün dünyaca 
bilinen. cHayat sabası.. huduUarını 
Çanakkaleden geçiren bir mütecaviz 
nüfuzundan biz hürmet ve itimat 
dejil, ancak taarruz ve harp bekli
yebiliriz. Buna karşı müdafaa ted
biri almak ta en birinci vazifemizdir. 

Almanyaya gelinçe nasyonal • 
sosyalizm V,ersay mu~enamesi
nin haksızlıklannı tamir için müca
dele eder gibi göründüğü müddetçe
ayni acılan tatmış ve ayni mücade
leyi geçirmiş olan biz Türkler naza
nnda gayet sempatik idi. Biz Alman
vanın bu mücadelelerinde manen 
daima kendisile betaber bulunduk. 
Uzakşakta istilaya karşı milli müca
dele ilan etmiş olan Çini de ayni 
sempati ile selamlıyoruz. Bu biaim 
için bir prensip meselesidir. 

Fakat Almanya yalnız millt vah
detini temin ile. yalnız hakkını istir
dat ile kalm11dı. Bunu yapıp ta kuv
vet bulur bulmaz, yüzünden bir 
maske düştü ve altından barbar bir 
istilA kuv\•eti meydana çıktı. Al

manya yalnız Çekoslovakyayı mah
vetmekle suçlu değildir. Arnavutlu
ğun katledilmesinde de suç ortağı
dır. Eğer garp demokrasileri vaktin
de gayrete gelmeyip te bir sulh cep
hesi teşkiline teşebbüs etmemiş ol
salardı bugün Balkanlardan eser 
voktu ve bugün Türk orduları müs
tevlilere karşı müdafaa için kan 
dökmekle meşgul olacaklardı. Tür
kiye. Almanyayı karşı ne kadar 
sempatisi olursa olsun, Almanya
nın hatın ne kadar büyük olursa ol
sun, vatanına karşı aşkı ve vazıfesi
ne bağlılığı her mülahazanın üstün

Vakıa 18 inci asnn bu inkılip e
kincileri beşer dimağına sağlam, çü
rük avuç avuç ektikleri fikir tohum
lan zamanla yetişti, mahsul verdi. 
Yeni yetişen nesiller ·tıpkı delice 
buğday unundan ekmek yiyen a
damlar gibi sarhoş oldular, kan dök
tiller, nizamı Alemi altüst ettiler. 
Fakat itiraf etmeli ki, bu güzide 
meczup bütün Fransız milletini 
-kendi doğduğu vatanınına- cürnhu
riyetine kavuşturdu. Jül Lömetr ki· 
tabında Ruso'nun şahsiyetini, e
serlerini, inceden inceye ne güzel 
tahlil etmiş. Onun üslubunu, yara
tıcı muhayyilesini, tabiat tasvir
lerini. hattA marazi hassasiyetini se
viyor. Yalnız romantizmin babası 

dediği bu muharririn paradoksal fi
kirlerine sinirleniyor. Ardında SÜ· 

rüldediği insan sürülerini ckrzı 

Mev'ud• a götüreceğini,- çektikleri 
iztıraplardan kurtaracağını vad e
den bu ütopist hayali muhal köse
menine, bu insaniyet mehdisine ne 
güzel bir lAkap takmış: detraque su
perieur. Yani güzide meczup veya 
mümtaz kaçık. Galiba doktorlar bu 
çeşit mümtaz meczuplara degener~ 
su~rieur diyorlar. 

ne atıldığındanberi talebe sıfata i
sim, isme sıfat. diyor. Şayet: cOğlum 
sıla nedir?• dediniz mi cBu yıl sıla-

ya gitmiyeceğim hocam• diye cevap 
veriyor. Çok ~kür cümlenin fail, 
mef'ulünü mümarese ve sevki tabii 
ile öğrenmişler. 

:tine dair verilen haberler henüz 
ı bı:~en teyyüt etmemiştir. Yalnız 
bir ~vlet reisi tarafından yapılacak 
ht~Yaretten Polonya hükümetinin 
~ dar edilmesi lazımgeleceğine 
1'f a . t edilmekte ve Hitler'in ancak 
?tf a: Şefi Forst"Cr'in daveti üzerine 
~h Partisinin Reisi sıfatile serbest 
eli re gelebileceği ilave edilmekte-

dedir. 

Alman mahfillerinde tebarüz etti
rildiğine göre, Almanyanın bu iş 

için esasen Polonyadan herhangi 

müsaade istemeğe ihtiyacı yoktur. 

Dantzig serbest şehrinin statülerine 

göre, Polonyanın vazifesi, yalnız Al 
manyanın bu ihbarını Dantzig aya
nına bildirmektir. Polonyanın her-

hangi bir veto hakk~ yok.tur. Polon- ___ llJ!ll!llll!!IRIMYla ........ mm!IC&llW'!!l'!l!"llll!llWölJily!llALÇIM"!ll!!!!!""""i!!!!!!!!!' 

ya, ancak Dantzg makamları tara -
fından arzu edilirse böyle bir veto 

Fikirde selimeti, mantıki teselsü
lü ve bütün san'at nazariy.;'lerini alt
üst eden bu korkulu zekaların izle
rinde gitmek beni öüşündürür. Kla
sik dahilerin açtıkları maniasız e
min san'at yolu dururken uçurum 
kenarlarında yürümek tehlikesini ne 
için göze almalı? Mademki dehldan 
nasibimiz yok, orta halli bir şair ve
ya san'atkarız, eteği peşine uymıyan 
güzide meczupları taklit. ederek 
gülUnç eserler vücude getirmek 
neye yarar? Hünerverlik payesine 
yükselmiye çalışmak daha makul 
bir hareket olmaz mı? Elinde aklı 
selim meş'alesi bulunan bir hüner-

Cevdet P3şanın kavaidini, irfan 
müzemizin tozlu rafında erbabına 

bırakalım. Hiç olmazsıı Cahidin gra
merini bire tür.kçeleştirerek yeni
den bııstınp çocuklatımua okutsak 
fena olmaz sanırım. Hal böyle de· 
\•anı ederse yannki edebiyat tarih
çileri edebiyat ;ieyfrlerine bir yeni 
dPvir daha iUwc etmt'k mN:buriye
tinde kalacaklar. O edebi devrin is-
mini de ben kovavım: 

r. 

hakkını kullanabilir. 

Berlinde, ayni mahfillerde söy -

lendiğinc göre, «Königsberg• kru
vazöründe bu seyahat esnasında an 
cak normal mürettebat bulunacak
tır. 

~ .. Japonlarla anla~. Çckoalovak)'atla bere•~• 
f ~. ~•k latt m:yorlar relallklert feahedHlyor 
~l'I §tngt?n, 4 (A. A.) - Japonyanın Prag, 4 (A. A.) - Van Neurath 
ti)[ .ihtilafını halletmek üzere Ame-
~:ıın tavassutunu kabul ettiğine tarafından neşredilen bir kararna-
·~ bazı ~azetlerde çıkan haberler me ile Çekyanın Brno, Olomuk, Jih
'-t ne Çın sefiri, böyle bir tavas- lava, Moravska, - Ostrava ve Ceske 
lllll~ kabule şayan olmadığı ve Çi- Budejovce Belediye Meclisleri bu 
bn ...... -~ ~ne daha mukavemet ede- günden itibaren feshedilmiştir ve 
~ı beyan etmiı:ıtir. 1 • ..- yer erme Alman komiserleri tayin 

-·-Erzurum Bayramı 

-·-t ':-• Zogo Polonyalla edilmiştir. 
~e heş, 4 (A. A.) - Polonya Ses ~ranstt suretile Gdynia'ya 
' .. ıçn Kral Zogonun pasaport
«ray d~n Vize etmiştir. Kral, Lon
hta 1 ~ıtınek üzere Gdynia'dan va-

( ~~ktir. 
'9 ~ Zogo, bundan sonra seraha
lt •e \1: anı ~er~k Londradan Pari
~ Ya ersaıııes ya gidecek ve ora
tt)'Yeı lneVSimt için kiraladığı r.y-

Yerleşecektir. 

. ~nr• ·sı;v.ky•nln 
~ "•nı IHa etmiyor 

'-'Gıtk ala"a, 4 (A. A) - Berllnde 
)eu d:relerıı. bulunan srovak he-

t'1t ~UU.:lnÜ§tür. Heyet, Çekoslovak 
~ ~rı Slovakyaya isabet e

t ~ lı · ahnak istemekte idi. Fa 

~ll'tıcttı;y, ~Pleri reddedilmiştir. ı 
t.._ llaı1 Sö ıktısadt yardımda buluna 

~llın ia~ "~iş, fakat Çek altın-ı 
~ltar esını kabul tememiştr. 

1 "izlice Berline git- ı 

Erzurum, 4 (A. A.) - Ebedi Şef 
Atatürk'ün milli mücadele esasla-

rını hazırlamak \UQre Erzurwnu şe
re-flendirmelerinin yirminci yıldö
nümü dün burada bütün Erzurum

lular tarafından büyük bir sevinçle 

kutlulanmıştır. Yine dün 1877 har

binin 62 ne: yıldönümü münasebe
tile Aziziye tabyasında kalabalık bir 

halk t.vaf ından muazzam tören ya
pılmJi:r. -·-Mıalr hariciye naztn 

8ofyada 
Sofya, 4 (A. A.)- M.sır Hariciye 

Nazırı Abdülfettah Yahya P~, bu 1 
aabah Bükr~ten buraya gelmiştir. 
Mumaileyh BA§vekil vekili Nedif've 
iılaha birçok zevat tarafından karşı
Janlllııtır, Abdülfettah Yahya Paşa, 
öbür gün Belsud. ı:ic!ecc!ttir. 

Parti Grupunda 
Dünkii 
!tİi1zakereler 

(Battaraf ı 1 inci sayfada) 
altında ve Debreli Halit Koya imza
sile intişar etmiş bir makalesine dair 
vermiş olduğu takrir üzerine müza
kere cereyan etti. Ta'ltrir sahibi bu 

Meczuplar edebiyatı. 

Bulgar Başvekili 
Berlinden Sonra 
Romaya Gidiyor 

makaleyi aynen okuyarak buna ait 
fikirlerini izah etti ve Dahiliye Ve- (Baştarafı 1 hlci sayfada' Başvekil, Hitlcr tarafından karşı-
kalelinden bu makale üzerine ne Sofya, 4 (A.A.) - Bulgar Ajansı lanacaktır. 
yapılmış olduğunu takriri ile soru- bildiriyor: Köseivanof, birkaç kere Von Ri
yordu... Dahiliye Vekilimiz Faik Öz- B .. şvekil Köseivanof ve refikası, bentrop ile buluşarak kendisile iki 
trak bu makale hakkında ic&beden yanındaki zevat ile birlikte dün ge- memleketi alakadar eden siyasi ve 
teşebbüslerin tamamen yapılmış ol- ce resmi bir ziyaret için Berlin'e ha- iktısadi meseleler hakkında lörüşe· 
doğunu ve makıle sahibi hakkında reket etmiş ve istasyonda kralın cektir. Herhangi bir mukavele im
kanunen bir muamele ve takibat mÜ!Jlessili, hükUmet azası, mebuslar, zası tahmin edilmemektedir. 
yapmıya mahal olmadığını izah etti. Almanya ve Yugoslavya diploma- Mumaileyh, bu sabah Belgraddan 

tik mümessilleri ve daha birçok ze- geçmı·ş ve ı·sıasvonda Yugoslavya 
Ve neticede hükUmetin bu mesele J 

hakkında yapmış olduğu muamele vat tarafından uğurlanmıştır. Hariciye Nazırı Markoviç tarafından 
ve ittihaz ettiği kararlar tasvip olun- Berlin, 4 (AA) - Havas. karşılanmıştır.· 

Bulgaristan Başvekili Köseivano- Markoviç. Bulgar başvekiline 

du. fun yarın buraya gelmesi beklen- Sremska - Mitroviça istasyonuna 
Ruznamede ikinci bir mesele ola- mektedir. kadar refakat etmiştir. 

nk&nPodapz~e~~nnhariran ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarihli nüshasında ve başmuharrir 
Mardin mebusu Muhittin Birkenin 
son günlerde Büyük Millet Mecli
since tetkik ve kabul edilmiş olan 
barem kanunlarının hükümlerini 
tenkit eden bir makalesi hakkında 

Büyük Millet Meclisinin umumi he
yeti ictimaında Ankara mebusu 
Miimtaz Ökmen tarafından sorulan 
bir suale cevaben Başvekil Refik 

Saydam verdiği izahatta başmuhar

ririn bu makale ile üade ettiği fikir
lerin hatalı olduğu ve Cümhuriyet 

Halle Partisine mensup bir mebusun 
böyle bir makale yazması doğru o-

lup olmadığı anlaşılmak üzere ma
kaleyi Parti Grupu idare heyetine 
tevdi ettiğini bildirmiştir. 

Grup idare heyetinin bu havale ü-

zerine yaptığı tetkikat neticesinde 

verdiği karar umumi heyetin tet-

kikine bu celsede arzolunmuştur. 

Grup idare heyeti başmuharrir 

Muhittin Birgen'in bu makalesinı 

gerek barem kanunları hakkında 

Grup umumi heyetince evvelki rpü

zakerelerin birinde vermiş olduğu 

prensip kararlarına, gerek Parti ni

zamnamemnin neşriyata taalluk e-

den maddesi hükümlerine muhalif 

talı olduğunu beyan ederek umumi 

heyete karşı itizar etti. Bununla be· 

raber mevzu hakkında söz alan bir

çok hatipler makale i1e e.fkan umu

miyeye arzedilen fikirler hakkında 

tenkidlerini serdettiler. 

Başvekil son söz olarak rnevzuun 

birçok arkadaşlar tarafından umumi 

heyette tebarüz ettirildiğini ve e~

sen muharrir itizar beyan ettiği ci

hetle başka bir muamele yapılma

sına mahal olmadığını bevan etmiş 
gördüğünü umumi heyete arzetmiş- ve bunun üzerine bu meselenin de 
ti. müzakeresine nihayet verilmiştir. 

Evvela makale sahibi Mardin rne- Ruznamede başka mevzu olmadı-
busu Muhttin Birgen söz alarak bu ğından saat 18 de içlimaa nihayet 
makale ile ifade ettiği fikirlerin ha-I \'erilmi§tir 

O halde bu P.,aralar ne oldu? 
Buna deve oldu diye de cevaı 

verilebilir. Evet.. bu paraları biı 
Musevi grup deve yapmıştır ve yok 
etmiştir. Anlatalım: 

Darphanede eskiden tam 118 bin 
liralık nikel beş J>aralık basılmıştır. 
Sayı itibarile 94 milyon 400 dür. 
Beş paralıkların nikeli halis ve 

saftır. On, yirmi ve kırk parahkla
rın nikeller karışıktır. Son senlerdc 

_!likel piyasası çok yükselmiştir. Beg 

paralıklarda on, on üç paralık nikel 
vardır. İşde yarıdan fazla bir ka • 
zanç gören bir Musevi grup, piyasa· 
daki beş paralıklar toplatmış, bun 
ları külçe haline getirdikten sonra 
dahil ve hariç piyasalarda satmış· 
tır. Bu suretle de 125 bin lira gibi 
muazzam bir kazanç temn etmişler
dir. Devletin bir çeşit sikkesi de bu 
şekilde yok olmuştur. 

Tarihte bunun emsali görülmüş
tür. Düyunu Umumiye zamanında 
(Altılık) adile tedavül eden bir çe-

şit para vardır. Bu bakır paranın ha
litası mühim mikdarda gümüşü ih-

tiva ediyordu. Düyunu Umumiye -
nin iki hıristiyan memuru, bu para
ların içindeki gümüş \'e bakır fiat-

Iarının tedavül kıymetlerinden çok 
yüksek olduğunu öğrenmişler, pi -

yasadan bütün altılıkları toplıya -
rak eritmişler ve muazzam bir ka
zanç temin etmlşlerdir. 

Biz bu haberi öğrendikten sonra 

adliyecilerimize, eczacılanmıza mü· 

racaat ederek devletin sikkesini ta
şıyan bir seri parayı bu şekilde oı 
tadan kaldıranlar hakkında ceza kil· 
nunumuzda bir madde olup olma -

dığını sorduk. Ceza kanunumuz, 

sikkeyi tahrif ve tağyir eden~r hak 
kında hükümler koymU§tur. F•kat 
bu şekilde sikkeyi büsbütün yok e

denler haklnnda hiç bir hüküm yok-

tur. 
Bazı adliyeciler; devlet sik.kesini 

tamamen ortadan kaldırmak sure
tile piyasa}, sıkanlar \'C bu suretle 
de büyük servetler yapanlar hak -
kında kanunumuzda cezai maddeler 

bulunması lüzumunu ileri sürdüler. 
Şu halde bu gibi vaziyetler gözö
nünde tutularak Ceza kanunumuza 
bir madde ilave edilmesi lazımdır. 

Haberi yukarıya koymakla alaka
dar Vekaletlerin nazarı dikkatlerin! 
celbediyoruz. 

9Wll.9 .................. L .................... . 

Kahraman Ordumuzun 
Hataya Glrisinin 
Yıldönümü 

(Baştaıafı 1 lncl -~, 
natlının şahsında Türk ordusunu e
llimlayıp halkın kurtuluştan müte-

vellit ~ranlarını arzedecelderdir. 

Sa-at 10,45 te bandonun ifürakllı 
izcilerin söyliyeceklerl fstik1'1 Mar. 

şile Lise meydanında merasime baf

lanacak ve nutuklar söylenecekür. 

Bundan sonra aaker, jandarma, izci, 

mektepliler ve esnaf tefekküllerl bir 
geçit resmi yapacaklardır. Gece için 

de bir fener alayı tertip edilecektir. 

Bütün Hataylılar kurtuluşlarının 

ilk fiili eseri olan bugünü böylece 

büyük bir şevk ve neş'e içinde kut
lulıyacaklardır. Şehirde her taraf 

bayraklanmı.zla süslenmiş, mütead
dit taklar kurulmuş bulunmaktadır. -·-
Maraş Ormanla .. 
rında Yangın 
Maraş, 4 (A. 4,.) - Merkeze bağlı 

Berti.z mıntakaaında Keş civarında

ki ormanda dün bir yangın çıkmış 

ve etrafa sirayetine meydan veri 

meden fen memuru ve köylüler 
rafından söndürülmüştür. 



T&lll&A8AB r _____ EZ& 

Devlet · Reislerinin D 
Hususi Tren_leri 

1
oemirspor Ankara 

Hususi Trenlerle Seyahat Etmek Atletizm Birincisi 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir ... 
Modası Nasıl Çıktı? 

Fransa Reisicümhuru Londrayı 

ıziyaret etti, İngiliz kralı ile kraliçe
si Amerikada seyahat Y?-Ptılar. 
Belçika Kralının Parise geleceği 
haber veriliyor. Bu suretle ay geç -

devletlerinde bulunan hatlardan da· 
ha fazla olduğu için arabanın din • 
gilleri Varşovadan itibaren değiş • 
tirilmişti. Rus armalarile süslü bu 
muazzam demir kitlesi Fransa da
hilinde şark kumpanyasının 
iki lokomotifi tarafından çekildi. 

MuhafızgüciJ. ikinci T. 
3 üncü oldu 3 Yeni Rekor 

Liaesi 
Yapılriı 

1 - &7 - YAZAN:SAMIKARAYE/.. 

Kazıkcının idmanları 

· mez ki bazı devlet reisleri Avrupa
da seyahat etmesin. 

Kral ile kraliçelerin, İtalyanın 

moda olarak ortaya çıkardığı, gü -

neş altında meşinlerin ateş gibi bir 
hal aldığı ve yağmurların küçücük 
pencerelerini buğulandırdığı, altın 
yaldızlı, ağır arabalarla seyahat et
meleri veya iadei ziyaret etmeleri 
devri geçmiştir. 

Lokomotifin vücude getirilmesi, 
valizler, sandıklar ve hizmetkarlar
la dolu bu lüks vasıtalara ve bunun 
rahatsızlığına ve can sıkacak de -
recede yavaşlığına nihayet vermiş
tir. 

Zira Çar ile Çariçe Flix Faure tara
fından emirlerine verilen treni kul-
lanmak is ememişle di ... 

Harp arifesi Avrupasın.da mü .-ı 
him bir şekilde Prens zıyaretlen, 
seyahatleri vukua geldi. Kral tren
leri Avrupayı dolaşmakta devam 
ettiler. Romanya Kralı Ferdinand, 
beş \'agonile seyahat ederdi ki bun
lardan bir tanesi hususi otomobilini 
ta.rıırdı. 

Harp geldi. Fazla yaldızlı araba-
lar ek~riya yürüyen hastahane 
şeklini aldılar, nihayet dostluk zi -
yaretleri, menfaat :ôyaretleri yeri • 
ne kaim oldu. Avrupa demiryolu şe 
bckesinin, rayları üzerinde seri v~ 
uzun arabalar görüldü. 

.1 

1 

· Kazrkcı Bekir Koşuyor Ve Böylece 
Ciğerlerini Kuvvetlendiriyordu 

Yeni Ankara reko
r Ü yapa• atletler 
Nuri Muhittin 
( Ad~an - Galip ) 
o~ rılmaz kardeş-

ler ve Şevki 

-----·---
Makarnacı idmanları yerinde ol

makla beraber kendisine do.ha zi
yade bakmak ve beı.lemek nihayet; 
birkaç ay geçtikten sonra Kazıkçı i
le karşıkarşıya gelmek tl.aha muva
fık olur kanaatine varmıştı. 

Fakat; Kazıkçı idman etmek için 
adam arıyordu. Mevcut pehlivanla
rın hemen hcpsı Bekirle idman yap
mak istemediklerinden zavallı adam 
idmansız kalıyordu. Bekir, bir gün 
Ka\·asoğlu ile dairelerinde konuşur
ken şikayette bulundu: 

yordu ve hem de şu suretle cev9P 
veriyordu: 

- Haydi gidin başımdan. J3~ 
şimdi Hıılil Paşa filfın tanımam. İ 
manımı bitirip döndüğüm zaman ge
lirim .. . 

Yaverler cevap verdiler: . 
- Olmaz, Paşa emretti. Dön gerı 

bekliyor Ihlamur sarayında seni .. ·. 
- İmkfmı yok... Bırakın benı 

bozmayın idmanımı ... 

- Olamaz ... Emirdir bu .•. 
bitif' - Gitmiyorum... Koşumu 

meliyim ... 
- Zorla götürmiye mecburuz .. • 

İlk defa olarak 1840 da, o zaman
lar saltanattan uzaklaşan Kraliçe 
Adelaide 1ngilterenin yeşil kırları 

arasından süzülerek geçen küçük 
bir trene bağlanan hususi bir ara -
baya şahip oldu. 

1ki sene sonra da, Kraliçe Victo
ria, içerisi saten ile döşeli bir vagon 
inşa ettirdi ve bunun içerisinde 1842 
haziranında seyahat etti. 

Vagonu daima Calais'de bulunan ı· Geçen hafta başlıy:-n Ankara böl-
Kraliçe Viktorya, bunu V inci Jor- ._.,P.si Atletizm birırı •·ilikleri bu hafta 
J·a bıraktı. O da 1925 senesine kul~ j M.. b k 1 d 

r.t::ticclcnmiştir. usa a a ar an ev-

4 X 100 M. - (47.5 le Demirspor 
takımı birinci, Muhafız ikinci, Tica
ret lisesi üçüncü). 

- İbrahim pehlivan, ne yapaca
ğız bilmem? .. tdman için .arkadaş bu
l a mıyoruz. 

İbrahim pehlivan cevap vermişti: 
- Bilmem ki pehlivan... Çocuk

lar benimle de idman yapmak i~te-

- Haydi götürün öyle ise... . 11 
Deyince;. yaverler biribir:er~iJ 

yüzüne baki.aldılar... Bekı.r, f 

d l.k. . . er ıo 

Fransa, İngiltereyi bu yeni mo -
denizm cereyanında takip etti. 1m -
parator III üncü Napolyon, İngiliz 
Kraliçesinin bu teşebbüsünü taklit
ten başka bir şey yapmadı. 1857 de 
Chalons kampına gittiti ızaman, 

Şark Şimendifer İdaresi, masrafı 
kendisinden olmak üzere, yeşil ve 
altın renge boyanmış, pencerelerin -
de imparatorluk arması konmuş se
kiz vagon inşa etti. Salon Ye yemek 
salonu vazifesini gören vagonların 
arkasından, dantel perdelerle süslii 
ve içerisinde rahat rahat gezilebi -
len ve sigara içilen bir teraslı va -
gon geliyordu. 

Papa IX uncu Pie de, bir sene son 
ra, dev1etlerinde dolaşmak için pek 
mükemmel bir hususi araba yaptı
nyordu. Nihayet 1863 de Papa, 
Roma demiryolunun Fransız inşa

atçıları tarafından hediye olarak 
kubbeli bir tavan altında kiliseye 
ait envai resim ve heykel ile süslü 

:lir vagon veri1iyordu. 
Çar Nikolanın da altı tane treni 

vardı. tçlerinden iki tane, birbirle -
rine, en ufak teferruatına kadar 
benziyordu. Bu trenler beklenil -
ıriyen bir zamanda birbirini takip 
tderek, ve ya yekdiğerini geçerek 
. ıusuya girebilecek en mahir nihi -
1. ;t'leri şaşırtıyordu. 

1896 da imparaotr ailesi Fransız 
Cümhurreisine iadei ziyarete geldi
ki zaman, Çarın 202 metre uzunlu -
ğunda, 450 ton aığrlığında ve salon 
ile yemek salonunun 20 metre u -
zunluğunda bulunduğu on bir va -
gondan mürekkep bir katar Cher -
bourgda bekliyordu. Rus demiryolu 
hatlannın genişliği diğer Avrup3. 

Kadın Hekimleri 
Toplantısı 

Türk Kadın Hekimleri Birliği ha
ziran ilmi toplantısını Haseki hasta-

.nQsihde Ünivers-te Kadıp Klihiğı: 
konferans salonunda saat 20 de Prof. 
Ali Esat Birolun başkanlığında yap
mıştır: 

1 - Prof. Tevfik Remzi Kazancı
gil. 
Kadınlarda adetle alakası olmıyan 

devri nezifler hakkında tebliğ yap
mış ve 3 granulosa, 2 krukenberg, 
l sarkom, 2 gebelik ve cancer ve 
papilar cancer vak'alan göstermiş
Ur. 

II - Prof. Ali Esat Birol: 
Gebelik ncphrosları ve göz tagay

yürleri hakkında tebliğ yapmış ve 
postpartum bir tetani ile papiler 
cancer ve portio tüberkülosu vak'a
lnrı göstermiştir. 

III - Doçent Dr. Naşit: 

Do~uında. nacroslu myom hakkın
da tebliğ yapmış ve n1ptur uterin 
esnasında fnfisalimeşime vak'ası 

gl)stermiştir. 

IV - .Baş tııist. Dr. Neoeti Bici-

landı. vel yaptığımız tahminde Ankara 
Çok lüks olan 1talyan Kralının futbol birincisi Demirsporun atle

treni Fransaya asla gelmedi. Son tizmde de Ankara birinciliğini ka~ 
defa, hududa yaklaşması, memleke- :i'anmaları kuvvetli olduğunu bildir
tine dönen Yunan Kralı Jorj'u gö • miştik . Müsabakalar sonunda en çok 
tü . .: ~ i<:in Maclon'a gelmesile j muvaf!akiyet gösteren klüp Demir
mı.. •-:.ün oldu. spor olmuş, 221 puvanla ve t ahmin 
Şimdi Fransız şebekesi üzerinde 

Belçika Kralının sade vagonundan, 
Yugoslavyanın salon vagonu, Yu -
nan Kralının hususi salon vagonu, 
1sveç Kralının sade armalarile süs
lü uzun ve koyu mavi 'renkli vago- ı 
nu ve nihayet Romanya Kralınrn 

hususi kupasından başka vagonlar 
görülmez. 

İstirahatini seven ve gecesini ra
hat geçirmek istiyen Kraliçe Vik -
torya, frenlerin gıcırtısından ra -
hatsızlanarak bunları vagonundan 

çıkartmak istedi. Kraliçenin emir -
leri yerine getiril<li. Ve uykusu 
bundan sonra kaçmadı. Yalnız ses
siz kalan salonu, Kral treni vagon
larını durdururken, raylar üzerinde 
dansedip dururdu. 

Bu, Avrupanın yegane banyo sa
lonunu ihtiva eden treni idi. Çar ile 
Romanya Kralı, tuvalet kabineleri
le iktifa ediyorlardı. Yalnız bu ban
yo salonunun bir hususiyeti, hiç 
ısıtma vasıtasının bulunmamasıydı. 

Vinci Jorj'un bu demode trenle so:ı 
yaptığı bir seyahatte Modane'da sey 
süsefer bir saat müddetle inkıtaa 

uğramıştı. Sebebi de, Kraliçe ile 
Kralın yıkanmak için lokomotifin 
suyunu istemeyip hariçten su ge
tirtmeleri idi. Ve sıhhi, ve lüks bir 
vagonu, ve banyo salonundan, fri
jider ile mücehhez, mükemmel bir 
mutfağı içine alan bir techizatı ha
iz olan yegane devlet adamı da, Ro 
manya siyasi adamlarından M. Ti
tolesco'nun vagonu idi. 

MV'I'Dt:••• ı 

Şükrü Sökmensüer geldi 
Hataya ait teşkilat kanunu Büyük 

Millet Meclisinden çıktıktan sonra 
Hatay Vilayeti valiliğine tayin olu
nacak olan Emniyet Umum Müdürü 
Şükrü Sökmen"' ıer dün şehrimize 
gelmiştir. 

Emniyet Umum Müdürü Haydar
paşada Vali ve Belediye reisi Dok
tor Lütfi Kırdar tarafından karşılan
mıştır. 

Türk Kadın Hekimleri Birliği ha-

oğlu : 

İstokholm metodu ile rahim can
cerleri tedavisi hakkında tebliğ yap
mış ve pleccnta previa'nın röntgen
le teşhisine ait bir vak'a ile bir süre 
adenomiosisi vak'ası göstermiştir. 

Münakaşalara Prof. Tevfik Rem
zi, Prof. Ali Esat, Do\cnt Naşit, İb
rahim, Kamil, Dr. Necati Dündar 
iştirak e-tmişlerdir. 

Cemiyetler kanunu mucibince ~
zımgelen tadilatın yapılması kabul 
edilerek comiyetin yaz tatiline ka
roc verJJm!~tir. ·' 

ettiğimiz gibi Ankara birinciliğini 

kazanmıştır. _ 
Spor faaliyetlerine yeniden başh

yan Muhafız Giicü askeri vazifesini 
yapmakta olan Faikli kadrosile 210 
puvanla Ankara ikincisi, Ticaret Li
sesi :n puvanla üçüncü, Gazi Lisesi 
14 puvanla dördüncü, Ankara Gücu 
8 puvanla beşinci olmuştur. 
Yapılan birçok iyi dereceler ve 

Demirsporlu Mustafanın 10,000 de 
Galatasaraylı Muhittinin, sırık atl::ı
mada, Galip, Şevki, Adnan, Nuri
den miiteşekkil Demirspor takımı
nın 4 x 400 de elde ettikleri yeni An
k ara r ekorlarilc enteresan geçen 

1 müsabakalar gelecek seneler için ü
mit \'erkidir. 

Elde edilen teknik neticeler şun-

lardır : 
100 M. - Oğuz 11.4 {M. G.). Şev-

ki (D. S .) , Nuri {D. S .). 

200 M. - Nuri 24.4 {D. S.), Oğuz 

{M. G.) , Faik (M. G.). 
400 M. -- Nuri 53.7 {D. S.) , Raşit 

{M. G.) , Oğuz (M. G.) . 

800 M. - Galip 2.02 (D. S .), Ad
nan <D. S.), Mustafa {D. S.). 

1500 M. - Adnan 4.19.5 (D. S.). 
Galip (D. S.) , Mustafa (D. S.) 

5000 M. - Mustafa 16.32 (D. S.), 

Cevat (D. S .), Ali {M. G.) 
10,000 M. - Mustafa 34.53.l (Ye

ni rekor - D. S.), Efe Ali {M. G.), Ali 
(D. S.). 

400 metre manialı - Galip 1.00 2 
(D. S.), Kamil (D. S.), Adnan (D. 

S.). 

Hidiv köşkünü Vali 
gezecek 

Bugün Vali ve Belediye Reisi 
Doktoı· Lütfi Kırdar, yanında Dai
mi Encümenden birkaç aza, Beledi
ye İmar ve Heyeti Fenniye Müdür
leri olduğu halde Çubukluya gide
rek Hidiv köşkünde tetkikat yapa
caktır. Burası Bahçeler Müdürlüğü 
arafından sür'atle imar olunacak -
tır. 

Aksaray refU)ler l ya
kında bitecek 

Aksaray refüjlerinin yapılma işi 

sür'atle devam etmektedir. Burada 
refüjlerinin yaşamasını temin ede • 
cek olan suyu bol mikdarda buluna
bilmesi için yeni su tesisatı yapıla
caktır. 

Şlfhan• çocuk bahç••I 
Şişhane yokuşunda Çocuk bahçe

sine ait hazırlanan proje, heyeti 

fenniye müdürlüğü tarafından ik
mal edilmek üzeredir. PrÔ]e, bitip 
tasdik edilir eq.ilmez Belediye, bah
(!enin inşaatına başlıyacaktır. 

4 X 400 M. - (Galip, Nuri, Şevki, 
Adnan Demirspor takımı Ankara re
koru yaparak birinci, diğer Demir
spor takımı ikinci) . 

Gülle atma - Muhafızdan Hasan, 
Faik, Galatasaraylı Jerfi. 

Disk atma - Fuat (M. G.) 27.09, 
Hasan (D. S.), Kamil (A. S.). 

Cirit &tma - Mustafa (D. S .) 
42.70, Mustafa {A. G.). 

Yüksek atlama - Jerfi (G. S.) 1.70 

Faik (l'vl. G.), Celfıl. 
Üc adım atlama - Faik (M. G.),, 

H nyri ('f. L.), Enver (M. G.). 

Uzun atlama - Faik (M. G.) , En
ver (M. G.), Hayri (T. L.) . 

Sırıkla atlama - Muhittin {G. S. 
4.50 yeni Ankara rekoru), Celal (D. 
S.) , Faik (M. G.). 

İki üç senedir devamlı surette ça· 
lışan ve kazandıkları birinciliği hu 
yüzden hak ed<'n Demirsporluları 
tebrik eder, gelecek seneler için ayni 
muvaffakiyetlcr dilerken futbol fa
aliyetindm geri kalmıyan diğer 

klüpleri de atletizme çalışır ve mü
sabakalara girer görmek isteriz. 

Uzun mesafe dUnya 
yUzm• rekoru 

Glendivc, -Montana- 4 (A.A.) -
Clarence Giles, dün 77 saat 30 da

kikada 460 kilometrelik bir mesafeyi 
katetmek suretile dünya mesafe 
yüzme rekorunu kırmıştır. Yüzücii 
cuma günü öğle üzeri Billings'de 
Yellowstone nehrine girmiş ve Glen 
dive istikametinde nehrin mansabı
na doğru yüzerek pazartesi akşamı 
saat 20 de buraya vasıl olmuştur. 

Bundan evvelki rekoru 1933 sene
sinde Pedro Condiotti kırmıştı. 

Condiotti, cenubi Amerika'da Pa
rana nehrinde 449 kilometre kate
derek bu rekoru tesis etmişti. 

Tramvay, a!ektrik ve tünelin 
devri tamamlandı 

İstanbul Tramvay, Elektrik ve 
Tünel idarelerinin Belediyeye devir 
ve teslim muamelesi ikmal olun -
muştur. Bu hususta hazırlanan ev
rakın yalnız imzası kalmıştır. 

Dün Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lutfi Kırdar da bir müddet E -
lektrik, Tramvay ve Tünel idaresi
ne ııtiderk meşgul olmuştur. İdare 
için yeniden bir müdür muavinliği 
ihdas olunacağı söylenmektedir. 

Diğer taraftan Nafıa Vekili Fuat 
Cebesoy, Vali ve Belediye Reisine 
bir telgraf çekerek yeni idare dola
yısile muvaffakıyetlerini temenni 
etmiştir. 

Yeni meyva ve sebze h • ll 

miyorlar... . .. 
Halbuki, va7.iyet hiç te lbrahımın 

dediği gibi değildi. Kavasoğlu Koca 
İbrahim istediği gün ve saatte he~ 
sile mükemmelen idman yapıyordu. 
Kavasoğlunun, Kazıkçıyı huzur 

güreşinden evvel körlemek ve sür
antrene etmek fikri tamamile suya 
düşmüştü. 

Bekir, sabahları Ihlamurun dağla
rına kosarak çıkıyor, ta Ayaşağa 
kövüne kadar koşuyor, tekrar ora
dan tabanları yağlıyarak Ihlamur 
sarayına geliyordu. Bu suretle koş
maktan çok fay da görüyordu. Hiç 
olmazsa yağ idmanı yapmamaktan 
mütevellit ağırhğını bu koşularla 
karşılıyordu. 

Bir gün Bekiri dağdan dağa koşar· 
ken gören pehlivanlardan birisi Ka
vasoğluna gelip gülerek şunları 
anlatmıştı: 

- Usta; bu Bekir deli mi nedir?. 
Dün ona Ayasoğlu dağlarında 
tırmanıp koştuğunu gördüm. Merak 
edip takip ettim. Mütemadiyen so
luk soluğa kÔştu durdu. Benim ne
fesim tükendi ve takip edemez bir 
h ale geldim. O, daha halô. alabildiği
ne koşuyordu. 

Kavasoğlu gülerek: 
- Ne yapsın adamcağız, idman 

yapacak adam bulamayınca hamlı
ğını dökmek için dağ koşuları yapı
yor. Fakat, fena değildir bu idman ... 
Koşular insanın ciğerlerini açar ve 
çok nefesli yapar ... dedi. . 
Arnavudoğlunun idmanından bır 

hafta geçmişti. Bir gün Sultan Aziz 
yaver Halil Paşayı çağırarak sordu: 

_ Bekir idman yapmıyor mu? 
Halil Paşa bilmediği için cevap ve

rememişti. Sultan Aziz, Paşaya em-

retti: 
_ Bak, öğren, ne gün ve kiminle 

idman yapacaksa: gel, bana haber 

ver ... 
Halil Paşa ; saya ocağına geldi. 

Pehlivanlar dairesine gitti. Bekir o
dasında değildi. Hademelere Beki
rin nerede olduğunu sordu. Şu yol
da cevap aldı: 

- Paşa, sabahları buradan çıkı-
yor, ceketini koltuğuna alıyor ve bu 
bayırları koşarak Ayasağaya kadar 
gidiyor ... Sonra, 

Yaverler tekrar atlarına binip 
dörtnala Bekire doğru yol aldılar ... 
Nihayet: Bekire yetiştiler ve atlari
le önlediler ... 

Bekir, yine durmuyor ve koşuyor
du. Yaverler cephe alarak atlarile 
Bckirin önünü kestiler. Fakat; Bekir 
iki atı yararak yaverleri sıyırıp sıkı 
koşmasına devam etti. 

19 dükkandan ibaret olan yeni 1 

sebze hali ikmal olunmuştur. Bina
nın bütün dahili yolları da tamam
lanmıştır. Bu akşam saat 10 da açı
lacaktır. Halde, diğer bazı madde
ler için de yeni pavyonlar inşası 

mukarrerdir. Bunun iç.in bütçeye 
tahsisat konulacaktır 

Zavallı yaverler ne yapacaklarını 
şaşırmışlardı. Bu adam mecnun 
mu idi? Ne idi? .. Yüzlerine bile bak-
mıyordu. 

Yaverleı· yüz geri edip tekrar Be
k'irin önüne ge~erek seslendiler: 

- Bekir dur!.. Halil Paşa seni is
tiyor .. . 

Sıtbrı tükenıoıı Bekir, hımı koşu-

yandan koşuyor u. ı ırı yav di 
la nasıl götürebilirlerdi: Ho~ ke~ı 
leri de cüsseliJ kuvvetlı, elh a) 
insanlardı. dt 

Fakat; Bekiri götürmek kola)' 
ğildi. Yalvarmıya başladılar: 

_ Bekir, oğlum, mes'ul oıurll 
.,,. .. 

Yapma, dön geri... ,_ 
_ Olamaz, idmanım kaçar son.,, 

biti• 
hızım durur sonra ... Koşuyu 
medikçe bir yere gidemem... ğ1I 

Yaverler, bu inatçı, inatçı old~ı· 
kadar zorbazu adamla başa çıka.. -e 
yacaklarını anlayınca, bilmecbur

11. 
at koşturarak Bckirin ardından ) 
rümiye mecbur oldular... dD' 

Halil Paşa, Ihlamur köşkünde ·el 
kuz doğuruyordu. Gözleri yolda ~l 
Yaverlerle Bekirin gelmesini be 
yordu. ~ 

Aradan saatler geçti. Ortada ~r 
Bekir vardı ve ne de yaverler ... btl 
rak etmiye başlamıştı. Yanında C' 

lunan yaverlerden bir ikisini de 'Y 

la çıkarmıştı . .. uıı 
Nihayet, Bekir Ayasağa koY 1 

y d.b. otıı 
gelmişti. Çınar agacının ı ıne ,0ı-
du. Biraz nc.f eslendi. Tekrar, ) 
düzüldü, koşarak geri dönüyordıl~t' 

Ihlamurdan ikinci defa olarel< cı 
selt1 

kirin peşine koşan yaverler, ,et' 
ve peşinden atlı olarak gele~ ya'( 
leri Zincirlikuyu istikametındc 
lirken görmüşlerdi. b1 

Bekir, yaylanmış bir adam ~11 
koşup duruyordu. Diğer ye.ver! 
geldiği zaman neden geç kaldılda. dl 
nın manasını anlamışlardı. onıar 
bu işe şaşmışlardı. ~ 

Nihayet; Ihlamur dağlarınd811 ıı 
nerek köşke geldiler ... Fakat; ll\ 
Paşa kudurmuştu. Saat öğleye Y~ 
}aşmıştı . Saraydan ve Sultan ~ 91~ 
den üstüste yaverler gelerek l1 
Paşadan sual soruyorlardı. <' 

Bekir, gelir gelmez hemen stlıe' 
koştu. Yıkanmıya başladı. Yaver 'f' 
sabırsızlıkla bekliyen Halil pns:~ 
neden geç geldiklerini anlattıl< 
zaman Paşa hiddetlP bağırdı: 1 

_ Neden zorla döndürüp getir111,p 
. ş· d" f a· . ce" dinız?.. ım ı e en ımıze ne 

Y• ? 
verecegız . .. ··-t' 

Yaverler, Paşanın bu sözleri tJ ,r 
rine oldukları yerde hiç ses çı~,, 
madan durdular. Paşa bağırıY0d6' 

- Söylesenize neden zorla 
dürn~ediniz be herifler?.. f 

Nihayet; yaverlerden birisi bir 
11

, 
ta çakarak kemali cesaretle ŞV11 

söyledi: ~ 
d 'l< - Paşam; atlarımızla önle 1 

•• <' 
cephe teşkil ettik, ikiye böld~.,.· 
geçti. Zorla götürürüz, dedik. ŞL' 
bir cevap verdi: O 

- Haydi ne duruyorsunuz? .. .;d 
türün bir yol bakalım, diye ce p.f 

verdi. Biz, bu zorbazu adamı :tl 

getirebilirdik zorla pa~am!.. ,ıl 
Deyince; paşa kendini tutaJ11 ,ııl" 

gülmiyc başladı. Hakiiuıte!! bll tir" 
baw herifi ·yav'i!rleri zorle ı-
mezlerdi. ,..r) 

(De\•&JDı 
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Kufcubaşıoğlu 
t" • • AT l 
."'vını ı~ası 

Bu son hadise etrafta her zaman
kinden fazla bir gürültü kopardı. 
Bilhassa mabeynde yirmi beş Çer
kesin pusuya düşürülerek imhası 
Çok büyük bir fosir yapmıştı. Hadi
se Birgi nahiyesinden Ödemişe, ora
dan İzmire ve İzmirden de İstanbula 
aksederken bir kat daha mübalfıga
landırılmış ve korkunç bir mahiyet 
iktisap etmişti. Bu müthiş şakiye 
karşı nasıl hareket edileceği düşü· 
l'lÜlürken İzmirden saraya gelen bir 
telgraf kalplere biraz ümit serpmiş
ti. Telgrd Kuşçubaşıoğlu Eşreften 
geliyordu ve Çakırcalı üzerine ya
l>acağı harekat hakkında vasi saliıhi
Yet istiyordu. 

Bu arzusu derhal yerine getirildi. 
liern kendisine, hem de İzmir vali
sine çekilen müteaddit telgraflar 
}{uşçubaşıoğluna istediği en geniş 
Salahiyeti vermişti. 
kuşçubaş>r · Eşref, derhal faali

:Yete geçti. 1 vetinde bulunan ve 
8ecme adamlardan terekküp eden 
kuvvetli müfrezesini büsbütün tak
viye etti. Askerin maaşını arttırdı. 
Ve nihayet kemali debdebe j}e yola 
Çıktı. Kuşçubaşıoğlu daha evvelden 
l'lereye gideceğini hiç kimseve söv
leınemişti. Ödemişe varınca etrafın
dakilere şu emri verdi: 

- Doğru bütün sür'atle A vasluğ 
kövüne! 
~Güzel siliıhlandırılmı~ yüzlerce 

Süvarinin bir anda köyü muhasara 
Cdişi ve köye girişi büyük bir heye
can tevlit etmişti. Köylüler dışarı 
~ğrarnışlar ne olup bittiğini yekdi
gcrine soruşturuyorlardı. Çakırcah 
';oktanberi köyüne uğramadığı için 
bu takip müfrezesinin takip ettiği 
lrlaksadı anlamak ta kabil değildi. 
}{uşçubaşıoğlu Eşref, doğruca Ça

kırcalının evinin önüne geldi. Evve
l~ evi baştan aşağı arattı. İçerisinde 
hıc kimseyi bulamadı. Sonra şu emri 
Verdi: 

- Evi atesleyin! 
.. Birkaç dakika sonra Ayasuluğ kö

~Uniin en büyük ve en güzel evi o
l~n Çakırcalının evi alevler içinde 
61Yah dumanlar çıkara çıkara yan
~ıya başlamıştı. Eşref bu manzarayı 

Uyük bir zevkle seyredivordu. O 
kadar ki, gören içinde Çakırcalının 
da bulunduğunu sanırdı. Kövlüler 
de rnüfreze askerlerinin hovratça 
l'lıuarneleJerine rağmen meraklarını 
tmcrniyerek yangın yerine gelmiş-
erdi. • 

1 A.t.:şle: evi sardıkça Kuşçubaşıoğ
u busbiitün keyfleniyordu. Bir ara 

lskerlerine şu emri verdi: 
- Silahlarınızı eve boşaltın! 
Ayni ı;nda yanmakta olan evin 

~!kardığı korkunç çatırtılara ateş e
en tüfeklerin kuru sesleri karıştı 

"e bu ateş bilafasıla dakikalarca de
"aın etti. 

Şirndi sıra isticvaba gelmişti. Eş
tef rastgele köylüleri yere yıkıyor, 
1'Yaklnrını falaka gibi tüfek kayış-
arına geçirip müthiş bir dayak atı

!?r ve Çakırcalının nerede gizlen-
11~lHnı kendilerinden soruyordu. Efc-
1.~n nerede olduğunu bilmiyen köy
vu, Yarı ölmüş bir halde bırakılıyor 

e bu korkunç isticvaba bir yenisini 
~~kiliyordu. 
){ l{oca ev yanıp kül olrluktan sonra 
:r· tışçubaşıoğlu Eşref bu defa şu em-

1 Verdi: 

a - Mel'unun bahçesindeki bütün 
h~açlar kesilerek ateşe atılacak. Tek 
l!ır fid;::n bile ihmal edilmiyecek. 
it ahçeyı kuşatan duvar da son taşına 

Cidar yıkılacak! 
v a~ emirler de derahl infaz edildi 
h \hır iki saat evvel cennet gibi bir 
/ Çenin fçinde bulunan zarif ev ye
dıtı.de Şimdi tam manasile bir harabe 
Uru yordu. 

ııa l3u netice onu J.atmin etmişti. E
tç-sen Vakf t te akşama yak1a::;mış ve 
~ınac Çakırcıtlı korkusu bulunan 
. ~Ç.Ubaşıoğlu geceyi köylerde ge

ıve cesaret ed~ıniyef'.,. Ödemi-

111? E 
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Eşref, Efenin 
Yakmıştı? 

şe dönmek emrini vermişti. 
E~ref o akşam İstanbula çektiği 

telgrafta marifetlerini döküp sayar
ken şöyle diyordu: 

c ... Şakinin tahassün etmiş oldu
ğu Ayasuluğ köyüne tekarrübümüı: 
üzerine merkum bir daha oraya var
madan kaçıp gitmek suretile canını 
kurtarmıştır.· Biz de evini basarak 
yakmak ve böylece Çakırcalıya ya
taklık yapan köylüyü ihafe etmek 
tarikini iltizam ettik. Bu teşebbüsü
müz çok güzel netice verdi. Hem ef
radın kuvvei maneviyesi yükseldi, 
hem de köylüde takat bırakmadı. 
Şimdi Çakırcahyı adım adım takip 
ediyoruz. Bugün dC'ğilse de yarın e
le geçmesi muhakkaktır.> 

Diğer taraftan köyünün basıldığt 
ve evinin yakıldığı haberi Çakırca
lıya da çok çabuk gelmişti. Efe bu 
haber karşısında çok üzüldü. Niha
yet o da kalem kağıt alarak İzmir 
valisine bir mektup yazdı. Çakırcalı 
bu mektubunda ezcümle şöyle di
yordu: 

cBeni yakalayıp asabilir veya ke
sebilirsiniz. Buna hakkınız vardır. 

Fakat evimi barkımı niçin yıktınız? 
Yapmış oldu~unuz bu hareket hak
kaniyete sığmaz. Bunun ziyanını er. 
geç size ödeteceğim.> 

Ve yaptı da. Çakırcalı o güne ka
dar yalnız zengin ağaları dağa kal
dırır ve !idyei necat aldıktan sonra 
kendilerini salıverirdi. Hükumetin 
malına asla el uzatmazdı. Fakat bu 
son hadiseden, yani Ayasuluğ kö
yündeki evinin, barkının yakılışın

dan sonra Muğla postasını soydu ve 
a1dığı altı bin lirayı, yakılan evinin 
tazminatı o1arak ilan etti. 

Çakırcalının bir postayı soyması, 
halk üzerinde haiz olduğu sempatiyi 
kısmen kaybetmesi neticesini verdi. 
Zira bu altı bin lira memur aylıkları 
ile hükumetin halka olan muhtelif 
borçlarına karşılıktı. Bittabi para
nın Çakırcalı tarafından gasbı 

memurları aç bıraktığı gibi birçok 
kimsenin de haklarının ziyaına se
bebiyet verdi. Zeki Çakırcalı da 
halkta husule gelen bu ademi mem
nuniyeti gidermek maksadile evinin 
yakılmış olması keyfiyetini iliin et
miye ve kendisinin böyle yapmakta 
haklı olduğu iddiasını taraf taraf 
yaymıya mecbur oldu. 

Çakırcalının şakavet hayatında 

çok mühim bir hadise olan Muğla 
postasını soymasını burada tafsila
tile anlatıyorum. 
Çakırcalıyı doğup büyüdüğü köyde 

ki evinin barkının yakılıp yıkıldığı 
haberi çok tesir etmişti. Bu haberi 
alınca büyük bir hüzne kapılmış ve 
etrafındakilere acı acı dert dökmüş
tü. Netice itibarile bunu hüktlmet
ten tazmin etmeyi iyice kararlaştır
mış ve etrafındakilere bu kararını 
biJdirmişti. 

Çakırcalının planı çok basitti. 
(Devamı var) 

···---···································· 
· · .-..,.-koa göl Un deki 

yeni taalaat 
s gölü\1deki su fabrikasına 

şehre verilen suyun mikdarını tez
yid için konulan yeni makinelerin 
tecrübeleri yapılmıştır. Bu tecrübe
lerde makinelerin istenilen randı
manı verdikleri görülmüşlür. 

Makineler işledikten sonra şehir
de geceleri suları kesilen mıntaka
larda bu tedbjrlere lüzum kalmıya
rak bol su verilecektir. 

Yeni bir nizamname 
Belediye Sıhhat ve Baytar Mü -

dürleri, balık satan dükkanlara ait 
müşterek bir nizamname hazırla -
maktadırlar. 

Beladlye r eis muavini 
yarın gellyor 

Belediye Reis muavini Rıfat Ye
nal ve Belediye Muhasebecisi Müm
taz, yarın şehrimize geleceklerdir. 

f: W it 1 ! A I A il ·.._ 
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Alman Kaynaklarına Göre 
DENiZ TESLiHATI 

İngiltere, siyasi vaziyetin aldığı is- ----------1 YAZAN?---------• 
tıkametleri dikkat gözünde bulundu .. ::.J' 
rarak, 1937 denberi, denizlerdeki 

hakimiyetini elden çıkarmamak i- Emeklı· General 
çin, mühim bir teslihat programı 

tatbikine tevessül etti. İş programı-

nın tatbikindeki sür'at. gün geçtik- Ke .. nal Koçer 
çc artmaktadır. 1 

Fransa, halya, Amerika ve Japon ~--~-~~-~·~-~~--~----~~~-~-~~~~ 
ya da bu yarışa girişmişlerdir. Sov-
yet Rusya da kendi aşiyanesinde ve 
kendi kudretine göre bunlara peyrev 
olmuştur. Almanya, İngilizlerle mu 
kavelesini bozarak ilıtiyacıııa göre 
bir plan hazırlamıştır. 

Kendini 1936 da Londrada imza
lanan mukaveleye tabi kalmaktan 
müstağni gören Japonya 1938 de de
niz devletlerinin takyid teklifini a
çıktan açığa reddetmış idi. Tonaj 
mikdarı, istiap hacmi ve silahın ça
pı için önce vukubulan anlaşmanın 
hükmü kalmayınca, İngiltere de ser
bestisini muhafazaya mecbur kal -
mıştır. Fakat tat bozanlık eden Ja
ponya, bu yarışta ne kazanacaktır? 
50.000 tonluk dretl}otlar yapıyor mu 
ve yapabilir mi? 45 santimetrelik 
toplarla yeni Jretnotlarını teçhiz 
edebilecek midir? Bu perdeyi pasi
fik davasının hallinde belki çözece
ğiz. 

Japonya esrar diyarıdır. Japon e
meline bir hudut tayin etmek, öyle 
görünüyor, Japon idare adamların· 

ca da mümkün değildir. Bugün için 
Japonya, Uzakşarkın bulanık sula
rında balık avlamakla uğraşıyor. 

Şimdiki teslihat yarışını teş\•ik e • 
den Japonyanın yarını hazırlamak
ta gösterdiği kudretin ehemmiyeti 
gizliliğinde mündemiçtir; fakat mu
vaffakıyetin mikyasırn bir yandan 
da iktısadi kabiliyet çizdikçe; lngilte 
re, Amerika ve Fransanın hedefe 
emin adımlarla yürüdüğünde kim
senin şüphesi yoktur. Amerika fııa
mi menzil ve çapla Oseanda strate
jik gayenin elde edilebileceğini dü
şünmüştür. Bugün mali ve teknik 
kudretile çalış ıyor; bu yılın deniz 
inşaat programı, gecelerin neler do
ğuracağını gösterebilir. 

35.000 istiap hacmi. 7 tane 40,6 lık 
topun yerleŞtirilmesine imkan ve
remez. Geminin zırh kalınlığından, 
atış emniyetinden fedakarlık etmek 
doğru değildir. Ağırlaşan bir gemi, 
süratinden de kaybeder. Top çapı
nın büyümesi, tabiatile hacmin de 
artmasını intaç eder. Şimdilik 

45,000 le iktifa edilmek isteniyor. 

Almanlar, büyük harpten önce, 
daha büyük gemilerin icra kudreti
ni 28,000 tonluk gemilerinde elde 
etmilşerdi. Bu cesamet. ne de ya
pılsa, bu kudretin artırılmasını tak
yid ederdi. Harpten sonra ziyaret 
ettiğimiz Vikers - Armstrongda top 
çapının 40,6 olduğunu gördük. 

Son yıllarda Amerikalıların top 
çapını 45 e çıkardıkları öğrenildi. 

İki yıldanberi Alman askeri edebi
yatında ve matbuatında İngiltere
nin bu çaptaki toplarila deniz üsle
:cini teçhiz ettil/ erini okuyoruz. 
Mühim deniz üslerinin yeni toplar
la teçhi zedildiği muhakkaktır. Ka
radaki top çapının, gemideki kayıt
lara bağlamr\'1dan, büyütülmesi im
kanları mevcut olduğunu kestir -
mek esasen güç değildir. 45 çapı, 
tahrip kudret.ini büyük mikyasta 
artırır. Kulis arkasında dönen ma
ceralar, gün gelir, bir harbin tali
hini çizebilir. 

45 bin tonluk gemilere 8 adet 45 
lik top konu1duğu söyleniyor. Za
hiri teminata nazaran, 45 bin tonun· 
üstüne geçilmiyecektir, bir şartla 
ki diğer devletler de bu had dı,hi
linde kalsınlar. İngilizlerin 38 - 39 
yılları imala.t planlarında bu tonu 
işitiyoruz. Bu gemiler ancak 40,6 lık 
topları taşıyabilirler. Bu ii.ne kadar 
İngiltere 35 tonda kalmıştı . Ameri
kalıların artık 45 bine devam edip 
etmiyecekleri, 42 binle iktifa edip 
etmiyecekleri bilinmemektedir. 

FransıTJar. kara delvetleri artır
madıkları müddetçe, 35 bin tonla 
ve 38 lik topla iktifa edecekler. Hat-

-

İngilizlerin muazzam deniz d • lerindel' birkaçı 

ta son plana da bu gemilerin dahil 
olduğu anlaşıldı. İtalya da, muka
veleye gö:ı:e, bu mikdarı geçmedi. İn 
gilizlerle deniz anlaşmasını bozduk 
tan sonra Almanların takip ettikle
ri plan hakkında bir malumat yok
tur. Rusların bu mikyası elde ede
bilecekleri ümit edilmemektedir. 

İngiltere, Polonya ve şimal mem
leketlerıle de bir deniz anlaşmas\ 
yapmıştır. Şüphesiz bu devletler, 
öyle uzun menzilli yarışlara katıla
mıyacaklardır. 

1937 mayısı başlangıcında Mon
tro'de İngiltere, Türklerle Çanakka
le ve Karadeniz boğazları için bir 
mukavele imzalamı:ştır. Bu muka
velede imzası olanlar Fransa, Japon 
ya, Rusya, Rumanya, Yugoslavya ve 
Yunan devletleridir. Milletler Ce
miyetinden çekilmiş olan İtalya o 
zaman bu mukaveleyi imza etme -
mişti, sonradan kabul etti. Alman
ya ve İtalya, Rusyanın bu mukave
lenin akdinde gösterdiği alakadan 
ve glıya temin ettiği menfaatten 
kuşkulanmış görünüyorlardı. 

1937 de İngiltere, Portekizle esa
sen mevcut ittifakını takviye etmek 
üzere askeri müzakerelere girişti. 

Bu mukaveleye göre İngiltere, Por
tekiz kıyılarını ve müstemlekele -
rindeki hakkı, siUıhile koruyacak
tır; buna mukabil, harp zuhürunda, 
İngiltere, Portekiz limanlarından 

ve tayyare üslerinden istifadeye 
mezundur. Bu müzakerelerin 1938 
ikincikanununda iki tarafın da 
memnuniyetini mucip bir netice al
mış olduğu anlaşılıyordu. Bir askeri 
misyonun da iştirak ettiği donan -
ma şubat ziyareti ve yapılan dost
luk tezahüratı mukaveleyi teyid e
diyordu. 

Büyük devletlerin teslihat pliını
nın başında dretnotlar gelir, bunla
rın peykleri sayılan denizaltı bot
ları, muhripler · ve kruvazörler de 
sayı itibarile artar. Bu meyanda ha
va silahları da ehemmiyet kazanır. 
Tayyare gemileri ve tayyare park
larının artırılması için esaslı tedbir
ler alımy~r. Havacılıkta ileri giden 

ordularıırnz, deniz filolarını tehdit 
edebileceklerini iddia ediyor. Oysa 
ki bir donanma, defi ve tard tertip
leri almakta gecikmiyor. Havacıla
rın içinde deniz muharebelerini za
yıf donanma lehine çevirmek fikri 
güdenler hala var. Fakat bir do -
nanma. havaya karşı da bir ateş ba
rajı tesis etmek kudretini haiz ol -
dukça, havadan gelecek tehlikeleri 
daima alabilir. Bir tayyarenin ha -
reket halindeki gemi aleyhindeki 
tesiri zannedilruğinden çok daha 
azdır. Asri bir harp gemisi, tayya
re bombalarına karşı güverte zırh
larını takviye etti. İngilizlerin ve A
merikalıların bu huşusta yaptıkları 
denemeler, havacıların ümitlerini 
kıraiblecek sonuçlar vermiştir: A
meriJ...-.ılılann verdiği haberlere gö
re, asri harp gemileri, hava taarruz
larından müteessir olmadıkları hal
de, çok müsait bir korunma tertibi 
ile mücehhezdirler. Müs~akbel bir 
harp gemisi, zırh kalınlığı, bölme 
tertibatı ve defi ve tard tedbirleri 
sayesinde bütün hava taarruzlarını 
emniyetle karşılıyacaktır. Uzak me
safelerden atılan bir merminin. bü
yük zaviyelerle vürudunda, güver
te üzerinde yapacağı tesiri ağır tay
yare bombalarının tesirile mukaye
se kabildir. Eğer harp gemisinin gü· 
verte zırh kalınlığını 152 - 178 mi
limetreye kadar artırırsak, havadan 
gelecek herhangi bir bombaya ve 
mermilere karşı emniyet elde ede
biliriz. Güverte üzerinde dik mer
mi yolunun tesirini imalat nazarı 

dikkate almaktadır. Geminin haiz 
olduğu bölme tertibatı tayyarelerin 
liığım kudretini haiz bombalarından 

korunma imkanları vermektedir. 
Amerikalılar diğer bir deneme -

den şu neticeyi almışlardır: Donan
ma tayyarelerinden gemı uzerine 
5000, ordu tayyareleri de 2500-5300 

metre yükseklikten 700 bomba at
mışlardı r. Bombalardan yüzde ka
çının isabet ettiği söylenmemekle 

beraber, bu mikdarın gayet az ol
duğu tesbit edilmiştir. Tayyarenin, 
umumi kanaat hilafına, defi ve tard 

silahlarının tesir dairesinden uzak 
kaldıkça, talim ve tPrbiye mükem
mel bir raddeye götürülse de, mün· 
ferit gemilere muayyen bir irtifa -
dan tesir elde etmesi ihtimali çok 
azdır. Tesir için havanın müsaade
sini aramak ve birçok bomba dü -
şürmek şarttır. Defi ve tard terti -
batının derecesine göre de bu m.ik
'.iar değışir. Hazar denemelerinde 
muhareb<" hayatı yaşatmak imkan
sız olduğuna göre, harpte vaziyetin 
gemiler !€hine donceğıni de unut -
mama1ıdır. Muharebede gemi, hare
ket vaziyetindedir, defi ve tard va
sıtaları mütearrız tayyareye karşı 
faalıyettedir. Müdafiin tayyareleri 
de menetmeğ~ çalışırlar. 

Taarruz eden tayyareler, hazar -
daki müsait fırsatı hiç bulamıyacak
lardır. Bıraı. mübalağa edilse bile, 
Rus - Japon sınırlarında yapılan 

son denemeler hakiki vaziyeti can· 
landırmış ve muharebede maruz ka 
lınacak zayiat hakkında bir fikir de 
verınişlerdir. 

İspanyada Cervera Kruvazörüne 
karşı vukubulan tayyare taarruzun
da kruvazör salim kalmış ve tayyare 
derhal düşmüştü. Bu tayyare, al • 
çaklardan hücum vaziyetini almış· 
t:~ Bu cür'etli saldırışlarile tayyare
ler büyük iş göreceklerine kanidir· 
ler. Alt tabakalardaki defi ve tara 
barajı ise, bu cür'eti kıracak surette 
büyük bir ateş kesafetini haizdir. 

1938 senesi ikincikanununun 12 
nci günü Şanghay civarında bir Ja. 
pon tayyare gemisine karşı kendi 
tayyare filosile taarruz eden bir 
Çin tayyare sübayı şöyle hikaye e
diyor: cTayyarelerimizi görür gör
mez, 9 muhrip, tayyare gemisi etra
fında müdafaa tertibi aldılar ve 
tayyareleı· tesir dairelerine girince 
derhal 33 adet 10,2 lik ve bir buçuk 
2,5 luk defi silahlarile semada biı 

ateş tevkif seddi vücude getirdiler 
Mermilerin ihtiva ettiği infilak 

maddeleri tayyarelerimizi sarsmış· 

tı. 30 mille hareket eden tayyare ge
misi hiç müteessir olmadı. Bizce bu· 
na imkan elvermemişti!» 

İngiltere, donanmasının takviye
sine en büyük ehemmiyet ve sür'a· 
ti vermiştir. 1938 - 1939 da yeni in· 
şaat programına dahil olan harp ge
mileri: 2 dretnot, 1 tayyare vapuru 
4 aığr, 3 hafif kruvazör. 3 denizaltı 
botu. Bu meyanda birçok mayin 
gemisi, nehir gambotları ve yardım
cı gemiler. İngiltere, yakında 15 • 
laveten daha 10 dretnota sahip ola
caktır. Harpten kalan gemiler tamir 
ve tadile tabidir. 1938 de hazırlanan 
11 harp gemisinden 6 sı ana filoya, 
5 i 1 "eniz filosuna verilmiştir. 

Ayni suretle 38 nisanda 15 ağır 

ve 45 de hafif kruvazör mevcuttu. 
1940 da daha 17 hazırlanacak, bu su
retle kruvazör adedi 77 olacaktır. 

41 e kadar 7 kruvazör, 40 muhrip de 
plana dahildir. Bunlardan 14 ü do
nanmaya iltihak etmiştir. İn,gltere, 
çok geniş bir planla vücut vereceği 
donanmasile cihanın her bucağın -
daki siyasi ve iktısadi menfaatini 
temin edecektiı İngiltere, denizaltı 
botlarına ayni mikyasta ehemmiyet 
vermemektedir. 38 yılınm nisanın

da İngiliz donanmasının denizaltı 
botu sayısı 55 di. İnşa halinde daha 
17 vardı. 38 de bu mikdau ilfıveten 
daha 3 tane p18na .konmuştur. Bu -
nunla beraber hıgiltere denizaltı 
botları Fransa v-e İtalyanınkilerin 
dunundadır; Fransa ve İngltere de
nizaltı botları 100 erden aşağı de
ğildir. 

Donanmanın havadan tehdit edi
lebileceğini iddia edenlere karşı İn
giltere, tayyare defi filoları vücude 
getirmekle cevap \•ermiştir. 1917 de 
tayyare defi topları ve makineli tü
feklerile mücehhez ve sırf bu mak
sada göre vazife alan iki kruvazör 
yapılmıştı. Beş yılh teslihat prog
ramına birçok tayyare defi kruva
zörleri girmiştir. Eskiden elde bulu
nan 50 muhripl~ yeniden yapılmnk
ta olan 15 muhribe de havaya k:ır 
müdafaa tertıhah verilmiıtir. B• 

(Sonu 7 inci ı;;,yfa.i 
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Mösyö Puig, Joseline'e mart ayı· 
nın güneşli bir gününde rastgeldi. 
Kapıcının süpürgesinden çıkan toz
lar merdiveni kapladığı bir sırada 
Mösyö Puig, elinde silt şişesi altıncı 
kattan iniyordu. Joseline, birdenbi
re ~nüne çıktı, onu iyice süzdükten 
sonra kıvrak bir sesle: 

- Pardon! diyerek ikinci kata 
çıkmıya başladı. Kapıcı: 

- Yeni kiracımızın kızı .. dedi. 
Mösyö PUi.g, kapıcının sözlerine 

cevap bulamıyarak, her pazar günü 
gibi gazetesi ile ~tünü tedarik et
mek üzere dışarıya çıktı. Kapıcı, 

Mösyö Puig'den bahsetmek fırsatı
nı buldukça: •Çok namuslu ve dü • 
rüst bir adamdır» diyordu. 
Kapıcının dediği kadar da vardı. 

Mösyö Puig, on beş senedenberi a- ı 
partımanın altıncı katında küçük 
bir dairede serçelerin refakatile o
turuyordu. Ciddiyeti ve temiz ah - ı 
J.akile şöhret kazanmıştı. Kırk be
tini geçmiş olmasına rağmen hala 
saçları dökülmemişti. 

Patronu noter Hanselet'nin her 
senebaşında hediye ettiği elbiseler 

1 
zayıf vücudünü biraz daha uzatı -
yordu. Mösyö. gençliğinde ateşli bir 
şairdi. Fakat bu sevdadan çabuk 
vazgeçerek üstad Hanselet'nin mai
yetine girerek sabahtan akşama ka
dar kontrat kopyacılığı yapmıya 

başladı. 

Joseline ile karşılaşınca, bu gü
zel kızın kendisini süzmesi zihnini 
okşamakla beraber aşk ve servet 
hiç bir zaman yüzüne gülmediği i
çin, çok geçmeden her şeyi unuttu. 

Ertesi günü tekrar güzel kızla 

lcarşılaştL Joseline bir gün evvelki ı 
gibi yine onu uzun uzun süzdü. Mös 
yö Puig şaşırdı. Odasına girer gir
mez lavabonun aynasına bakarak.: 

olduğunu saklıyamazdı ya? Hayır .. 
Fakat Joseline'in tatlı tebessümleri 
Mösyö Puig'in kalbine biraz gurur 
bahşetti. Eskisi gibi kendisini ede
byata atarak şiir yazmıya başladı. 

Bir gün göğsünü kabarta kabarta: 

- Bu küçük kız, her halde beni 
seviyor .. diye mırıldandı. 
Coşmuştu. Bir aylık yiyecek pa -

rasını büyük bir mağazada sarfede
rek şık bir kostüm yap!'rrdı. Bu ye. 
nilikler kapıcının nazarından kaç -
madı. Birkaç gün içinde bütün ma
hallede Mösyö Puig'in mühim bir 
mirasa konduğu şayi oldu. 

Zavallı adamın geçirdiği heyecan 
kendisini hasta düşürmeğe kafi gel
di. Bir ak§am şiir yazarken vücu
dünü müthiş bir hararet kapladı ve 
onu yatağa düşürdü. • 
Ertesi günü, kapıcı, Mösyö Puig'in 
inmediğini görünce, merak ederek 
altıncı kata çıktL Onu, yorganı yü
züne çekmiş bir vaziyette görünce: 

- Geçm~ olsun aziz dostum! d~ 
di, yüzünüz limon gibi sararmış. 

Mösyö uig'i hastaneye kaldır -
mak mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Yüksek hararetine rağmen ziyaret 
saatinde Joseline'i başı ucunda gö
rünce sevincinden adeta çıldıracak
tı. Heyecandan titriye titriye: 

- Siz ha.. diyebildi. 

Joseline, her zamanki gibi tatlı 
tatlı gülerek: 

- Evet, dedi.. kapıcıdan rahatsız 
olduğunuzu öğrendim. Sizi görme
ğe gelmekten kendimi alamadım. 
Gösterdiğim cesaretten dolayı affı· 
nızı ricıı ederim. Size karşı o kadar 
büyük bir muhabbetim var ki .. ta
savvur edemezsiniz.. çünkü ölen 
babama pek çok benziyorsunuz da 
ondan ... 

- Acaba yüzümde ne var ki? Bu==================== 
kız bana böyle dikkatli dıkkatli ba
kıyor .. diyerek aynanın yanına yak
laştı. Güzel kızın alakasını uyandı
racak bazı emareler aramıya koyul
du. Fakat hiç bir şey nazarı dikka
tini celbetmedi. 

Mösyö Puig, gayet çekingen bir 
adamdı. Kendisine bir müze eşyası 
kadar ehemmiyetli nazarlar atfeden 
bu güzel kızla karşılaşmaktan itle. 
ta korkuyordu. Fakat bütün bu ted
birlere rağmen yine karşılaşıyor -
!ardı. Joseline de onu bermutad baş 
tan tırnağa kadar süzüyordu. Ara
Cla sırada yüzünde güz"l bir tebes
süm de belirmiyor değildi. 

Artık, Mösyö Puig, gece gündüz 
Joseline'nin hayalile uğraşıyordu. 

Ekseriya kendi kendine «Acaba ba
na aşık ol.nasın .. » diye düşünmek
le beraber neticeden emin değildi. 

Zavallı adam, birkaç gündenberi, 
.k >lalı yakasının üzerindeki kırava
tının düğümünü ihtimamla bağlı -
yordu. Bu güzel kızın kendisind .. n 
aşağı yukarı yirmi beş yaş küçük 

Beş vakit namazın miğraçta em-
: rolunduğu muhakkak olduğunu lı:
lim ilimleri söylüyorlar; fakat 
cFethülbarh namındaki kitapta 

Muhammedin miğraçtan evvel de 
eshibiyle namaz kıldığı da sabittir. 
Fakat beş vakit namazdan evvel na
mazın farz kılınıp kılınmadığı hak
kında ihtilAf vardır. 

'Osame ibni Zeydin Peygamber 
Muhamnıedden rivayetine göre, 
Cebrail gelip te vahy getirdiği va

kit, abdest almayı ve namaz kılmR
yı öğretmiştir. Bu rivayete göre ab
dest miğraçtan evvel farz kılınmış. 
tır. 

cMevahibi ledüniye> kitapta 
ise: cMüsHlmanlara, evvell iki re
kAt sa\lah, iki rekat aksam namazı 
farz kılınmıştı.> diyor. Bu iddiasını 

<!a: csebbih bihamdi ... > ile başlıyın 
iki ayete ininad ettiriyor. 
MUHAMME:::>E İLK EVVEL KİM 

İmAN ETTİ 
İsla.m ulemasına göre Muhamme

de, ilk evveı katısı Hatice iyman et
miştir. Risalet vahyi geldiği gün: 
cBen kimi dağvel edeyim, beni kiıa 

tasdik eder?. deyince, Hatice: cBen 

tasdik ederim, Ja resulullah ! Her· 

Tlrelrolu beletlly ... nln 
gOzel bir kar•n 

Tirebolu (Hususi) - İlçemizin en 
mübrem ihtiyaçlarından biri de ha· 
!ardır. Ötedenberi halasız bulunan 
kazamıza dünkü cumartesi günü be· 
lediye encümeni toplantısında mem
leketin müsait mahalline fenni bir 
hala yaptırılmasına ve yapılacak 

hala mahallinin tesbitine reis Sıtkı 
Karakaya ve belediye tabib vekili 
Doktor Kemal Öden memur edilmiş
lerdir. 

Bir an evvel başarılar dileriz. 

Tlrebolud• fındık bol 
Tirebolu (Hususi) - İlçemiz tica-

ret odası 25/6/939 tarihinde alaka
darların da iştirakile oda meclisinin 
fevkalade toplantısında ilçe fındık 

rekoltesini altı milyon dört yüz bin 
kilo (100,000) kc.ntar olarak tahmin 
ve tesbit etmiştir. Biricik mahsulü
müzün bu St:ne bereketli ve sağlam 
olması kaza halkını sevindirmekte
dir. 

kesten evvel bana dini öğret!> de
di. 

Muhammed .. bir hadisinde, Hati
cenin mevkiini şöyle tağyin etmiş
tir: cErkekler iı~inde kemal derece
sine erişen çoktur. Kadınlar içinde 
o dereceye yalnız durt kişi yüksele
bilmiştir. Bunlann birincisi Fir'a,•
nın zevcesi Asiye .. ikinr.isi Meryem 
binti Amran .. üçüncüsü Hatice, dör
düncüsü de Fatmadır. 

Fir'avnin zevcesi Asiye ile Mer
yem Kur'anda da zikrolunmuştur. 

Fir'avnın kansı Asiye. Kur'anda, 
iyman ehline bir imtisal nüm'Jn'?
si olarak gösterilmiştir. Bu kadın, 

Allaha şöyle dua edermiş: Yar:ıb! 
Benim iç.in, yanında bir köşk ihsan 
et! Beni Fır'avndan ve onun fenahk· 
larından kurtar. 

Kur'anda, Meryem de, ifietini mu
hafaza ettiği için methediliyor: cO
na, ruhumuzdan ilka ettik. Meryem, 
Allahının sözlerine ve kitaplarına t
nar.dı ve müttekiler zümresine da
hil oldu .... deniyor. 

Muhammed.. Haticenin vefak&r
lığını hi~ unutm ... dı. En genç kann 
Ayşe: «Hatice, Peygamber beni al· 
rnazdan 3 sene eV\·el öldüğü halde, 
onun kadar hiç bir kadını kıskın
ınadım. Çünkü Resulullah, onu dai· 

Erzurum halkı bu eski davanın tedkik ve halli 
için bir müfettiş gönderilmesini lktısad 

Vekilimizden rica ediyorlar ............. 
Erzurum, (Hususi) - İstanbul tı. Kanunen muayyen yerlerde depo 

matbuatı şeker işinden şikayete baş- lar kurmuş, oradaki fiatlar tesbit 
lamadan bir sene evvel Şark bölge· edilmiş ve şeker fiatı da bu depolar
si, bu tatlı davanın oradaki vatan- dan alınan şekere yol nakliyesi ilıi
daşların içine zehir gibi çöktüğünü vesi suretile tesbit edilmişti. 
iddia etmiş ve bu uğurda hayli uğ- Belediyenin ve alakadarların id
raştıktan sonra Şeker Şirketinin ıs- diasına nazaran bu yol fiatı Erzuru
rar ve inadı karşısında mütcvekkila- ma Devlet otobüsleri işlemediği ve 
ne boynunu bükmüştü. Erzurum, nakliye ücretlerinin pahalı olduğu 
Kars vilayetlerinin, İktisat Vekile- zamana c;ittir. Şimdi kilo başına yüz 
ti nezdinde yaptıkları teşebbüsler de para kadar bir noksanlık vardır. Bi
akim kalmış, 0 zamanki İktisat Ve- naenaleyh kanunun hükümlerine 
kili Şeker Şirketinin haksız ısrarla- ~y~ak içi~ şekeri yuz para daha 

uh 'k .. k · tin gavri ındırmek lazımdır. Bu hususta be-
rını m ı gorere , vazıye . . . k d ğ h T t · 

.. •t k.ld 'd · e sebep ol ledıyenın oy u u nar ı vı aye ı-
musaı şe ı e ı amesın - ' . . 

dare heveti ve başta Vah de ımza-
muştu. . lamışlar.ken, İktisat Vekaletinin Şe-

Haksızlık el'an devam etmektedır. k . k ı· . b h dan temettu·· • . . . er şır e ının u ava -
Şark vilayetlennde şeker havayıcı .. .. k bet . ·ç·n vak·ı mu" da • unu ay memesı ı ı -

zaruriyenin başında gelen ve hatta h 1 · ·· · · · t k. ten sarfına . a esı uzerıne, ışı a ıp -
ekmeğe takaddüm eden hır gıda zar etmiştir. Ve bu münakaşalardan 
maddesidir. tevellüt eden şeker buhranı mesu-

Bu bölge soğuktur. Halk, kalori- liyetini belediyeye yükliyerek işin 
sini şekerle temin eder v~ ekmek . içinden çıkmışlardı. 
bulamadığı zamanlarda dahi yanın- Halkın dertlerini dinliven veni 
dan şekeri eksik etmez. Buna rağ- iktısat Vekilimizden, bu ~i m~hal
men Şeker Şirketi 1933 yılındaki linde tetkik etmesi için bir müfetti
ksnun hükümlerine rağmen şeker şin şark bölgesine gönderilmesini ve 
fiatlarını indirmemekte ısrar göster- hadiseyi safha safha başından sonu
miş ve mütaleasını İktisat Vekaleti- na kadar tetkik etmesini Erzurum 
ne de kabul ettirince ortada mese- halkı münasip görmektedir. 
le kalmamıştır. Bütün bir bölgenin en mübrem 
Şekerin kilosu geçen yıl Erzurum- ihtiyacile alakadar olan şeker işinin 

da 36 kuruşa satılıyordu. Bu fiat, ka- artık halledilmesini beklemek te 
nunun derpiş ettiği vaziyetten uzak hakkımızdır. 
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Orduda Bu ·Yıl Mahsul Çok iyi 
Ordu (Hususi) - Bu sene Kara· -

deniz sahillerinde muntazam yağan 
yağmurlar Orduda, köylülerimizin 
yüzünü güldürdü. 

Her cins mahsul boldur. Başlıca 
köylü vatandaşlarımın ihtiyaçları

nın % 90 nını telafi edecek olan mı· 
sır, ceviz, fındık, elmadır. Bunların 

başlıcasını teşkil eden fındık mah

sulü geçen yıllara nisbeten çok ve 
oldukça dolgundur. 

Geçen sene fındık mahsulü (150 
bin) kantar gibi bır yekun tutar 
ken içinde bulunduğumuz bu yıl 
mahsulü daha verimli ve gösterilen 
yekundan iki üç misli fazladır. 

Geçenlerde bu hususta fındık 
bahçelerinde yaptığım tetkik gezin
tisinde fındıkfarın temiz bir surette Orduda hadık bahçelerinden b. 
toplanmnsı için çayırların temizle- olursa bu yıl köylü vatandaşlarımız 
me ameliyesinin ilerlediğini ve rahat etmekle birçok sıkıntılarından 
köylü kadınlarımızın ellerinde ça- kurtulacaktır . • 
palan mısır tarlalarında mahsulle· 
rinin temiz surette yetişmesi için 
gayretle çalıştıklarını gördüm. 
Eğer mahsullerimiz para edecek 

Daha mahsul dalda iken tüccarlar 

şimdiden kıymet biçmektedirler. 
İsmail Bozkurt 

ma yadederdi. Onun namına kur·· berim. Cebrail gcldı. Tanrı Taaliı.ya 
banlar keser, etlerini akrabalarını tapmaklığımı ve halkı da buna dağ
dağıtırdı. Allah, cennetinde, Hatice- met etmemi emretti. Eğer sen de bu 
ye içi oyulmuş bir inciden bir köşk dine inanırsan puta tapmaktan ve 
hazırladığını müjdelemişti.• küfürden kurtulursun.:!> seyince, A-

li: cBen .. bundan evvel böyle bir din 
İLK İSLAM OLANLAR işitmedim. Babama sormadan birşey 

tslam alimlerinin ekseriyetine gö. diyemem. Babam müsaade ederse 
re: Haticeden sonra, erkeklerden M h gelip islam olurum ... dedi. u am-
Ebu Bekir, çocuklardan Ali ve azatlı med te: cİslam olmasan bile, bu sırrı 
kölelerden Zeyd İslam olmuşlardır. Ebu Talipten başka kimseye söyle-

Alinin, birkaç senedenberi, pey· me!• diye tenbih etti. 
gamberin evinde terbiye edildiğini, Ali .. 0 gece düşündü. cBab:ı.m l\tu
evvelce söylemiştik. Muhammede ri· hammed ne söylerse itaat et! Diye 
sAlet geldiği zaman Ali 10 yaşında emretmişti... diyerek Muhammcd
idi. Risalet pazartesi günü gelmiş ve den İslam dinini öğrenerek Müslü
Muhammed, Haticeyc abdest ve na- man oldu. 

mazı öğretmişti. Ali .. Muhammedden öğrendiği İs· 
O gün. Ali .. jkisinin namaz kılıp lam dinini kabul etmekle ber ber 

secde ettiklerini gördü. Önlerinde gizli tutard . O, yazdığı bir şiirinin 
tapındıkları \bh-şey görme'diği için bir beytinde: cBen .. daha bül\ığa 
hayret etti: cYa Muhammed! Kime ermell'}.iş bir çocukken İslam olmak-
tapıp secde ediyorsunuz? .. diye sor· la hepinizi geçtim.> diyor. ı 
du. Muhammed te: Hak Taila Haz· Muhammed .. namaz vakti gelince 
retlerine tapıyorum. Een, peygam· Aliyi alıyor .. Mekkeden harice çıkı·! 

: ... 
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Giyindikten sonra pencereden 
etrafa baktı. Hava değişmişti; ince 
ve soğuk bir yağmur, durmadan ya
ğıyordu; ufuk, kalın bir sis ~baka
sile örtülmüştü. Çok aşağıdan sil -
zülüp giden alçak bulutlar ta vadi
nin içerisine girmişler, coşkun de
renin üzerini kaplamışlardı. Düm
düz duran sema, etrafa adeta hüziin 
ve can sıkıntısı dağıtıyordu. Top -
rakla su çamur renginde idi. 

Selim, koltuğa gömüldü. Zihnin
den geçenler de tıpkı etrafındaki 

ha va gibi idi. 
Genç adam kendi kendine: 

' - Hayır, artık bu evde daha faz
la oturamam, diyordu; yoksa kuv
vetimi, neş'emi, sıhhatimi ka., bede
ceğim. Zavallı olmasına rağmen 

gördüğü fena muamelelerden ne ya 
pacağını şaşıran btr çocuğun kini
ne hedef olmak, mazisi karanlık, 

oğluna öldüresiye bir kinle bakan 
ve bazı zamanlar bir hayalet gıbi 
dolaşan bir şahsın ücretli iş adamı 
olmak vaziyeti tahammül edilecek 
gibi bir şey değil, bu evin esrarına 
daha fazla girmeden çıkıp gitmem 
lazım. 

Ve Selim, derhal çiftliği terket
mek \'e munasip bir vesile bul -
mak için uğraşıp duruyordu. Tam 
bu sırada kapı vuruldu ve içeriye 
kahvaltısını getiren Osman girdi. 
Uşak, Selimi selamlamadan tepsiyi 
masaya bıraktı ve yerine oturmuş 
olan genç adama, gözlerini kırpa -
rak: • 

- Merhaba arkadaş! Nasılsın? 
dedi. 

Selim şaşırarak: 
- Ne dediniz? diye sordu. 
Osman, sırıtarak cevap vcrd' 
- Ne diyeceğim, merhaba arka

daş! dedim. 
- Müsaade edin, kiminle konu

şuyorsunuz? 

- Sizinle! Ve bir daha tekrar e
deyim: Deminden size, merhaba 
arkadai, nasılsın, dem~tim. 

Selim, karşısındakini dikkatle tet
kik ediyordu. Osmanın bu ani hare
ketine bir mana vermeğe çalışıyor
du. Nihayet bir müddet sustuktan 
sonra: 

- Sizi, bana arkadaş ola • 
rak muamele etmeğe kim teşvik ve 
müsaade etti? diye sordu. 

- Doğrusunu söylemek luzımge
Iirse, Feridun Bey! Ve bunda şaşı
lacak bir şey göremiyorum. 
Damarlarındaki kanın sür'atle ce

velan ettiğini hisseden Selim: 
- Feridun Beyin bana, arkadaşı

nız olarak muamele ettiğine hiç şa
hit oldunuz mu? 

- Tabii! Hemen her sabah, oda
nızdan çıktıktan sonra, Feridun 
Bey bana: 

- Ey, bakalım, arkadaşınız Se -
lim ne alemde? der. Ve hem bu ba-

vor .. Kimsenin görmediği bir yerde 
namaz kılıyordu. Ebu Talip, bir gün, 
bir iş için şehrin haricine çıkmıştı. 
Muhammedle Alinin namaz kıldık
larını görünce, ne yaptıklarını sor
du. Muhammed de: cEy amıcam! 
Bu, Allahütaallnın, rnellikelerinin, 
peygamberlerinin ve babamız İbra
him aleyhisselamın dinidir. Cenabı 
hak, beni bu dini kullarına tebliğe 
memur etti. Seni de bu dine davet 
ederim.> diyince, Ebu Talip: cOğ-

lum! Sana inanırım; fakat ben ec
dadımın dininden ayrılamam ve 
Abdulmuttlip milletini terkede
mem... diye cevap verdikten sonra 
oğlu Aliye dönerek: cAmıcan oğlu
nun dini haktır. Ona tabi olmaktan 
korkma! Allah sizi korur> dedi. 

M uhammede .. Aliden sonra azad
lı kölesi Zeyd İbni Harise iman etti. 
Bu zat, daha evvel hıristiyandı. 
Müslüman oldukt:;n sonra, peygam· 
berin uğrunda her türlii fedakarlı-

ğa katlandı. Rumlara karşı en evvel 
scvkedilen kuvvet, bunun idaresin
de idi ve Mute muharebesinde şe

hit düştü. Zeydin oğlu Üsame de 
peygamberin en son te~kil ettiği on 
bin kişilik kuvvete kumandanlık et
miş ve muharebeyi kazanmıştır. 

S TAOIUZ ld 

sit, biz de ayni sofradan ~kmek ye-
miyor muyuz? Biz de ayni efendi • 
nin hizmetçisiyiz, ve siz ... 

Osman daha fazla söyliyemedi. 
lim yerinden fırlamış: 

- Git, efendine söyle, o ada 
değilmiş.. diyerek adamın yakası~ 
dan yapışmıştı. Genç adam, daha u· 
fak tefekti. Fakat cüssesine rağıned 
demır gibi kuvvetli idi. Bu ani ha
reketten şaşıran Osman, Seliı:o6 
nukavemet edemedi. Genç adaıllr 

uşağı merdivenin başına kadar sü· 
rükledi ve kendisini kurtarnııya ça• 
lışan Osman, muvazenesini kaybe
derek merdivenlerden paldır küldüt 
yuvarlandı. 

Selim, biraz fazla ileriye gittiğiPl 
anladı ve adamm bir yeri kırılacak 
diye endişe dti. Fakat bu endişeli 
boşa çıktı. Zira Ufak, ayağa kalk • 
mış, yukarıya doğru dönerek yUJll• 
ruğunu sallamış ve topallıya topal· 
lıya uzaklaşmıştı. 

Selim, odası~a girdi ve sakinane 
kahvaltı yaptı. 

- Doğrusu mükemmel bir fırsat 
çıktı.. diye düşünüyordu, birazdaP 
yapacağımı bilirim.. Akşamdan e~ 
vel valizlerimi yapıp buradan git " 
mezsem bana da Selim demesinlet· 

O günkü çalışmalarına mevzu er 
lan birtakım vesikaları ve notlat1 

alarak odasından çıktı. Aşağıya irı· 

diği zaman kolunun altında durııı 
dosyaya bakarak: 

- Şimdi bir hayaletle, Bizans ta
rihini münakaşa edeceğim. diye 
söylendi. Yazıhane odasına gelince 
kapıya vurarak içeri girdi. Ve def" 
hil rahat bir nefes aldı. Feridun Be>' 
bir pencerenin kenarında sakin bit 
vaziyette oturmuş. maymunile oy • 
nuyordu. Yüzünde bir gt.-ce evve*i 
o korkunç hal yoktu. Selimi göriltl" 
ce neş'eli bir tanda gülümsedi 1/8 
maymunu, yanındaki odaya ~t· 
tıktan sonra Selimin yanına geldi. 
Ellerini arkadaşÇasına sıkarak: 

- Safa geldiniz, Selim! dedi. Si• 
zi sabırsızlıkla bekliyordum. Dütı" 

denberi şu meşhur İslav muhacere
ti meselesi üzerinde düşünüp da.ıı· 

dum, ve sizin fikirlerinizi kabul et· 
mcmek yolunu tercih ettim. Haydi 
bakalım, münakaşaya başlıyalun. 

Sükünetini bulan Selim, her za· 
manki yerine oturarak münakaşay• 
koyuldular. Saat on ikiyi çaldığı va· 
kit ilmi münakaşalarının en hara" 
retli bir yerinde idiler. -

Feridun Bey: 

- Müsaade eder~911fz, btraz mu.
verelim. Doğrusu müthiş bir adat1l" 
sınız, sizi yere sermenin imkill1 

yok. Rahat rahat yemek yiyelirtl• 
mücadeleye sonra başlarız. 

Bir mü8dct sessiz durduktan soıt" 
ra Feridun Bey tekrar lakırdıya bııf 
Iadı: 

{Devamı Yar l 

EBU BEKİR 

Ebu Bekir, beni Tim kabilesine 
mensuptu. Asıl ismi, Abdiıllaf icfi. 
Müsli.tman olduktan sonra, peyganı· 
ber, ona Abdullah ismini verdi. 

Ebu Bekir.. ballık, cömert bit 
adamdı. Ziyafet vermesini, misaflff 
ikram etmesini severdı. Herkes ti' 

rafından sevilirdi. Evvelce bez do
kuyucusu ve tüccardı. Zengin ve nil• 
fuzlu bir adamdı. Kabedeki harerrı* 
gittiği vakit, bir çok kir seler, gelit' 
karşısında otururlar.. sözlerini di~· 
lerler ve işleri için ondan akıl 6'· 
renirlerdi. 

Ebu Bekirin haremde bir daiı·eSl 
vardı. Bu daire, Ebu Talibin, tbtl 
Cehlin, Velid Thni Mugayrenin dai• 
relerinden büyüktü. Her kim KAbe" 
yi ziyarete ıelirse Ebu Bekir ile 
sohbet ederdi. Muhammed de hare
me gittiğinde Ebu Bekirin dairesin• 
de otururdu. 

Muhammedle Ebu Bekir. sık sıJJı 
birbirinin evine giderler.. hatt' 
mahl'em c::evler de görll,Urlerdi 

"S " dtı• 
Halvetlerinde .. Ebu Bekir: •Ya ~ 
hammed! Niçin ötekiler gibi sen d' 
putlara tapmıyorsun!• diy sorar .. ' 
da : (Tlevamı var) 
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8--ivas Kız Salı' at 
Okulunun Faaliyeti 

' 

Şeker Sanayiimiz Ne - . 
lçın inkişaf Etµıiyor 

Masraflar İstihsal Lüzumsuz 
Fiatlarını Yükseltiyor 

a •• ••I .. •••• 

Sovyet - Japon RADYO 
Çarpışmaları çAEşAMBA 5rz139 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
Tokyo, 4 (A. A.) - Domci ajan -

müziği - Pl., 13,00 - Memleket saat 
sının Mogol - Mançu hududu üze • 
rindeld harekat sahasından alarak :ayarı, ajans ve meteoroloji haber-

leri. 13,15 - 14 - Müzik (karışık 
nşettiği bir habere göre, Japon program • Pl.), 19,00 _ Program, 
Mançu kıt'aları, dün akşam, Mançu 19,0S - Müzik (Strauss'un iki val
arazisi dahilinde Kala ırmağı civa- si • PJ.) 19.15 _ Türk müziği (Fasıl 
rında dört bin kadar Sov~·et Mogol heyeti). 20:00 _ Memleket saat 
askerni ihata etmiştir. ayarı, ajans ve meteoroloji haber-

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) ire kapalı bir yere bile nakledilmi- Yine ayni membadan verilen di- leri, 20,15 - Konuşma, 20,30 - Türk 
karada teşekkül eden bir heyetin bu yerek meydanlarda çürütülmüş ve ğer bir habere göre de, dün sabah müziği, 
işteki muvaffakiyetsizliğin sebeple- buna benzer birçok fuzuli masrafiar yüz kadar Sovyet tankı Kala ırmağı ı - Osman beyin .. saba peşrevi, 
rini araştırmak üzere tetkiklere baş- yapılmıştır. hududunda Japon hatlarına hücum 2 - Dede - saba şarkı - Glış eyle gel 
ladığı ve şirketin memur kadrola- Şeker san:ıyiini himaye için fab- etmiştir. Japon topçusu ve tayyare- bülbülleri, 3 - Aşık Mustafa • 'aba 
rinda ehemmiyetli surette tensikat rikalnr uzun seneler vergi muafi- leri 30 kadar tankı tahrip etmi~tir. şarkı • Bir esmere . gönül verdim, 
yapılacağını yazmıştık. Bugünkü ya- yetlerinden istifade ettirilmiş ve Japon hatlarına yüz metreye kadar 4 - Keman taksimi, 5 - Kazım Uz 
zımızda hükumetin büyük fedakar- devletin kasasından yaptığı bu feda- yaklaşan altı tank da bu hatlara - hiizzam şarkı - Benzemezsin kim
lıklarla himaye edip inkişaf etmesini kiırJık neticesinde bu sanayiimizin daha varmadan muattal bir hale seyc,6 - Halk türküsü - İndim dağ-
beklediği şeker sanayiimizdcn bek· tekemmül ederek kendi kendini in- getirlmiştir. dan ovaya, 7 - Halk türküsü - Da-
lenilen neticenin niçin alınmadığını kişaf ettirecek bir vaziyete getiril- mından görünür bağlar, 8 - Raif 
umumi bir surette mütalea edeceğiz. mesine çalışılacak yerde yukarıda Erzurum-Erzincan hattı bey_ Kürdilihicazkar şarkı. Rengi 
Filhakika 1934 senesinde milli ban- birkaç safhasını bilclirdiğimiz sebep- Erzurum hududuna ruhsanna, 9 - Osman Nihat - Kür-

SIYas Sııa'at Okulu 1938-1939 yılı sergi hatırası kaların 22 milyon liralık yardımile ler olayısile fabrikalar amortisman dilihicazkar §arkı • Gözümden git-
} vardı teşekkül eden şeker sanayii memle- hedeflerini kolay ıkla ödiycmerniş ve meyor, 10 - Muhayyer türkü . Bu-

),f Sıv~s, (Hususi) - Sıvasta bu yıl 
aarıf Vekftleti tarafından ev ka

dınları ve genç kızlar için açılan Ak
~anı Kız San'at okulu az bir müddet 
1
s.erisinde muhitin büyük ve artan 
~ aliıkasını kazanmış bulunuyor. 
b·ktılda imtihanlıır sonu dolnyısile 

nasını ve okuldan beklenilen gayeyi 
çok canlı olarak ifade etmektedir. 
Şehrin en uzak semtlerinden bile. 

kette ne müstehliki ve ne de müs- bu sanayiimizden beklenilen inkişaf Erzurum, 4 (A. A.) - Erzincan - gün ayın on dördü. 
tahsili hiç bir suretle tatmin ede- görülememiştir. Erzurum demıryolu dün Erzurum 2l,l0 _ Haftalık posta kutusu, 
memiş ve kendi kendine tedrici bir Memleketimizdeki şeker sanayii vil5ycui hududuna girmiştir. Ray 21,25 _ Neşeli plaklar ~ R. 21,30 -
surette inkişaf etmesi beklenirken kurulurken muasır memleketlerdeki ferşiyatına gece gündüz devam edil Müzik (Bayan Ferhunde Erkin ta
ilk senelerde verdiği randımanı da- faaliyeti nazarı itibara alınmamış ve mektcdir. Bütün vilayet halkı, de - rafından piyano soloları), 22,00 -

ır Yıl zarfında görülen ve okutulan 
Şapka, çiçek, dikiş derslerinin mah
sullerini göstermek üzere bir sergi 
~ılclı. Sergide bulunan eserler bü
b· n içleri saran bir varlığın en canlı 

Okula devam eden feragatli ka
dınlarımızın ve genç kızlarımızın 

artan bir faaliyetle uğraşarak Ak
şam Kız San'at Okulundan edindik
leri istifade çok büyüktür. Okulun 
çok çalışkan Direktörü Bayan Kad
riye Şahin ile genç öğretmenlerin 
müşterek varlıklarile talebe çalış

maları kuvvetli bir surette organize 
edilmekte ve talebeye modern haya
tın icaplarına göre okutulan ve gös
terilen derslerin talebe üzerinde 
yüzde itibarile çok büyük bir randı

man verdiği görülmektedir. Genç 
direktör ve öğrelmcnle& takdirle 
karşılarken Maarif Vekaletinden de 
bugünkü dar bir kadro ile Sıvasın en 
içten bir ihtiyacına cevap vermiye 
çalışan okulda gelecek ders yılın
dan itibaren bir nakış" kısmının da 
açılmasını ve kadronun takviyesini 
candan istiyor ve nazarı dikkate a
lınmasını bekliyoruz. 

fabrikaların yaptığı bu lüzumsuz 
hi gösterememiştir. Bu muvaffaki- masrafların kefaretini müstehlik ve miry.olunun vilayetleri hududuna Müzik (küçük orkestra - Şef: Necip 
Yetsizliği dog~uran amillerin başında d d 1 bi b Ac::kın) müstahsil iki taraflı olarak ödemiş- varmasın an o ayı r a~Tam se- ,.. · 
ticari bir maksatla kurulan bir sana- vinci içindedirler. Demiryolu Aşka- l - Schumann - Dördüncü sen-
yi yapılması asla caiz olmıyan bir- tir. 1 · · · d b ı f · ·n ""Omansı 2 Rı'o Gebh ... .,.dt Pancar fiatıarının 40 paraya ka- eye ayın yırmısın e varmış u una onını • · , - cu -

Çok lüzumsuz ve hesapsız masraflar k M k d k 1 3 B"ll dar dl.işürülmesi bile pancar zer'iya- ca tır. :ıs ara e onser va sı, - ı y 
gelmektE-dir. tını da durdurmuş denecek bir hale Vali Haşim iŞcan'ın reisliğinde Gohvyn - Cambazlar (Fokstrot), 

ır l"rıahsulü olarek salonlarda ayrı, 
:Yrı teşhir edilmiş bulunuyordu. Ev 

· adınlatımızın ve kızlarımızın san'at 
sa}ıt asında ince zevklerinin orijinali-

Fabrikalar inşa edildikten ve şir- gelmiş ve bu sebeple fabrikalar ge- muhtelif teşekküller mümessillerin 4 - Hans Zander - Polka, 5 - Karı 
ket teşekkül ettikten sonra memur k 40 b' t k i K k v· d 6 G" çen sene anca ın on şe er s- den tesbit edilmic: bulunan komis - omıa - ıyana a gece, - ıtı-
ve amelelerin iskan edilmesi içi.1 )' 

tih~al ederek mütebakisinin Avrupa- yonlar Erzurumun demiryoluna ka- seppe Becce - Amalfi serenadı. 
yapılm~ı zaruri olan evlerin inşaa- h · · h l ı 

dan it al edılmesi zaruretı ası 0 vuc:tug-u gu··n ''apılacak bü•.r.k me- 23,00 - Son aJ·ans haberleri, zi-eleri · t· nı parlak vasıflarla tebarüz et- tında lüzumundan çok fazla israf at '$ .ı :r .. 

Yapılmıc: ve fabrika civarları birçok muştur. b rasim hazırlıklarile meşguldür. De- raat, e.sham, tahvilat, kambiyo - nu-l ırerek sı;n'at yuvalarında sıralama
harı her gönül üzerind· ayrı bir 
ayranlık ve ayrı bir canlılık husule 

~:tirerek içlerde Cümhuriyet kadın
ı:gının ve eümhuriyet kızlarının ça
b Şa~ ellerinin vücude getirdiği ,.e 
t Ugun <'ok büyük bir seyirci kütlesi 

:.- Avrupadan nakliye ve sigorta e· 
kaşnnelerle donatılmış ve tanesi yüz dellvi de dahil olmak üzere şekerin miryolu güzergahına düşen kasaba- kut borsası (fiyat), 23,20 - Müzik 
1iraya kadar mal olan palmiye çam gümrüklerimize 7 kuruşa geldiğini larda da şimdiden bu büyük gün i-ı (Cazband - Pl.), 23,55 - 24 - Yarın-
vesaire ile bezenmiştir. Bu kaşanele- ve pancarın köy1ümüdzen 50 paraya çin hazırlıklar başlamıştır. ki program. 

rin d~ill t~riptı i~n k~~m ~nfufiını ~~n~~ ~un~b~de;~~~~~~~=~=~~~==~~~~~~~=~~~~~ 

arafından aliıka ve takdirle seyir 
~e takip edilen Sıvas Akşam Kız 
~ okulu sergisinin hakiki ma-

ASKERLIK BAHiSLERJ: 

Nef et N-afiz 

mobilyelerin birçoğu Avrupadan ge- 17 kuruşa kadar dayanan istihsal 
tirilmis ve muhtelif renk ve boyda parasına hayret etmemek kabil dc
olan tezyinat ve te:frişatına da yük- ğildir. 

sek masraflar yapılmıştır ki, bu pa- Buna mukabil fabrikadaki jşçi ve 
ralar daima şeker istihsal fiatlarınm amele ücretleri de normal olarak ve 
üzerine, dolayısile müstehlikin ke- rilmis ve kantinin tesisi sayesinde 
sesine dayanmıştır. bu p~ranın mühim bir kısmı da tek-

Şirket kurulduktan sonra fabrika- rar şirketin eline geçmiştir ki, bu da 
ların memur kadrolarında gözle gö- muvaffakiyetsizliği mazur göstere
riilecek derecede bir yükselme ol- cek bir sebep teşkil etmez. 
muş ve şimdi tensikata tabi tutul- Bugiin hükumetin tetkikinden 
mak mecburiyeti hasıl olan ihtiyaç- geçmekte olan bu s:ınayiimizin faa

İstanbul Belediyesi ilanları 

Temizlık İşleri araba koşumları imalatında kullanılmak üzere lüzumu 

olan muhtelif cins kösele kapalı zarf usuJilc eksiltmeye konulmuştur. İha
le 20-7-939 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Muhammen bedel 6500 liradır. İlk teminat 487 lira 50 kuruştur. Şartn~ 

mesi Zabıt ve Mu~melfıt Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. İsteklilerin 
2490 No. lu knnunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları zarflarını ihale 
günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. 4906 

Alman Kaynaklarına 
Göre Deniz T eslihatı tm p~fa~memur ~mm~~ ~dh~atı~c~~in~~t~~&============================= 

Bundan başka fabrikalarda aık sık dilecek olursa çok ehemmiyetli ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet-
tadilat yapılmış ve evvelce binlerce şayanı dikkat safhalara tesadüf et- melerı· Umum Mu··du .. rlu""ğü.nden 

--"-. ... .-..-- - liraya getirilen birçok makine vesa- mek mümkündür. 
d (~~nh5~ci N~da) WOOidi.Bu~reUeoytlha~fi~- =~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~ 1-2~WW9günü~silim~yaptlac~ıilin~ilen1500binb~yüz 

an başka. her harp sefinesi sema- sunun umum kuvveti 120,000 e ba- M aJ S • 
sı ar eş ın a tıe lira muhammen bedelli makkap tezgahı talip zuhur etmediğinden bu de--
nı kendi silahlarile de müdafaa liğ olmuştur. fa C. t. F. İstanbul teslim müddeti 7 aya çıkarılarak yenıden açık eksilt-

;tınek kabiliyetindedir. Hava müda- 1937 de teşekkül eden imparator- ç d k• "T' hk •k 
aasına tahsis edilen torpidola.rın luk konferansında kardeş rnemle - eşme e 1 ı a ı atı meye konmuştur. 
::hasıran bu vazifede istihdam e- ketlerin de anayurdun müdafaası ) ; 1 l 2 - Muvakkat teminat 112.50 liradır. 
1 .eklerini matbuat yazıyor. Bu için hazırlık lar yapmaları kararlaş- Tetkik eri ııer iyor 3 - Eksiltme 17/7/939 pazartesi günü saat J:S de Metrohan binasının 
11:rtıbat karşısında hava tehlikesi- tırılmıştı. Bu yardıma ilkönce Avus İzmir, 4 (A.A.) _ Genelkurmay (Baştarafı 1 inci •Jf•> beşinci katında toplanacak olan arttırma ve Eksiltme Komisyonunda y .. 
ı..~~,varid olamıyacağını düşünenler tralya koşmu~ur. Avustralya daha tetkik olunmu•tur. 
OiöltUıdı l Başkanı Mare~al Çakmak beraberin- Y pılacaktır. r ar. 1937 de askeri bütçesini artırdı. A- Y Bu suretle dün Adliyeye getiri1en 
•. l-lavaya karşı en iyi defi ve tard ı vustralya kıyılarının müdafaasını de Ordu müfettişleri Orgeneral Fa~-ı maznunlar, Dcnizbank eski Umum ~ - Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğün~ parasız 
~sternini, hava kuvveUcri temin e-ı ve kıyılarda tayyare meydanları te- rettin Altay ve Orgeneral İzzettm Müdürü B. Yusuf Ziy~ Önişle, CJ- tedarik edilebilir. 
;rı:r. İngilizler bu mühim mesele- sisine dikkat gözünde bulundurdu. Çalışlar ve maiyetleri erkanı o1du- mum Müdür muavinlerinden B. Ta- 5 - İsteklilerin kanuni vesikalar ı ve muvakkat teminatlari1e Uin Ni-
~~0'1.de bulundurmuşlardır. 38 se- Oscan'da, Yeni Ginede ve diğer a- ğu halde bu sabah deniz yolile Çeş- hir Kevkeb, Denizbank Hukuk Mü- len gün ve saa1te Komisyonda hazır bulunmaları 
~ ı nisanında donanmanın 6 tay- dalarda, birçok tes;sler vucude ge- meye gelmişler( orada İzmir valisi, şa\•iri B. İsmail fsa Caniş ve Milli 
are gernı·s· d O ı d b" Reasu··rans İkinci Müdürü B. Malik ta ı var ı. sıra ar a ır tirildi. Avustralya ayni yıldanberi Müstahkem Mevki Komutanı, Bele-
Y-Yare gemi · in d le · a Kevkebden ibarettir. J>ıl sın eneme rı Y - harp gemileriııi artırmakla ve ıslah diye Reisi, Çeşme kaymakamı ve di-

l lnakta idi. 1940 a kadar daha 4 Bu maznunlar; jandarma refaka-
ane d etmekle uğraşıyor, İngiltereden 10 ğer mülki, ukeri rical tarafından tinde olar.ak öğleden sonra iki taksi 

t>n onanmaya kavuşacakfır. 42 
""' kad bin tonluk Sidney tipi iki asri kru- kaqılanmışlardır. Mareşalın muvn- ile Tevkifhaneden Adliyeye getiril-ı:.._ ar da yenileri yapılacaktır. 
':..ı!l°kid vazör satın aldı, kısa bir zamanda saletleri Çeşme halkının coşkun te- mişlcr ve önlerinde açılan mühürlü 
~"- en don:mmamn 2H tayyaresi 
<qdı. b · bir filoya sahip olacaktır. Bundan zahüratına vesile olmu"tur. Genel zarflardan çıkan evrakın tetkikile Ya .oır yandan tayyare gemileri y 

ta Pıldıkça esasen hazır bulunan başka, Avustralya tezgahlarında Kurmay başkanımız kıtaatı teftiş et- bazı izahat alınmasını müleakip 15,5 
~1'areler de donanma kadrosuna top~ekerler, kıyı gambotları ve u_ - tikten ve öğle yemeğini yediklen c doğru yine geldikleri veçhile, Tev
Qi fceklerdir. 1940 yılına kadar do- fak kıyı denizaltı botları yapmak- sonra Urlaya geçmişler, orada da kiilıaneye iade olunmuştur, 
•l nına 500 deniz tayyaresine sahip tadır. Personel sayısı 1500 den ayni tezahürat ve merasimle karşı· Diğer taraftan maznun sıfatile i-

icakt 5800 e çıkarılmıştır. Singapuru da iadesinin alınmasına lüzum görülen 
i ır. Ak.denizde birçok üsler - desteklemek üzere Pordarven tah- lanmışlardır. 
en is•·r d Milli Reasürans eski Umum müdürü 

, •1 a e edecek olan donanma- kim edilmiştir. 
ın bur d k B. Refi Bayar'm Çiftehavuzlarda 

rh! lı: a a i deniz rnuhar&belerin- Cenubi Afrika ittihadı hük\ımet- E/ 
1ı: ho. ara tayyare filolarının da yar- dzıg., Munmmer Eriş'in evinde bulunduğu 
rı.•ıın leri hususi bir filo edinememiştir. h t ld ~ .. v ·1 'şt' Du .. n )okt a mazhar olacağında şüphe ve :ıs a o ugu ogrenı mı ır. 

ur. Fakat Kapştad_ limanının bir harp Mahkumlarının mumaileyh hakkında Üsküdar müs-

da.1938 ikincikanununda Admiraltı- limanı haline getiri~esi iÇin mesai tantıklığı tarafından celpname çıka .. 
hun~ki Yeni direktörlük kuruldu; sarfetmektedir. Bu maksatla icap Bir Dileği rılmış ve kendisi; sorgu için davet o-
""ı1-a.rdan her biri tayyare mater- eden materyal de hazırlanmıştır. lunmuştur. Fakat; kendisi kalp has-
" "-uıe v alik D Burada birçok müdafaa tesisleri ve Elazığ Cezaevi mahkum ve mev- talığından muztarip bulunduğu ve 
l'li2: h e personeline m · tir. , e- kuflarından aşağıdaki telgrafı aldık: k ld d · b lor ava kuvv.etlerinin başına bir .doklar \rtlcude getirilmiştir. 50,000 yatma ta o uğu için avete ıca et 

d aer tonluk gemiler buralarda barınabi- Hataym aziz vatana ilhakı dolayı- edemiyeceği tahmin olunmaktadır. 
n~ a lrilmi§tir, bu, deniz işleri -
Aı, l'nhernur beşinci lorddur. Donan- lirler. Bu işler uzun yıllar devam sile büyük milletimizin büyük bay- Bu takdirde sorgu hakimi Çifte-

a\l'a ku edecektir. Burada Smons Tovn'da ramı ,erefme yıllardanberi çektiği- havuzlarda B. Muammer Erişin evi-
16h.._ · hey ~tlerl için husus! bir ne giderek B. Reli Bayarın orada 
ti~~ eti t"<rf+Mlın kted" i ve diğer noktalardaki tesisler, İn • miz derin acı ve mahrumiyetlerin ~..ı- ye 1ii~& e ır. s- sorgusunu yapacaktır. 
-... \'le~ bu vazife ancak denizcile- gilizlerin, Akdeniz vaziyetinin çap- tesirilc nadim olduk. Suçumuzun 

rtlecektfr raqması halin~-, Kap volundan 1·s- bag-ışlanmasını müdafaa dadedinde Dün ı:abah Sorgu Hakimliği tara-
bon · :r ~ .; f ından gösterilen lüzum üzerine 

lb\i~n:ma kuvveünin artımı ile tifadeye koyulacaklarını göstermek- neşriyatınızı ve millet namına ke- Müddeiumumilik maznunlardan B. 
t.d Slben .,_.,_,.ne, ~- rn:...1-k- tedir. Fakat Akdenız· e kuvvet ven·ı- faletın· ı'z· dı·le,.ı'z 
·"it ır ~·...., " ~ rg-.u• ı • · Malik Kevkcbin evinde de bir ara~· 
1936 · 

1934 
de bu mlkdar 3000 idi. Giğine, Cebelitanka büyük gemile- Elazığ Cezaevi mahkum ve tırma yapmıştır. Bu aramada suç 

lQIJOfJ d~ .ıo,ooo, 3'1 dt buna daha rin barınması i~in yeni doklar yapıl- mevkııflan yerine delili sayılacak birşey bulunamadığı 
ılave eıtn. .... ~~tir. 38 de artım ku ili 'L" delildir V • S • -.u.ı~ ması en vve oır • eyse ener kuv\·etlP sövlenmektedir · 

(4779) 

lstanbuJ Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Ek
siltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için lazım ola11 1000 çift ökçeli ter
lik açık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 21/7/939 tarihinde cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlun ... 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir çift terlik 120 kuruştur 

8 - Muvakkat teminat: 90 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında Leyli 
Tıp Talebe Yurdu Merkezinden ala bilirler ve nümuneyi görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

c488b 

· P. T. T. Levazım Müdürlüiündea: 
1 - Telgraf hatları ihtiyacı için .200.000, adet 2 No. lu fincan ka

palı zarfla ~ksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel cfı0.000>, muvakkat teminat c3750> lira olup 
eksiltmesi, 22/ Ağustos/gag aalı günü ıaat 16 da Ankarada P. T. T. Umuın 

Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbm veya banka mektubu ile k1ıt 

nuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o ,an aai 11 • kadar .. zk6r k• 
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Leva~, !stanbulda Kınaoıy!J 
hanında P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlll,..~erlndu .2~0. kw:ua bedel~ 
kabilinde verilecektir. c265b c4722• ._ 
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r , .. 
''Bana jununz,, - Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Mü<I iirlüğünden ı ' 
Bu Süt kremua 
usulü sayesinde Cimi Miktan 

\.oğu azı 

Mavakbt 
Muhammen flat1 coiu tut.uı t..Uaatl 

Kr. S. Ura Kr. Lira Kr. 

Ebiltme ...... 
tekli 11at D 

50 Pfındaki bir çok kadıolar 
aacak 30 yatında 

prlneceklerdir 

Ekmek · 30000 25000 Kılo 9 50 2850 213 '16 Açık 10 00 

Sade Urfa yağı 

Zeytinyağı 

Toz şeker 
Kesme .şek" 
Sabun 

----

Zeytin Duble . 
Pirinç (Viyonola) 

Un 
Makama (irmikli) 
İrmik 
NiŞasta 
Kuru soğatı 
Patates 

1. , . f d'I I f fb'k Tuz (Yemek için 
1 ) . . 1Şar8 9 1 8H ,,! 8f~. 8 1 1 Tuz (~ofra için) 

adınız Sonra da butun yuz ve onhisarınJ 
boynunuza sürünüz Re\eı Kuru kaysı 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş I Kuru üzüm 
bir cildi, tazeleyip gençleştirm€k i- Kuru çalı fasulye 
çin işte size basit bir usul: Takim 

1 
Kuru barbunye fastN~ · 

· ve tasfiye edilmiş bir mikdar süt Nohut 

2500 

1200 
4000 
1400 
1200 
1800 
2700 

1800 
1000 
350 
350 

.1200 
3800 
1100 
100 

!800 
500 
800 

2000 > 10 30 105 2625 196 88 Açık 
~-~---~--------------------.._. ____ __ 
1000 • 
3500 , 
1200 > 

1000 • 
1600 • 
2500 • 

1400 • 
700 , 
200 • 
200 • 

3000 • 
3000 • 
800 • 

60 • 

1600 • 
400 , 
600 , 

55 
26 50 
29 50 
35 
35 
29 50 

17 
26 
17 
22 

7 50 
8 50 
5 
9 50 

660 ) 
ı060 

413 
420 

) 

~~ 
630 ) 
796 50) 

306 ) 
260 ) 
"59 50) 
. 77 ) 

'40 ) 
l3 ) 
55 ) 
9 50) 

) 
864 ) 
350 ) 
.216 • ) 
:308 ) 
:-96 
)64 

298 4i Açık. 14 00 

---

360 g2 Açık 14 30 

Bostancıda Sahilde Satılık Ars2 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevi:.ündc, koya nazır, tramvay du· 

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

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

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

c Yeni Sabah• idare memurluğuna müracaatlan. 
kreması bir mikdar s~f zeytinyağı Yeşil mercimek 
ile karıştırınız. Sonra hepsini iki Konserve bezelye 

1400 
800 
400 
300 
300 

1200 • 
600 • 
300 • 
200 > 

250 • 

\8 
70 
27 
22 
12 
16 
16 

~-ıo 

48 
120 

) 
) 
) 
} 
) 

\ l:~•=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=-=lil=•=m=•=·=-=·=·=-=·=-=·=·=~=·=-=~~~~~~~~~:~;::,-~ 
kı~ım en iyi krema ile karışı.ırınız. Konserve salça (iki kayna· 
Bu halita, cildinizi besleyıp tazeleş- mış) 

tirecek ve inanılmaz bir güzellik te- Sirke 
min edecektir. Süt 

Bir aktris, gençlik manzarasını Silivri yoğurdu 
muhafaza ve idame için bu basit u- Kase yoğurdu 
sulü tatbik etmiş ve 70 yaşında Kırmızı mercimek 
genç kadın rollerini oynamlitır. Ec- Pirinç unu 
~acınız da bu halitayı size ihzar e- Kus üzümü 
l:iebilir, fakat muhteviyatı az mik- Çam fıstığı 
sarda olmakla beraber pahahya mal Tel şehriye 
blur. (Yağsız) beyaz rengindeki To- Arpa şehriye 
Jcalon kreminin terkibinde saf zey- 1 Kaşar peyniri 
linyağı ile ihzar edilmiş süt kreması Beyaz peynir 
mevcuttur. Cildinizi beslemek için Yumurta 
en mükemmel ve hakiki bir cilt un· : Limon 
surudur. Her halde memnuniyet- k 
b h . t'd' Ak . h 1 Çamaşır yı ama a ı semeresı garan ı ır. sı a • ----
de paranız iade edilebilir. İspanak 
f Lahana 

'Slanbul HalkTiyatrosuı~~~!erevi 
Keau. GIUer Ye ar .adqlan Semizotu 

Bu akşam Şenyol 
Çınardibi Aile bab

çeaiade büyük 
mlsamare zengin 

.,aryete .. telepoti 
tecrlbeleri 

* 
TUrk Reva Opereti 

h akşam Gedikpsfa Azak 
sinema bahçesinde 

Efenin qkı 
f aZAD Y ( bes
teliyen Muhlis 

Sabahattin 
Perıembe Şen 
Yol Çınardibi 
Cuma Bağlar 

başı Hale 
.... _.._. .... 
Sinemasında 

Salamura yapra ... 
Taze yaprak 
Engin.ar 
Domates (Dolmalık, 
Domates (Salatalık) 
Patlıcan 

Çalı fasulye 
Ayşekadm fasulye 
Barbunye f.asulyc' 
Sakız kabaiı 

Helvacı kabaJ• 
Salatalık 

Maydanoz 

1 

Dereotu 
Karnrbahar 
Taze bezelye (Araka 
Taze bamya 
T eze soğan 
Ycsil salata 
Dolmalık bib• 

600 
800 
2~0 

500 
1000 

200 
350 
200 
300 
100 
200 

700 
1000 

30000 
25000 

60000 

3000 
800 
500 

1500 
400 
50 
50 

.2500 
600 

1000 
2508' 

300 
1000 
800 

1200 
800 

2000 
6000 

2500 
300 
,00 
500 

500 • 
500 > 

2000 • 
400 • 
800 adet 
100 kilo 
200 1 

150 • 
200 • 
50 • 

100 • 

55 
10 
12 
20 

5 
12 
22 
27 5" 
ı 15 

2?. 
22 

63,l ) 

80 ) 
~88 ) 
~00 ) 
50 ) 
24 ) 
77 \ 
55 ) 

J45 ) 
22 ) 
44 ) 

67 5• 472 !50 ) 
40 400 ) 
1 8, 540 ) 152 81 

500 • 
800 • 

24000 adet 
20000 • - · 2 ~. ·- - 615_) __ _ 

40000 parça 1. 50 1500 

2500 kilo 5 150 ) 
700• 5 40) 
400 • 8 ~o ) 

1300 • 4 5Ci 67 50 ) 
3001 5 20) 
30 • t5 7 50) 
30 • 16 8 ) 

A: : ~ ı: ~ 

~= : ı: ~ l 
200 • 1l 33 ) 
800 , 13 J30 ) 
600 • 12 96 ) 

lOOO , 7
5 

8
40
4 J 

700 • ) 
.600 adet 2 40 ) 
4000 demet O 7S 37 50 ) 
2000 • o 7, 18 75) 
200 kil~ 15 45 ) 
200 • 12 36 ) 
400 • 18 90 ) 

1000 dem~ 1 •15 ) 
1500 adet 1 25 ) 
500 kilo O 60 ) 
600 cıdet '2 50 '5 ) 

600 kilo 5 ~ ~ 

112 50 

135 30 

• 

Açık 

Açık 

Acık 

15 00 

15 30 

' 

. 1 
.10 00 

~lemdar apor klUbUnc'.en 
Klübümüzün asli aza kongresi 

fevkalade olarak 7 /7 /939 cuma günü 
~aat 20 de Alayköşkünde toplanaca· 
ğından azanın teşrifleri rica olunı.ır. 

400> 8 m, _ 
--~~~---. ~~--_!_--=============~ 

1 - Mektebimizin mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarıd.t cins ve miktarlan yazılı erzak ve 

1500 
}500 
600 . 

rnoo 
800 
500 

Marul 
Havuç 
Taze bakla 

Ruzname: Ana nizamnamenin ce
miyetler kanununa göre tadili. 

:a;t;S:a;t;S*+2a;+;; aa 
Ankarada 1 
AKBA 1 

Kitaperi - Kiatcdık -Türkçe 
ve yabaacı dil ıaıete, mec-
mua, kitap lipariılerlai ea 
dotna J&paa bir yerdir. 
Erika ve ideal yazı makia•leri 
.. bt yeridir Telefon: 3377 .. 

••«»•••••mm~ 
Adalar Sulh mahkemesinden: 

saire satın alınmatan için ayrı a.yn açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme l"!./7/9'J9 (çarşamba) günü yukarıda aöstcrilen saatlerde Yüksek Deniz Ticareti Mektebinde 

toplanacak Satın Alına Komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Bunlll'a ait şartnameleri almayı ve görmeyi -arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etmeli· 

dirler. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerı. 'deki şartları haiz olmaları ve mu

vakkat teminatlarının İs. Yüksek Mektepler muhasebeciliğine yatırdıklarını ıösterir makbuzlarını veya bank 
mektuplarını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. (4581) 

Hakimliğinden: Devlet D 
Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 1 

.Davacı İst. Sultanahmet Ze}'nep - •••••••• 
sultan sokak 16 No. lu hanede c~ 

olları lıl~tme U. M. llinlan 

' Adalar - Anadolu • Yalova hattı yaz tarifesi 6 temmuz 939 perşembe 
mal tarafından ayni mahalle ve ha- gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
nede Hacer ile Beşiktaşta Yıldız (4856) 

çıkmazı No. 39 da Feridun aleyhine 
1 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

açılan izalei şüyu davasının yapıl· 

makta olan muhak~meıinde müdde· İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
i~,yhl~en Feridunun ~am~gl-~~--------~~--~~~~~~~--~~--~ 
hının meçhul olmasına binaen 20 Cinai Miktarı Muiı.bed. 0/0 7,S Eksiltme 
giın müddetle ila~n tebllğat icra- Lita Kr. temiaah ıekli aaab 
sına ve muhakemenin 7/8/939 tari· Ura Kr. 
hine müsadif pazartesi günil saat 
10 a tllikine mahkemece karar ve -
rilmiş ol•ı..ğunJan yevm w vakti 

mezkılrda mıth}<(::mede hazır bulun

ma.iığı takdirde gıyaben muhake -

m--ye devam ve lcarar vertleceli i
lanen ~bliğ olunur. 

Amerikan bezi 
Lif halat 7 Roda takriben 

10000 met. 1995.-
758 kilo. 416.90 

149.62 
31.26 

Açık ek. 

• • 
13,30 
16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ya. 
zıh 2 kalem malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temin.atları, eksiltme saatlen 
hizalarında yazılıdır. 

Heybeliada sanatory~unda ölı:>.n 
Galata Yüksekkal:iırı~ 13 - 15 .No. 
da kayıtlı Mcnteş oğln Menahem, 
Kadıköy, Gazhane İkbaliye, Nah:t

bey sôkak 5 .N o. lu sakinlerinden 
Mehmet km Şaziye Çelikman, E
yüp Otakçılar Fethiçelebi caddesin- !!l!te!"'!r!!ek!!!es!!!!!!!!i n!!!e!!!!v!!!a!!!z!!!ıy!!!9d!!!!!!!e!!d!!i!!lm!!!!lş!!!!o!!ld!!!u!!!· 
de 33 No. da kayıtı· Galip oğlu Nec· ğundan veraset idaiasında bulunan: 
mettin Öztürk, .• Gelibolu demirci Ça· 

ili - Eksiltme 7 /VII/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve amer~an bezi nümunesi sözü geçen şubeden 
her gün parasız alınabilir. 

lann üç ay ve alacaklılarla borçlu· 
kırlardan Mehmet oğlu Necati Ça· 
ltirlar, Kartal Cümhurıyet meydanı ların bir ay zarfında vesaikle müra. 

18 No. da k:ı\·ıtlı Sabri oğlu İdr~sin caatları ilan olunur. (19023) 

V - İsteklilerin eksiltme için tayJn olunan gün ve saatlerde % 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komısyona gelmeleri. 

(4536) 

Deniz Harp Okulu Ve Lisesi KomutanlrQındanı 
ı - Deniz Lisesi bid nci sınıfı gü vcrte ve makine kısımlarında III Üfl" 

cü sınıfına da haritacı yctişr.ıek üze re okur kayıt ve kabulüne başla:ırnlf" 

tır. 

2 - Müracaat müddeti 10 ağustoita nihayete e:-ccek tir. 

3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için İstanbuldaki istcklileri1' 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna, İstanbuldan •başka yerdeki il" 

teklilerin de bulundukları mahallin Askerlik Şubesine müracaat ctnıe-

leri. c4246ıt 4 

Maarif Vekaletinden : 
1 ·- Orta okullarda Tiirkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabii,., 

Fransızca, Almanca ve lrıgılızce Muallim muavini olmak istiyenler içil 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Univeraitesinde başlı)',. 
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların 
A - Türk vatandaşı olmaları, 
B - Yaşlarının 20 den eks~ ve 45 den tazıa oımaması, 
C - Hüsnühal erbabından olduklan, her hangi bir surette manıc1lıoi .. 

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilıiyet veya ka:&a idare heyetiır 
den alınmı~ bir mazbata ibraz elme,leri ~Halen memur ve muallim oı...
lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire Amirin in ve~ 
vesika klfidir.• 

D - H~r türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arıza!•• 
nndan salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmelefİe 

E -- En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınJfiı öğretmen okulu mezuitd 
veya bunlann muadili tahsil görmüş olmeları, 

Muallim mektebinden mezun olanlann en az ikj ders senesi muallitıı
lik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldı.;!tl ıı rı takdirde kanuni şartl,r 
dahilinde her hangi bir orta tedri~at muallim muavinliğine tayin edile• 
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekaiet' 
muracaat edeceklerdır. Bn istidaya ş •t ves~alar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı ve va tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait şah ıdetname veya vesikalarının asıl .,r 

yahut suretleri. 
C - Hüsnühal mazbataın. 
D - Bulundukları yerlerin Murif İdaresinden nümunesine göre ,. 

lınmış tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotol!r ., flı fiş, 
F - Altı adet 4 '~ 6.ıl büvüklüğür,de kartonsuz fotoi{raflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadnr Vckfılete gönderiıınlf 

ölması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete miiracaat etmiş olanlar iıntf' 
hana alınrnıvacaktır. (2200) (4090) 

Yük sek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlü-
ğünden: 
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Dağlıç eti 

Kuzu eti 

Miktarı M. Fiatt Çoğu tu- Muva1dıat Ek•iltme gll" 
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Çoğu Azı Lira K. S. Lira K. lira K. 
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1 - 31 rrıayıs 940 tarihine kadar mektebimiz iaşesine muktazi cins 'lff 

miktan ve fiatı yukarıda yazılı iki kalem (Et) kapalı zarf usulile eksil~ 

meye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak .edeceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve il• 
çüncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları lıizımdır . 

3 - Bunlara ait şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ınd' 
racaat edilmelidir. 

4 - Eksiltme yukanda gösterilen gün ve saatte Yüksek Veriz Ti~ 

reti Mektebi Müdürlüğünde taplanacak komisyonca yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatın teslıın yeri İstanbul YükseJc Mektepler 1-f\l' 
hasebeciliğidir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun 32 ıı

ci maddesi tarifatı dairesinde zar-flarını ihzar etmeleri ve bu tekernıııi11 
etmiş zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon riY'' 
setine makbuz mukabilinde yerJl1eleri lilzımclır. Posta ile yapılacak teii-
liflerde gecikmeler kabul edilrniyec ekti!". ı (4582) · p ' . # 

Sahibi: Ahmet Cemaleudin SKRAÇOOLU · 

Neşriyat müdürü: Maeit ÇETİN . BasaLiığl yer: Matbaai EbUzziY•. 
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