
ı· 

1.1 

t 

1f 
i· 

ıt· 

il· 

ti· 

ıı· 

uı 

ıı· 

PERŞEMBE 

6 
TEMMUZ 

IDAU Ylld 
le'•·L.ıN .... ı . 1p•M 
T ....... ı Y-beMla ~- • 

l 1TAll8VL 

Telefoa - MT• 
İkinci yıl - No. 422 

• HATAYLI TÜCCARLARIMIZA 
TÜRK ve PARTi BAYRAK 

lhti1acınızı paıı:arlanmızdan temia edinls 
SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PlZARLARI 
.....__ 19 3 9 Her Yerde (ll) Kuruş QÜNLÜK SiY ASI HALK QAZETBSI 

f.tanbul, Ankara, A dana, Mersin 
Sipar isler derhal gönder ilir . 

Tehditler 
Devam Ediyor 
Yızau: H liaeyia Calıicl YAL.ÇIN 

İtalyan gazetelerinden Messagge
to, Türkiye ile Fransaya karşı bir 

ltaly8n Donanma~ı SANLıoRDlJ_Mf!~u!V 
Şarki Akdenizde Bır HATAYA .. G~~ış!NıN 

Cevelan Yapacak YıLnoNuMu tehdit savuruyor. Eğer biz rahat ve 
hUzur temm edecek bir iş yaptığı-
.ltıızı zannediyormuşsak aldanıyor
lnUşuz. Yakında bunu anlıyacak i
lttişizı 

Bu bir falcılıktan mı ibarettir, 
~oksa başımıza gelecek belalar t
;aıya tarafından hazırlanacaktır da 
talyan gazetesi şimdiden bunları 

haber vererek azamet mi satıyor? 
Bu tehdidi ihtiva eden makalede 

ill lloktai nazar müdafaa edilmek
tedir: Fransa mandater bir devlet 
&ıfatne vukubulan taahhütlerine hi
Yanet etmiştir. 

55 Modern Gemiden Terekküp Edecek Olan ikinci 
talyan Filosunun Seyahati Bir Ay Kadar Sürecek 

Roma, 5 (A.A.) - İkinci İtalyan 
Wosu, Şarki Akdenizde bir cevelln 

~=~~~~~~~~.li~Wiı((~·!_.,~ .... ~:~=ir~zere pazar günü hareket 
tT!:}._ _ .• ı:ı:.~ p,..,$~ Ağustos bidayetine kadar devam 

JI edecek olan bu cevelan esnasında 

"Ç"~L:":'.!.12r~~~~~~l!llll!l!l~•-all!!!!!i!!~~~-----=*· filo Libya'yı ve Ege denizi limanla-
.;" m a • rını ziyaret edecektir. li İtalyanın Hatay meselesinin hal-ı 

b ne müdahale hususunda iki katlı 
ir hakkı vardır. Birinci hakkı Tür- 1 

'" • 

~Yeye ait ~razi üzerinde sulh kon
eransının Italyaya tanıdığı hususi 
~enfaatlcrden ileri geliyor. İkinci 

1 
akkı da müttefiklerin yiıksek mec-

Filoya Amiral Pini kumanda et
mektedir. 

ısine iştirak eden esaslı devlet oı-j 
trıaktan neş'et etmektedir. Suriye 1 
arazisinden bir parçanın, İtalyanın 
;uva i olmadan Türklere ter~i j ~ 
ta afından deruhte edi~ 

\ a cibelere bariz bir te-
1 

~ 

YENİ SABAH - Şarki Akdeniz. 
de ve Ege denizinde bir cevelAn ya
pacağı bildirilen ikinci İtalyan filo
su ikinci, üçüncü. dördüncü ve ye
dinci kruvazör fırkalanndan ve i
kinci, üçüncü ve onuncu muhrip fi
lotillalarından mürekkeptir. Her 
kruvazör fırkasında üç kruvazör 
vardır. Yalnız bizzat Amiral Pini
nin tahtı kumandasında bulunduğu 
birind kruvıazör fırkası İtalyanla· 

i'u a ··imiz tehdit. bu Üıtte İtalyan doaanmuının yeni , Büyük Ye ıllr'atli filotilll nn 10,000 tonluk ağır kruvazörlerin-
iddialar Wf>nu ~ğ için, Tür- rehber ıemilerinden Antonio Piıafetta, altta en yeni hafif den mürekkeptir ve Amiral Pini, 
ltiye ili? J.""19n başına gelecek Juayaz&rlerinden Armaado Diaz <Sonu 3 u.,- u aayfad•) 

beı11arın da t an müdafaasından XXXXXXXXXXXXXXXX:XX:XX:XX:~X:X:~CCOCOCOOOOOOCOCOO(>COCOCO:X:X~:XX:XX:XX:XXXXXXXXXX:XX:XX:XX:X:X:X:X:::CO: 11~'et edeceği anltıtllmak iste-
llildiğine hükmedilirse pek hata edll 
ın:ınış olur. 
d lta]yaya, Hatay meselesine mü -

0~hale etmek için hak verdiği iddia 
~Unan sulh konferansının hangi 

llferans olduğunu biz pek anlı -
tnıyoru?:. Eğer bu su1h konferansı 

Usanne konferansı ise oraya milli 
~İicadelenin galibiyetle neticelen -
trıesi üzerine Avrupa devletlerile 
~Usavi hukuk dairesinde iştirak e
to n Türkiye, hiç bir.~evletin Türk 
tt\Pr~klarına müi ahaJP-;ini kabul et
.\. ernıştir. Ve bilhassa ötedenberi 
Ttı rıadolu sahill~iinde .~tizü olduğu 
lt aıurn olan İtal'-fy~~ıfarşı zerre 
b~dar b~hak rnmıştır. Böyle 
~r h ;~-a.lY. ancak rüyala-
) nda Ilı' ' abilir. Onlar bu rü-
~~an uy ıyacak olurlarsa reali-

Beş Milyon Llrallk islikrazm 
ilk Taksidi Almdı 

Belediye Spor Sahası için Bir 
Milyon Lira Sarf edecek 

............. 
İstanbul Belediyesi Muhasebe Mü

dürü Muhtar Acar dün Ankaradan 
gelmiştir. Bay Muhtar Ankarada 
Vali ve Belediye Reisi namına Bele
diyeler Bankasından yapılacak 5 
milyon liranın istikraz mukavelesini 
imzalamıştır. 

Mukaveleye nazaran Belediye 
bankadan çekeceği 5 milyon lira i-

çin gümrükten aldığı % 10 lan ga
ranti olarak göstermiştir. Halbuki, 
Şehir Meclisi Belediye Riyasetine 
yalnız istikraz salföiyeti vermiş ~ 
10 ları istikraz garantisi olarak gös
termesi için saldhiyet vermemişti. 
Bu yüzden istikraz mukavelesinin 
Şehir Meclisinde tekrar müzakere e· 

(So11u 3 ü ncü sayfamızda) 1a tıın sadmcleri kendilerini pek ko-
~ ayıltabilir .,.....~ ..... ....,..~..,....._......,......,_,,...t;;!;;;;ıı&~;;;!!!!!!!il!'lll!!ll!~ilml_.;;lim!!!l!!!!!!!!!!!!!llllll!!l'lli!!!l!!!'lim----

~lyanın ikinci hakkı, müttefik
~ Yüksek meclisine iştirak eden 
~ 

1
. Iı devlet olmasından ileri 

~ C! 1Yormuş. Bu yüksek meclis hak
ıt·da da kafi sarahat yoktur. Harp 
f~~tıd~ •• müttefikler, harpten muzaf
~ Çıktıklnrı takdirde, Osmanlı İm
tı atatorluğunu nasıl paylaşacakları-a d . 
ll'ı. aır aralarında bir anlaşma yap-

Tahmil Ve Tahliye 
Amelesinin Şikayeti 

Bazıları Bir İhtilaf Ameleden 
Yil:zllnden Diin Çalı,madı 

Parti Bafkan· 
lıkları Valilerden 
Ayrıldı . -
rV •lia- ı.. vaz~yi idare 

heyetinden birine 
devredecekler 

~.1§lar ve İtalyaya da Anadoludan 
~e ayırmışlardı. Türkçede böyle 
tıı- eketıere, çayı görmeden paça 
)a arnak derler ki, böyle bir ihti - ' 
tıq tsı~Iığa kalkanlar çok kere sıvalı 1 
h ~a ile yah.~ıayak kalırlar. İtalya-ı 
lııss Osmanlı Imparatorluğundan bir 
trrı e Verilmek için evveıa Osmanlı ı 
~Paratorluğunun mvğlı'.ip olması ' 
tar~~dı. Halbuki Osmanlı İmpara
\uı Ugunun ankaz: üzerinde teşck
h eden Milli Till'k Hükumeti, İtal
ttı~ dahi dahil olduğu halde, bütün 
~U Slev]i devletlere kar~ı çetin bir 

1 
~e cadelede galebe çaldıktan ve 

1 ~~disine çizdiği milli hudutlar ü
-tt~deki bütün düşmanları harice/ 
"tt tan sonra artık İtalyanlara a
~larını yalamaktan başka yapıla-ı 
'1tı hblr Iı kalmamıştır. Müttefikle
ltı(ı •rp içinde Osmanlı İmparator· 
h~~na ait olmak üzere akdettikleri 
'ar &vet ortaklığı fnkılAp Türkiyesi 
(iil~fıııdan fiilen ve cebren feshe -
ttıut 1Wlir. Bu ortaklığı ve ondan 
'ttrı (!~A!lft menııfii İtalya muhafaza 
~rıae ısttyor idlyse milU mücadele 
ttı.eıı ~nda gelip biz~le boy ölçüş-

·• Parti Gtnel Sekret eri F. Tüz:r 

ldt. Buna cesnret edemedikten 
lliiseyln Oahid YALÇIN 

(Sonu 8 iincU sayfamızda) 

YOldeme •e boıaıtm• amelesi bir toplantı esnasında 

Denizbank'ın lAğvinden sonra Li-ı 
manlar Umum Müdürlüğüne bağla
nan limandaki tahmil ve tahliye a
melesinin vaziyetleri bir tilrlil nor
mal bir şekle girmemiştir. 

Dün yine tahmil ve tahliye ame
lesile idare arasında bir iht!IAf çık
mış ve Türk vapurlarından mal bo· 
şaltıp yükliyen ameleden bir kısmı 

işlerini bırakmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu ihtilaf bir müddet 
sonra amelenin haklı dilekleri mu
cibince halledilerek faaliyete tekrar 
başlanmıştır. İhtilafa sebep olan 
mesele f!Udur: 

Son zamanlarda yükleme, boşalt
ma için buraya lüzumundan çok faz. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Ankara, 5 (A.A.) - Genel Baş
kanlık divanının üç yıl evvelki kara
rile birleşürilmiş olan Parti ve Hü

( ~onu 3 iincü sayfamızda) 

iki Kadın 
Öğretmen 
Tevkif Edildi 
İstanbul Müddeiumumiliği dün 

Abdullah kızı Hayriye ve Süreyya 
kızı Mevhibe isminde iki kadın öğ
retmeni tevkü etmiştir. Tevkif ka-

(Sonu S üncü sayfamızda) 

............................... L•••••••••• 

Hitler Bulgar 
Başvekilile 
Görüştii 

Berlin, 5 (A.A.) - Bulgar Başve
kili, bugün buraya gelmiş ve istas
yonda mutad merasimle Almanya 

(Sonu 3 Uncli\ sayfamızda) 

Bu Mes'ut Gün Bütün Hatayd~ 
Sonsuz Bir Sevinçle Kutluland) 

,..----,...;:;.. -----------

Mehmetcik Hatayda 

Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususl muhabir. bildiriyor: 
Şanlı ordumuzun Hataya girişinin 

yıldönümü, heyecanlı ve parlak me
rasimle kutlanmıştır. Saat 11 de 

(Sonu 3 inıcü sayfamızda ) 

Satie Hadisesi Ağır 
Cezaya Veriliyor 

Eski Rcassürans Müdürü Refii Bayar 
ilk Önce Malumatına Müracaat 
Edildiği Zaman Üç Defa Bayılmış 

Sat ie sahtekarlığı tahkikatına 

Adliye<:e devam edilmektedir. 

Maznunlardan bazılarının evin -
den alınan evrak üzerinde, evvelki 

gün maznunların muvacehelerinde 
yapılan tetkikten alınan neticeler, 
dün bir raporla tesbit edilmiştir. 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

Şeker Sanayiimiz Niçin 
. inkişaf Etmiyor ? 

Memleketteki şeker sanayi.inin in 
kişa!ına mani olan bazı sebeplerden 
dünkü nüshamızda bahSetıniştik. Bu 
mütalealarımıza bugün de devam 
ediyoruz. 
Şeker şirketinin bu yolda muvaf

fakıyetsizlik lerinden biri de istih
sal vazTYetini hükümetin kendileri· 
ne vermiş olduğu 65 bin ton üzerin· 
de idame ettirmesi, yani istihsal nok 
sanlığıdır. Çünkü fabrikalar çok bir 
ma:.Tafls _çalışır. Noksan istihsale 
göre şekerin istihsal fiatı yükselir. 
Ve fazla istihsale göre de alçalır. 

Halbuki şeker şirketi fazla istihsa· 
lin ve ucuz maliyetin temini için ri 
ayeti elzem olan metodlu ve bilgili 
çalı~mak, yersiz ve lüzumsuz mas
raflara yer veı:memek, azami dandL 
man almak gibi esaslı şartlara lüzu. 

(Sonu 7 inci sayfada} 

................ ~r:·•'''•···········•• ........... *···· 
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H E R SABAH 

• 
Sular idaresine Benzemesin De ..• 

ar,; 

Tramvay, Elektrik ve Tünel işlet
melerinin Belediyeye devir muame
leleri tamamlandı. Artık İstanbul
lunun tramvay bileti ve elektrik 
faturası olark ödeyeceği para yine 
İstanbulun ihtiyaçlarına sarfoluna
cak. 

Ne mutlu bize ve ne mutlu İstan
bula diyeceksiniz değil mi? 

Evet, hakkaten pek mutlu bizle
re. Ancak, sayın Ali Çetinkaya'nın 
hazır bir lokma halinde Belediye
mize sunduğu bu nimetlerin kadri· 

ni bilmek ve bu işletmeleri, bir Be· 
lediye mucssesesi olduğuna bin şa· 
bit istiyen Sular İdaresinin, nalıncı 
keseri gibi hep kendi tarafına yon· 
tan idaresi. tarzına benzetmemek 
de Belediyemize terettüp eden biı 

vazifedir. 
Azami istifade temini için bir ec· 

nebi şirketi şeklinde kurulan bu 
idareler milli ellerde yalnız ca!an» 
değil, biraz da «veren» bir mahiyet 
almalıdırlar. 

A. CEMAL&'DI>lN SARAÇOGLV 



-··-• 
Çete Herşeyden Habersiz ilerliyor 

Toplantı Yerine Gidiyordu 
1321 yılı ilkbaharı idi. Her taraf 

yeşillere bürünmüş, ağaçlar çiçek
lerle örtünmü§tü. Tabiat, btltün gü
zel kokularını ortalığa serpmişti. Biz 
de bu güzellikler içinde av bekliyen 
tilkiler gibi birer tarafa sinmiş, 
(Kelebek) e uzanan patikaları göz
lüyorduk. Serezli (Goda) mn getir
diği haberin doğruluğu anlaşılmış
tı. Ne\ rekoplu Hacı Todorun adam
lar, birçok kazanlar, lengerler ve 
tepsilerle o sabah şafak sökerken 
gelmişler, kuytu bir yere yerleşmiş
lerdi. Ocak yerleri haz.ırlıyor, Pür
yan kebapları için çukurlar kazıyor-

• lardı. 

Güneş biraz yükselirken, Razlık 
Jstikametinden ilk kafile görünmüş
tü. Oldukça yüksek ve her yanı ka
yalar ve fundalarla kaplı bir höyü
ğün üzerinde bulunuyorduk. Sağım
da Serezli Goda, solumda da Koca
başoğlu oturuyorlardı. Kafile, sindi
ğimiz. höyüğün tahminen yüz metre 
kadar ilerisinde bulunan patikadan 
geçiyor ve toplantı yeri olan sığhğa 
doğru ilerliyordu. Yüzlerimiz gülü
yor, gözlerimiz yürüyü~ kolunu ta
kip ediyordu. Bu esnada, Serez.li 
Goda, bana doğru eğildi ve fısılda
iı: 

- Bak işte, dedi. Kafilenin orta
"ndaki parlak siyah kalpaklı adam 
Razl1klı 1stoyef kaptandır başça

\'UŞ. 

Çete, emniyet tertibatı bile alma.
mış, hemen toplanh yerine yanla
mıştı. Yionişer, otuzar dakika fası
lalarla, Kevgilili Yuvan ve Donço, 
Screzli (Taska), Razlıklı (Dinka), 
fiundeibnlalı Yorgiyef, Bnşlıyef ve 
Şumnulu İstoyan ile diğer·kaptnn
lar çeteleri ile gelmişler ve toplantı 
~erine yerleşmişlerdi. İstoyan kap
tan geldikten sonra, toplantı yerinin 
~trafına hafif bir perde hattı çekil
tnişti. Kaptanın her postayı ayrı ay
n dolaştığı, etrafı tetkik ederek pos
ta başılara emirler verdiği görülü
yordu. 

Bu sefer de Kocabaşoğlu fısılda
mıştı kulağıma: 

- Görüyor musun başçavuş, şey
tan 1stoyanı. Hiç başı yere yatmaz 
ve faka bas~z bu adam. Gelir gel
mez, hemen dört yanını sağladı bak. 
ram bir komitecidir doğrusu lsto
yan. 

Ben, söylenilen sözleri dinliye
rek, hatti işitecek bir vaziyette de
ğildim. Hep araziyi tetkik ediyor, 
~oplantinin hararetli bir zamanın
«!a baskını yapmak için, zihnimde 
sokulma yol ve çareleri araştınyor
i! um. Arasıra, bulunduğum höyük
ten süzülüyor ve sürüne sürüne 
toplantı yerinin etrafını dolaşıyor
dum. T.ahir ve Hakkı çavuşlarla da 
lyrı ayn bir kaç defa dolaşmış, bas
kmın nerelerden ve ne suretle ya
pılacağını tasarlamıştık. 

Gün~ş tepemize dikilmişti artık. 

Sıcak, hepimizi uyuşturmuş ve uyu
yacak bir hale getirmişti. Uzandığı
mız yerlerde sıkıntıdan esniyor, ge
rlniyorduk. Sandaneskinin gelme
mesine f cna halde sinirleniyorduk. 
!ram bu esnada, gerimizde ve bulun
duğumuz yerden daha yüksek ve 
11~zaretli bir yerde gözcülük yapan 
Zeybek Mustafa, bir kertenkele çe
vikliğile sürünerek yanıma geldi, 
müjdeyi verdi: 

- JJaşçavuş, geliyor Sandaneskl. 
Sindiğimiz yerden başlarımızı 

~aldırdık. İlerimizdeki patikayı göz
lemeğe başladık. İki dakika sonra, 
kafilenin on kişiden ibaret olan ön
cüleri geçtiler. Ardından bakla kırı 
bir hayv.an üzerinde olduğu halde 
Sandaneskl göründü. Önünde kıla
vuz P.anço ile Derreimüslim muhta
rı Hacı Nikoln ve dört köylü yilrli
yor, diğer köylüler de, SandaneskJ
yi takip ediyorlardı. 

Sandaneskinin gelişi, yalnız bizi 
de~ıfl, toplantı yerindekilerini de 
panlandırmış, ayaklandırmıştı. Se
lam sil!!.l~ .atılmış, horra Sanda-

" 

neski, feryatları bir uğultu halinde 
etrafa yayılmıştı. Bu esnada, top
lantı yerinde bulunan çetelerin bü
tün efradı hep birlikte tam karşı
mızda bulunan sırta doğru çekilmiş
ler, reis ve kaptanları yalnız bırak
mışlardı. 

Bu ayrılık, kararımızın değişme

sine sebep olmakla beraber, tabi~ 
bizi çok memnun etmişti. Hemen ça
vuş ve onbaşılarla biraz geride baş
başa verdik. Yeni bir baskın planı 
meydan:ı getirdik. Hakkı çavuş, on 
neferle beraber efradın bulunduğu 
sırta gidecek, icabında onlan ateşlo 
oyalamak üzere gerilerinden yanın 
bir çember çevirecekti. Tahir çavuş 
ile Muharrem onbaşı da üç neferle, 
kaptanlarla çetecilerin arasında bu
lunan sah.aya sokulacaklar ve bas
kın esnasında, toplantı mahalline 
koşacakları tabii bulunan çetecileri 
bombalarla önliyeceklerdi. Ben de, 
Şükrü onbaşı ve diğer efradım ile 
üç yerden bomba baskınını yapa
caktım. 

Vakit, ikindiye yaklaşmıştı. Bü
tün arkadaşlar hep sarıldık, Heliillaş 
tık ve öpüştük, koklaştık. Bombalan 
paylaştık ve muvaffakıyet duaları 
ederek posta posta aynldık. SerezU 
Goda ile Kocabaşoğlu Vangel de 
yanımda bulunuyor, bizznt ataca
ğım bombalan taşıyorlardı. Baskln· 
da en ehemmiyetli ve tehlikeli va
zife, bulunduğum postada idi. Şük
rü onbaşı lle bombacı Çakır Hiise
yini birer neferle birlikte, taarruz 
noktalarına kadar götürdüm, gerek
li olan son tembihleri verdim. Bi
raz sonra, ben de yanımdakilerle be
raber sürüne sürüne il~ledim. Sa
bahtan gözüme kestirdiğim kaya 
yığınlarına yerleştim. Yerim, komi
teci1erin toplandıkları noktaya tah
minen yüz metre mesafede idi. Ara
mızda dört kişilik bir posta bulunu
yordu. Bütiin hareketlerini açıkça 
göriiyor, hatta arasıra, bağırt1lannı 
bile işitiyordum. Vaziyet ve hare
ketlerinden aralarında şiddetli bir 
ağız patırdısı yaptıkları anlaşılıyor

du. Sandaneski, ayakta duruyor ve 
hiddetli hiddetli bir şeyler söylü
yordu. Bu vaziyeti kendimce müna
sip bulmuştum. İlerlemek üzere 
bulunduğumuz kayalığın yan tara
fına sürünerek indim. Maksadım, 

tam ilerimde bulunan gözcü posta
sının sağındaki hendeğe süzülmek 
ve oradan ilerlemekti. Kuşadalı 

Nuri de ardımdan sürünüyor ve 
hendeğin sağında ve yüz metre me
safede bulunan diğer gözcü posta
sını gözlüyordu. 

Bir çıtırdı ·apmnmak, nöbetçi 
postaları kuşkulandırmamak için 
çok a~ır ilerliyor, sık sık ileri ve 
yanlarımızı dinliyor, gözlüyor, birer 
)'llan gibi süzülüyorduk. Bu esnada 
toplantı yerinde bir knrışıklık oldu. 
Sandancski ile İstoyan kaptan kar
şılıklı ellerini tnbancalanna atmış
lar, avaz avaz bağınşıyorlardı. Di· 
ğer kaptanlar da, birbirlerine atıl
mak üzere bulunan Sandaneski ile 
fsto yam ~kine uğraşıyorlardı. fs
toyan kaptanın adamları olan göz
cü postaları da, vazifelerini unut
ınuslar, hadi:;eyi sevre dalmışlardı. 
Bu fırsattan istifade ile on metre 
k.adar daha ilerledik ve bir yabani 
levlfik çalılığının içine sokulup sin
dik. Bu vaziyette nöbetçi postaların 
tam arasında ve bir hizada bulunu· 
yorduk. Arazinin vaziyeti, 20 - 30 
metre kadar daha, iki tarafa görün
meden flerleme~e müsaid bulunu
yordu. 

(Davamı var) 

inkılap Müzesi Açılıyor 
!nkı1ap müzesinin tamamen ha -

zırlandığını yazmıştık. Müze, pa -
zartesi sWıi. öğleden sonra saat 17 
de Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar tarafından açılacaktır. 

Müzede hazırlanan matbu eserler 
sergisi de ayni gtin açılacaktır. 
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Sahtekarlığ~ 
Davası Bitti 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

3 •uçlu 8 t•r •ene to ar Cevap isti yen bir sual 
., •i•r hapse ve 211 ter Arasıra §ehriınizde gördüğüm 
bin llr• para cez•••n• bazı nevakısı muteber gazetenizde 

m•hkOm ofdul•r münteşir ve tesiratını gördükçe 
Bundan bir müddet evvel Gülha- gazete nepiyatırun nazarı dikkati 

ne hastanesi ve askeri levazım satı- celbettiğine kanaat getirrek baz.ı 
alma komisyonlarının mühürlerini maruzatta bulunacağıtn: 
ve damgalı kağıtlarını taklit ederek Elektrik idaresinin sokaklan ten
İnhisarlar İdaresinden askeri mües- vir etmek üzere ihtiyaç nisbetinde 
seselere verilen ucuz .tarife ile is - lambalar ilave edeceğini defatle 
pirto almaktan maznun Ahmet, ko- gazetelerde okudum. Llıkin fısarı 

lonyac1 Dimitri ve Abdullah ile fiiliyesini göremediğim için scmti
matbaacı, hakkak Ropen, Yako hak mize ait olan ciheti arzediyorum. 
larında dün Ağırceza mahkemesin- Dizdariye camisinin sağ ve sol ce
de karar verilmiştir. nahlarından Sokullu Mehmet Paşa 

Bu karara göre mahkeme, hadise camisinin bulunduğu sahaya in -
yi cİhtillıs> mahiyetinde görmüş ve mek için dar ve ivicaclı olan sokak
bu sebeple Ahmet, Dimitri ve Ab lardan ışıksız geçmek ihtimali ol
dullahı beşer sene onar ay ağır hap- madığı için evlerine dönen semt 
se mahkum etmiştir. Suçlular, dört sükkanı büyük müşkülfıt çekmek
dcfada 8 bin kilo ispirtoyu, askeri tedir. Bu hal böyle iken Belediye 
müessesata sahlınış gibi göstermek tarafından tenviriye vergisi alın.1 

suretile ucuz fiata aldıklarından bu nıası ne dereceye kadnr doğrudur? 
suretle ·İnhisar İdaresinin kaybetti-, O civar halkından: Ruhi 
ği fiat farkının cezaisle üç suçludan,------------ -

1 :;~ası da ayrıca kararlaştırılmış- Rüşvet 

Bu suretle üç suçlu yirmi beşer 
bin yüz altmışar lira J>ara cezası da 
ödeyeceklerdir. 

Kararda, Ahm~n evinde bulu -
nan saf ispirtolann ve maznunlann 
ümrlerinde çıkan paraların da mü· 
sadere ·olunacağı bildirilmiştir. 
Matbaacı, hakkak Ropen ve Ya

ko, bastıklan mühür ve kağıtların 
cürüm ftleti olduklarını bilmiyerek 
yaptıklarından ve bunların nümu
nclerini resmi muameliıt defterleri
ne de basmış olduklarından beraet 
etmişlerdir. 

Mecidiyeköyünde 
Yapılacak Hastane 

Hastanenin ıooa yataklı 
olması mutasaner 

Mecidiye köyünde likör fabrika
sı arkasında Sultan Reşat zamanın
da Be}ediye hastanesi yapılmak için 
terkolunan arsada yapılacak yeni 
hastane hakkında dün Cerrahpaşa 
hastanesinde mimar Valter, Beledi
ye heyeti fenniye müdürü Bay 
Fikret hazır olduğu halde 'tır top
lantı yapılnıı~tır. 

Mmar Valter, yerin çok müsait ve 
kiti olduğunu söylemiştir. Burada 
beş katlı ve 1000 yataklı İstanbulun 

en modern hastanesi inp olunacak
tır. 

Hastanenin şimdililG yalnız 500 
yatağı inşa olunacak, diğer kısmı 

bilihara yapılacaktır. Mimar Valter 
dün akşam Parise gitmiştir. Hasta
nenin projelerini orada hazırlıya -
caktır. 

Belediyede tayin olunan 
memurlar 

Mcıli sene başında açıkta kalan 
memurlar peyderpey husule gelen 
münhallere tayin olunnvıktadırlar 
Son günlerde de 17 ücretli ve 16 
maaşlı memur tayin olunmuştur. 

Belodly• mUf&ltifl•rlnln 
tenı,ıerl 

Belediye Müfettişleri şehir dahi
lindeki muhtelif mıntakalardaki tef 
tişlerine hararetle devam etmekte
dirler. Bu arada birçok esnafa ceza 
zabıtları tutulmaktadır. 

Büyükada su tesisatı tama11ıandı 
Büyükadanın su kanalizasyon işı 

tamarn€n ikmal olunmuştur. Su tev
zi motörleri temmuz ayı sonunda 
gelecek ve derhal yerlerine konula
caklardır. 

Su tanklarının yanaşacağı iske -
lenin ve su havuzlarının inşaatı da 
tamamlanmıştır. -·-

Tren çarpti 
Çekmeceden Sirkeciye gelmekte 

olan makinist Mehmedin idaresin· 
deki 275 numaralı tren, Ahırkapıda 
Ali oğlu Halile çarpmış ve muhtelif 

.Bir poHae 2 llra rUtv•I 
vermek l.U,en bir genç 

tevlrH olundu 
Dün polise rüşvet vermek istıyen 

Enver isminde bir adam suç üstü 
yakalanarak cürmü meşhut mahke
mesine teslim olunmuştur. 
İddiaya göre Havuzlar Müdürlü

ğiinde çalışan Enver, Kasımpaşada 
tanıdığı Marika ismnide kınk 

ve çıkıkçı bir kadından «Diploma• 
istenmemesi için polis muavini B. 
Besime iki lira rüşvet teklif etmiş
tir. 

Fakat muavin, keyfiyeti m rkeze 
haber verdiğinden hemen bir cür· 
mümeşhut tertip olunmuş, Enver 
parayı verirken yakalanmıştır. 
Mumailey1ı dünkü muhakemesin

de bazı müdafaa şahitleri göster -
mişse de mahkeme, kendisinin der
hal tevkifine ve bu müdafaa şahit
lerinin 10 temmuzda dinlenmesine 
karar vererek Enveri hemen tevkif 
etmiştir. 

Fırhna --
Evvelki gece muhtelit 

rerter• y.lllınmlar dUttD 
Evvelki gece şehrimizde çıkan 

8.ni bir fırtına saatlerce devam et -
miştir. Bu yüzden küçük vapur ve 
kayıklar denizde epeY. tehlikli sa
atler geçirmişlerdir. 
Paşabahçe, Çubuklu ve Yeniköy 

istkametlerine de kısa fasılalarla 

müteaddit yıldırımlar düşmüştür. 

Fırtınadan baz.ı evlerin kiremitleri 
ve tahtaları uçmuştur. 

Kandilli rasathanesi Müdürü B. 
Fatin, yağmurların bugünlerde de
vam etmesinin çok muhtemel oldu-
ğu?u_ ~y_l~I?~-t~r. _ _ _ _ _ _ - ----- -

-------
Ticaret Odası sandık 

idare heyeti içtimaı 
Ticaret Odası sandık idare heyeti 

dün bir toplantı yaparak geçen sene 
ki hesaplan .tetkik etmiş Ye önü -
müzdeki sene faaliyeti etrafında 

bazı kararlar vermiştir. 
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............. o .. o <4/JıılfııN 

6 Temmuz 1939 Pertembe 

Mi•rlı 18 Cema:ıiyllevvel USI 
a .. 11 23 HAZiRAN US5 

Raı hıur; 62 

D ... uati: 4,36 
6,ı. ı 12,18 - hdaııU r 
Akt••= 19,44 - Yauı ı 

,_,,__ :2,18 

1
, .... 

yerler:tnden yaralamıştır 

Bir Nöbetçi 
Doktorun Açtığı 
Hakaret Davası 
DUn cUrmUm•thutda 

GUlhane ha•tahanealnde 
geçen bir vakanın muha

kemeel y•paldı 

Son beynelmilel vaziyet 
Beynelmilel vaziyetin gösterdiği 

vahamet, artık hiç kimsenin naza· 
rmdan kaçamıyacak bir hale gel· 
miş, milletlerin mukadderatını elle
rinde tutanların tal\jp edecekleri 
hattı hareketin kat'iyetle tesbit e
dilmesine bais olmuştur. Şimdi bCY~ 
nelmilel siyaset alemi öyle bir nokta 
ya &clıniştir ki, yapılacak herhangi 
bir hareket, derhal müsbet ve~ a 
menfi bir istikametin tayinini nıu· 

Evvelki gece Gülhane hastanesin- cip olacaktır. 
de vukua gelen bir hakaret hiidisesi Bugün demokrasi kampının nok
dün cürmümeşhut mahkemesine in- tainazan, bazı ihtilM mevzuları kıır 
tikal etmiştir. şısında vcnihayet sulh yolundaki 

Mühendis mektebi inşaatında ça- hatlı hareketi, artık malum bir keY· 
lışan Salih ismindeki usta kazaen fiyet halini almıştır. 
düşmüş ve bacağından yaralanmış-, Şimdi bütün hükfımetlerin nihai 

tır. mesuliyetlerini almaları zamanı gel 
, Bunun üzerine oğlu Zeki, yaralı j miştir. Herkes, karşılıklı iki siyasi 
babasıni alarak geç vakit Gülhane zümrenin girişmiş oldukları mukad 
hastanesine getirmiştir. deratın mahiyetine az çok tereddut· 

iddiaya göre o sırada hastanede ten azade bir şekilde agühtır. :aıı 
nöbetçi tabip vazifesini görmekte sebeptendir ki, yckdiğcrinin kat'j 
olan be .. ·liye mütehassısı Mehmet fıkirlerini bilmemezlikten husule 

Ali; guya Zeki'ye hitaben: 1 gelebilecek bir feliiketin ortaya çık· 
- cŞimdi istirahat zamanıdır> ması tehlikesi epey atlatılınıştıt· 

demiş, Zeki de buna kızarak küfret- Bu vaziyette herhangi bir ihtiliıfil 
miştir. B. Mehmet Ali de bu küfrü girişmek ancak soğukkanlılıkla ~a· 
tesbit ettirerek hakarat davası aç- pılnbilir. Bu takdirde de hiç bit 

mıştır. mes'ul hükumet, karşısında hasttJl 
Dünkü muhakemede Zeki, yuka- telakki ettiği devleti felakete sÜ -

rıdaki iddiasını tekrar etmiş, bazı rüklemek isterken kendisini de fe
şahitler ise, o sırada B. Mehmet A- Hiketc sürükliyecck bir hattı hare
linin, ölmek üzere bulunan bir has- keti, yine soğukkanlılıkla kafiyen 
ta ile meşgul olduğunu, fakat buna ihtiyar edemez. 
rağmen, Zekinin babasının yarala- Yalnız, Avrupada, umumi mabi· 
rının hemen pansıman edilmesi için yctte ve geniş bir mikyas daire -
pansımancıya emır v<.>rdiğini söyle- sinde müşahede edilen faali~ etıerı 

mişlerdir. ve bilhassa alınan askeri tedabit'ı 
Muhakeme, neticede Zeki hak - vaziyette salaha doğru gidilmediği

kında bazı esbabı muhaffefc göre- ni de göstermektedir. Buna rağrneJl 
rek kendisini 20 gün hapse mahkiım bu ağır anlaşmamazlık havası içe" 
etmiş ve bu cezayı tecil etmiştir. l risinde insana, nihayet zayıf da ol· 

sa, bir ümit emaresi veren bazı nok-
Açı k Göz · taların muşahedesi de mümkündiif· 

Dihver devletlerinin demokraSl 

M • • t • kampına karşı takip ettikleri siya· 
uş erı seti iki cepheden tetkik imkanı \'ıır· 

Köfteci dük~inınd:m pua ver· 
meden çıkmak isteyen müşteri 

hıp.se mah~um oldu 
Sultanahmetde Recep isminde 

bir köftecinin dükkanına giden Sıt
kı isminde bir adam, 10 tane köfte
yi bir paket halinde sardırarak al -
mış ve sonra para vermeden dükkan 
dan çıkıp gitmek istemiştir. 

Bu yüzden köfteci çırağı Naki ile 
Sıtlu arasında kavga çıkmış ve her 
"kisi de mütekabilen hakaret suçi
le cürmümeşhut mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Mahkeme, neticede. Sıtkıyı suç
lu görmüş ve kendisini bir ay dört 
gün hapse mahkum etmiştir. 

Suçlu Sıtkı derhal tevkif olun -
muştur. 

Şamlılar köyündeki 
-yaralamanın k ırarı 
Şamlar köyünde şekerci Ahmedi 

yaralıyan İbrahim Refik ve Kadri 
isminde iki suçlu hakkında dün A
ğırceza mahkemesinde karar veril
miştir. 

Bu karara göre, iki maznun da bi
rer sene 6 şar ay hapis cezasına ve 
şekerci Ahmede 2000 lira tazminat 
vermeğe mahkum olunmuşlardır. 

S•htaklrhk maznunu Ta-
cettlrln muh•k•mes1 
Sahtekarlıktan maznun ve Ağır

cezadaki müdafaası sırasında Müd
deiumumıliği tahkir etmekten suç
lu B. Tacettinin muhakemesine dün 
Ağırcezada devam olunmuştur. 

Maznun dün mahkemeye bir isti
da vererek Asliye 4 üncü Cezaya 
intikal etmiş olan cTahkir• muha
kemesinin Ağırcez.adaki •Sahtekar
lık» davasile tevhidini ıstemiştir. 

Fakat Müddeiumumi B. Feridun 
Bagana, bu talebin gayrikanuni ol
duğunu iddia ve ispat etmiş, mah
keme de reddetmiştir. Bundan son
ra dava, evrakın celbi için başka bir 
güne bırakılmıştır. -·-Esnaf blrllll idare 

heyeUnln toplantı•• 
Esnaf birlikleri idare heyeti dün 

bir toplantı yaparak esnaf hastane
si için 26 bin liranın yatırılmasına 
karar vermjştir. 

dır. 

Bu siyaset, bir tarafüın, Alm:ın ,e 
İtalyan matbuatının yazılarınd:Jı 
diğer araf an da bu iki devletiJJ 
Hariciye makamlarının diploma~ 
sahasındaki faaliyetlerinde tecell 
etmektedir. 

Mihver devletlerinin dcmokra~ 
kampına karşı aldığı ağır, şiddetli 
ve ayni zamanda .mütecaviz cepbCı 
bu devletleri korkutmak ve jcab1~ 
da aralarında mevcut veya ,-ucll 
bulacak anlaşmaları yıkmak, sars
mak veya menetmek gayesine ıtı"' 
tuftur. 
Eğer vaziyet bu matbuatın gos ' 

terdiği ve kendi efkarı umumiyelt" 
tinin kuvvei maneviyesini yükselt
mek şeklinde tezahür etmiş ots'• 
bazı mil1etlerin istiklal, milli şeref 
ve haysiyetleri mevzubahs edilfll" 
den ileri sürülen iddialar fiiliyat sJ' 
hasına intikal ettirilmiş bulun.sSf' 
dı, Avrupa, hatta Avrupa denıi)'e~ 
Jim, bütün dünya, şimdi boğ 
boğaza gclrn1ş vaziyette olacal<~ı. 
Halbuki mihver devletlcrinioill 
mes'ul HariC'iye makamlarının di~ 
lomasi faaliyeti pek o kadar serfl_ 
zeşte atılncak bir istikamet arzet 

1
_ 

miyor. Şüphesiz bu faaliyet de stJ, 
hü tehdit edecek şekilde bazı teıııe 
hlir göstermiyor değildir. F.ıknt 11 

de olsa bu diplomasi, siyasi vaziY~ 
tin fazla nezaket kesbettiği zarnnlle 

·o lnrda, derhal frenleme çaresdı t 
. ..d e 

başvurmakta, harbi, az bır mu 1' 
sonra içtinabı mümkün olmıyac~. 
bir hale getirmekten tevakki ctrne 
tedir. ~ 

Bundan dolayıdır ki, bu ihtiYD~S" 
diplomasi faaliyetinin, kuvvete ~i· 
timıd ettirilmek istenilen bu Jle .. _ 
cesi gayrimuayyen olan bir ser~ 
zcşt fikrine hakim olması, ber1' .. 

~ı-ı' 
için hayırlı olacak bir siyasi :a biJ 
şeklinde görülebilir. Elverir ıo. İ" 
sahada mütekabil hüsnüniyet ]ıcS 
deleri tatbik edilsin. y 

Dr. Reıad SAG~ 

Uluborlu MUddelumur111,ı 
rlO 

Uluborlu (Hususi) - uıub01'6' 
müddeiumumiliğini 9 ayctır bB~tl 
tip Alim Armağan idare etttl ı 
idi. M~ selieplerinden dolaY;ıJ. 
ay mezuniyet alan bütün Ulub0~ıf 
nun candan ~ürme~nl kazan~~ :ao 
metli müddaıurnumunb; Fahı ı 
bey, vııt!fc!i:ıe bula.nnttlr. 
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lngiliz - Fransız 
Sovyet Görüşmesi 

Tehdltle1 
Devam Ediyor 

Tahmil Ve Tahliye BeşMllyon 
Amelesinin Şikiyeti Llrallk lstikrazm 

ilk Taksiti Almdı (a..tanft ı İlleİ •Jf•) 
sonra, şimdi elde edilmemiş bir (BeştArafı 1 inci sayfada) la bu ameleyi işçi telakki ederek al
menfaatten hisse aramıya kalkmak la amele alındığından herkese haf- dıklara paradan yüzde 21 miktarın
ve Hatay meselesini bu şekavet ve tada ancak iki üç yevmiye mi.kta- da kazanç, buhran vesaire vergisi 
yağma teşebbüslerine karıştırmak nnda gündelik isabet etmiye baş- kesilmesini istemiş ve bu şekil eia
çok gülünç bir dava teşkil eder. Le lam11 ve bu vaziyet burada çalıfan- sen günde 40 kuruş bile kazanmıyan 
Temps gazetesinin de ifaret etti~ Jar1 çok müşkül bir duruma sokmuş- ameleyi çok müşkül bir vaziyete 
gibi, Fransa daha 1921 de Franklin tur. Ton başına 18 kuruş para alarak sokmuştur. 

cn.,tarafı 1 loci sayf ac1a l 

dilerek kabul edilmesi wımgelmek

tedir. Banka ile yapılan anlaşmaya 
nazaran mukavelenin 31 ağustos1 

kadar Şehir Meclisi tarafından tas
dilc edilmesi lazımgelmektedir. 

h:~~ 5 (A. A.) - Havas ajansı 
~yor: 

Fransa ve İngiltere Hariciye Ne
~leri, aralarında sıkı bir temas 
k aliacle, üç taraflı pakt hakkında
~ Fransız - İngiliz projesi ile aliı
... ~r olarak B. Molotov'un sordu
~ suallere pclc yakında verecek-

?1. cevabı tetkik eylemektedir. 
I>~ dün geceden itibaren, Fran

ııa liariciye Nezareti, İngiiiz Harl
tt~ Nezaretine Fransız hükümeti
~, fikirlerini bildirmiş ve İngiliz 
-vuaesi bugün öğleden sonra yap-

Çekoslovakya da 
A.lrnanlar aley
Aiııe Beyanname 

.,.. ~k, 5 (A. A.) - Beynelmi
'h~evyorlt sergisindeki Çekoslo -
--n komiseri George Janecek, 
~ Çekoslovakyada gizliden gizli
~ld~n ele dolaşan !fır tamimini 

nı neşretmiştir. 

ı.~iınde, halka, Alman istilasına 
";;:' .Yapılacak pasif müdafaasının 
~pleri anlatılmakta ve direk-

? ~erilmekledir. 
~~ınde ezcümle şöyle denil -
~"~ir: 

)o-:ıi.n s~nelik bir mazisi olan 8 mil ..;:,.k bır milletin serbestçe y-aşa-
1n ... hususundaki meşru hakka ina
--.q·• 

VPartı Başkanlıklan llilırden Ayrıldı 
~I\~ (Battarafı l inci sayfada) 
;::-t faaliyeti, Partinin ~nci 
~·1'ik ~ ı.... . ICurultayınca tanzim ve ka-
'll)'u edüerı nizamname hü ilimlerine ,..;;,rak Genel Başkanlık divanının 
~ tarihli kararile tefrik edil
taf . • Parti Genel Sekreterliği ta
~an yeni kararın tatbikatı hak
tı.l Vali ve Cümhuriyet Halle Par
h..~nlıklllına yapılan tebligatı 
.. ~ derç ediyoruz: 

:. fili_ ue C. H. P . .8Gf k4nlığına 
"'- rtı faaliyetile hük\ımet idaresi 
ttın~~ ~aha ameli bir beraberlik 
~ı· ıçın Gene!! Başkanlık diva
latih .•ttllıaz edilmiş olan 18/6/1936 
~ 1ı kararın ref'i ve Beşinci Bü
d.i.ltn;1turuıtayca yeniden tanzim e
llin ış ol_fln nizamname hükümlerl
t,.11 Yerıne getirilmesi hakkında 
da" '39 tarihinde Genel B~anlık 
l'tt lnı~ yeniden alınmış olan ka
tlt. llUretı bağlı olarak gönderilmiş-

" !aUıerimizin Parti başkanı sıfati
t~ ltnedenberi yurdumuza ve aPr
llttı e Yaptıkları hizmetlerin şükra
~a ederken bundan böyle de 
~ e Ye t~kilatımıza karşı yakın 
altı' ~ samimi müzaheretlerini e
'-i eıntyecekleri hakkındaki ümidi
~ftlt~yetle izhar etmek isterim. 
~ l\izarnname Parti Genel Sekre
,.~ ~et Vekili olarak İcra 
~ ~ Heyetine girmesini temin 
""' ~ 'IJU suretle Parti ve hiikt1-
~ GtA..~liii esasını mahfuz tut
S'4gllftdan esaaen Parti hüka.
"-tı " '1iibek birer memuru bulu
~~ arkadaşlarımın şimdiye ka
~tı lu gibi bundan sonra da teı
le ~ ~ azami yard1m ve himaye-
t--.Ulllftalannı tabil buluyorum. 

llteıı ttiıa1nnameye g6re bütün vis: Parti Müfettişi gönderile
~ Pırtı Bsfkanlılından çeki
~ttl 0'-n vab1erin şimdilik idare 
' azaianndan birisini kendile
t\ ~ tayin etmelerl ve asılı ida
"-~ httibabmın müf ettf.şler Il)lP

~, de IŞe ba,ladıktan sonıf'a ya-
Se ~uvafık görlilmüıtür. Bu 
~ ~ ŞtrndUik Başkanlık vekUe
~ll Ant idare heyeti azasından 
~ rareceğintz bir arkadaşı 
~ 'lrnifeyf kl!lldisine teslim 
~~'lUt, t "e bu tamhn bütün teıkll· 
il "- ~I etrneni/!1 rica eder, sev
' - -

3 gı ne ~zlerinlzden ~ 

'I. ff. P. Oenel Se1cretmi 
Er;z,ınmı me!nmı 
°':· :4. 'J'. ~ 

tığı toplantıda Fransız fikirleri üıe
rinde görüşmüştür. Bugün ise B. 
Bonnet, iki defa B. Corbin ile uzun 
telefon muhaveresi yapmıştır. Fran 
sanm Londra Büyük Elçisi, bu mu
haverelerde İngiliz görüşlerini Pa
rise bildirmiştir. 

Paris ve Londra hükumetleri, mü 
teaddit devletleri doğrudan doğru
ya alakadar ettiği için büyük bir 
mudillik gösteren müzakereyıt? de -
vam için Moskova~aki mümessille
rine pek yakında yeni talimat gön
den•bileceklerdir. 

Bouillon ile Türkiye arasında ka - çalışan bu ameleler, ancak iş olduğu Halbuki idare Maliyeye bu vergiyi 
rarlaşan itilaf mucibince Hatayın takdirde çalışabilmekte ve iş olma- tarhederek yatırmayı düşünürken 
Türk bayrağı altında yaşamasını ka dığı umanlarda da. oturup beklemek bu amelenin hukukunu hiç nazarı 
bul etmişti. Türkiyeye milli Türk mecburiyetindedirler. Amele mesa- itibara almalnlflır. Çünkil iJÇi mua
hudutları dahilinde bulunan ve Tür isi sıraya konulduğu için son zaman- melesi yapılması icabeden bu ame
kiye tarafından hiç bir zaman müt- larda vasati olarak bir amelenin ka- lenin muayyen bir ye\•miyesi veya
tefiklere kat'i surette terkdilmi - :u.ncı yevmiye 30-40 kurup kadar hut bir aylığı ve bir takım kanuni 
yen bir yerden başka bir şey iade inmiş ve bazı ahvalde bu miktardan hakları bulunması icabetmektedir. 
edilmemiştir. Beynelm~lel manda da daha aşağıya dilşmüştür. İdare bu kararını dün amelenin 
rjiminde hiç bir deiişiklik vukua Bu itibarla bunların işi umumi ısrarı üzerine tekrar değiştirerek 
gelmemiştir. mevzuata göre bir nevi seyyar ha- vergi kat'iyatını eskisi gibi yüzde 

Hem, ltalyan gazetelerinin ağzın· mallık olduğundan seneden seneye beş üzerinden terketmekte karar 
dan, Fransamn mandater bir devlet 8 liralık bir kazanç vergisi vermele- kılmıştır. Hitler Bulgar 

Başvekilile 
Görüştü 

sdadle beynelmilel taahhütlerine ri icabetmekte ve nitekim eskiden- Biribirini nakzeden bu kararları!! 
hiyanet ettiği yolundaki sözler pek beri Denizbank zam:ınında da bµ a- kanuni bir ahkama tabi olması ica
minasız ve yeniz olmuyor mu? meleden yüzde beş miktarında bir bederken bu şekilde saatte bir değiş
Fransay.a bir manda verilmişle bu- kazanç kesilmekte idi. mesi, ilk nazarda gayet garip görün-

nu Milletler Cemiyeü vennişür. , __ F!!lla•k•at-id•a•r11e"'son..,.!!lv!l!!e•rd-iğ!!!li .. b•irl!'ll!lk!!lla•r ... arli!'i-illl'lllımım~ek411t•edlili!lii'ir•.-ı!!~~~~lllllll!llll!!I._.~~ (Ba,,tarafı J inci sayfada) 

Başvekili, Hariicye Nazırı, Hariciye 
yüksek memurları ve kordiplomati
ğin bazı azası tarafından karşılan

mıştır. 

B. Köseivanof, bir müddet sonra, 
yanında refikası ve kızı olduğu hal
de, Bekil sarayına gitmiş ve orada 
da Devlet Reisliği Dairesi Şefi B. 
Meissner tarafından selamlanm~hr. 
Bulgar Başvekili, müte~kibttn B. 
Von Ribbentrop'u ziyaret etmiş, B. 
Von Ribhentrop da biraz sonra Bel
vü sarayına gelerek B. Köseivanof
un bu zivaretini iade eylemiştir. 

B. Hit!er. öğleden sonra. B. Köse
ivanoru kabul eylemiştir. B. Von 
Ribbentrop'un da hazır bulundu~u 
bu kabul resmi, bir saat kadar sür
müştür. 

Bulgar Baştı(>kili Prens Potla 
görüşecek 

Bel~rad, ~ (A.A.) - Berlin'den 
avdetinde ltöseivanof, a$ebi ihti
mal B1ed'de durarak Yugoslavya 
Baweki1i \:vetkovkle pörüşecektir. 

Bulf?ar Bıısvekilinin SlO\•anya'da 
kain Brdo'd9ki vazlık saravında Na
ib Prens Pnl tarafından k•but edil
mesi ihtimali vardır. 

B. Millet Meclisinin 
Dünkü MUzakereteri 

İtalyanın bu cemiyetle alışvedfi ne
dir? italyartlar ve müttefikleri, Al
man l!lr kendilerini medeni Millet -
ler Cemiyetinden çoktan hariç tut
muşlardır. Eğer Milletler Ce -
miyetinin hukukuna bir tecavüz 
vukua gelmişse bunu müdafaa, o ce
miyetin düşmanlımria düşmez. 

İşte ne tarafından bakılsa, Hata
yın Türkiyeye geri verilmesinden 
dolayı halyanlann hiç bir şel' söy
lemeğe haklan olamıyacağı görülü
yor. Böyle vahi \•e hayali haklara 
istinaden vukua gelen ~hditlere 

gelince, İtalyanların bundan ne 
fayda beklediklerini tahminden ha
kikaten aciz bulunuyoruz. Bir, beş, 
on, bin İatlyan gazetesi bizi tehdit 
ediyor diye Fransa. ile aramızdaki 
anlaşmayı bozacak, Hatayı anava
tandan ayıracak ve İtalyanlara mem 
leketin kapılannı açasak: mıyız'! Ak

. lı başında insanlar böyle birşeye ihti 
mal verebilirler mi? O halde İtal
yan matbuatının neşriyatından o 
matbuau kukla gibi oynatan İtalyan 
devlet adamları ne umuyorlar? Bu, 
nafile yere, ortadaki havayı zelrii
lernek ve hiç bir tarafa bir menfaat 
temin etmiyecek bir münakaşaya 
sebep olmak değil midir? Biz Fran
sa ile hakikaten iyi bir iş yaptığı -
mıza ve şarki Akdenizde ve Bal -
kan1arda sulh ve emniyeti garanti 

Ankara, 5 (A. A.) - B. M. Mec- altına aldığımıza em!niz. Eğer hal
lisi bugün Refet Canıtezin başkan- yanlar bunun aksini ispat etmek 
lığında toplanarak ruznamesinde cür'etini kendilerinde buJuvorlars1 
bulunan maddelerden ikinci müza- bu hakikati kendilerine bilfiil öğ-
keleri yapılacak olan layihaları tas-

retmeğe çoktan hazırız. 
vip etmiş ve diğerlerini de mü.sta- ........_ Oaldcl y Al.ÇiM 
celiyet kararlarile müzakere ede - ~1!111!!!!!!11!!1-!ll!!!'l!!!!'!ll!!l!lll!il .... _ll!!!!!!!~~~ 

rek kabul eylemi§tir. Bunlardan f talyan donanması Şarki 
c.Milli piyango• idaresi teşkiline ait Akdenizde bir cevelan 
kanunun müzakeresinde sorulan bir 
suale cevaben Bütçe Encümeni maz yapacak 
bata muhacriri Sırrı verdiği cevap- (Bq tarafı 1 inci sayfada) 

ta, bu kanun Ua Tayyare Cemiyeti- forsunu Bolsano zırhlı kruvaı:örü
nin piyangoya ait e\Tak, ayniyat \·e ne çekmiş butunac.aktır. 
aairesini yeni idareye devretmekte İkinci filonun emrinde sekizinci, 
olduğunu, Tqyare Cemiyetinin ii- dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on 
çüncü şahıslarla olan muameleleri- ikinci torpido filotilllları da vardır. 
nin ve keiideye ait iht.ilifla.nn yi- Aynca Liva amiral Legnoni'nin ku
ne Tayyare Cemiyetile halledilece- mandası altında ·iki tane denizaltı 
ği, yeni tejkil edilmekte olan cMilll filotilllsı ve iki mektep gemisi de 
piyango• idaresine eski piyango i-· :filoya dahıl bulunacaktır. Küçük 
daresini tasfiye vazifesi verilmemiş yardımcı gemilerden sarfınazar 5S 
bulunduğunu söylemiştir. parça harp cemtstnden mürekkep o-

Bu izah.atı müteakip kanunun - lan ikinci İtalyan filosu, İtalyan d<>
maddeleri tkunmuş ve tasvip edil- nanmasınm taarruz filosudur. Bu
nrlftir. nun için tahtelbahir sayısı aıdır ve 

B. M.. ~ bugünkü toplantı - gemileri icabında sür'llle bçabile
llllda kabul ettiği kanunlarla b&jka cek yollu teknelerden mürekkeptir. 
hiç bir ticari muamelede bulunmı- . Filonun hareket üssü İstekya lima
yarak yalnız kendi yakacağı kömü- nıdır. 

ril almak il.zere Zonguldak ve Ereğli İtalyanların kara sulanmızın ya
liınaıılarma gelen bilUınum gemile- kınlanna gelecek olan bu kuvvetlf 
.riıı SLh.ht muameleye tlbi tutulmak- donanmalan hakkında yann okuyu
la beraber alınması lizımgelen sıh- cuları.mıza daha ziyach malumat ve
hat reami ile vize resminden muaf recek ve gemilerin resimlerini de 
tutulmaları, evlenme iflerine ait bi- neşredeceğiz. 
lWııum evrakın maliye V ekileti ta- • ı • 
rafından tabı ve ihzar ettirilerek Bapekilia tebriklere teşekklr6 
Dahiliye V ekiletince köylere ve Be-
lediyelere parasız olarak verilmesi. Ankara, 5 (A. A.) - Başvekil Dr. 
devlet daireleri kırtasiye stoku için Refik Saydam, kabotajın Türk bay
verilm4 bulunan bir buçuk milyon rağına intikall yıldönümil ve Deniz
liralık mütedavil sermayenin ilci ciler bayramı münasebetile resmi 
milyona fblAlı, Türkiye ile Yugos- ve hususi müesseseler, teşekküller 
lavya arasında Belgratta imza edi- ve birçok zevat tarafından gönde -
len afyon anla~maaı tasvip olunmuş ıilmif olan tebrik telgraflarına kar
tur. fllı.klı tebriklerile teıfekkürlerinin 

Meclis yarın tekrar toplanacü - büdirilmesine Anadolu ajanmu me-
tli'. mw etmişlerdir. 

Ordumuzun Hataya 
Girişinin Y ıldönümü 

(Baftarafı 1 inci uyfada) 
tehrimize gelmiş olan Korgeneral 
Muzaffer, hükumet, Parti, belediye 
ve esnaf teşekkülleri ve köylü mü
messilJerinin tebriklerini kabul et
miştir. 

Lise meydanında büyük bir geçit 
resmi yapılmıştır. Tribünde Korge
neral Muzaffer, Fevkalade Murah
has Cevat Açıkalın, Albay Şükrü 
Kanatlı ve diğer askeri erkim. Fran
sız Albayı Colet, hükumet, Parti, be 
tediye ve ticaret odası erkanı hazır 
bulunmuştur. 

Kahraman askerlerimizin ge~it 

resmi pek parlak olmuş ve halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. Geçit 
resminde, askerlerimizi, jandarma 
alayı e.fradı, izciler, mektepliler, At
lıspor. Oellçtıpe>r ve Müzik 'ktüpl@ri, 
esnaf teşekkülleri takip etmiştir. 

Merasimde Parti, şehir ve gençlik 
adına nutuklar söylenmiş ve Hata
yın kurtuluşu dolayısile kahraman 
ordumuz \'e .onun başlarına sonsuz 
minnet ve şükran hisleri ifade edil
mtstir. 

iki Kadın 
Oğretmen 
Tevkif Edildi 

~-

Suçl ·rı alenen balkın lr . Ye 
haya duygabn-1 reecide ede
tek ıekiıde baTeket etmderidir 

fBa~tarnfı 1 11t:i saufadaJ 
rarını veren Safranbolu 'Müddeiu
mumiliğidir. Suçluların ikisi de yir
mi üçer yaşlarındadı.r. 

Safranbolu Müddeiumumiliğinin 

gönderdiği talimatnameye göre bu 

iki öğretmen alenen ve halkın ar ve 
haya duygularını rencide edecek şe 

kilde-hareket etmekten suçludurlar. 
Bunlar suçu işledikten sonra takibat 

yapıldığını anlayınca fstanbula gel
mişlerdil'. 

Suçlular dün geç vakit aykalan

dıklan için bir müddet Adliyede 
jandarma nezareti altında kalmı,. 

tar, sonra da otomobille Te\'kifhane

ve gönderilmişlerdir. Suçluların 

Safranboluya nakli için iktiza eden 

tahsisat kalmadığı için tahsisat ge

linciye kadar İstanbul Tevkifhane
.sinde kalacaklardır. 

-·~ 
lmurde a.!clllard u bir kiti öldü 

İzmir, 5 (A. A.) - Şehirde ve 
mülhakatta boğucu bir sıcak devam 
etmektedir. 

Dün bu yüzden Halkapınar men
sucat fabrikası amellelerinden İsa, 

çal~ırken sıcaktan üzerine gelen 

fenalık neticesinde ölmüştür. Dok

tor raporu zavallı sıcak kurbanının 

teşemmüs neticesi kalb zafiyetin -
den ölmüş olduğunu tesbt eylemek-J 
tedtr. -

Halayın bütün şehirlerinde de bu 
mes'ut yıldönümü yüksek sevinç i
çinde 1mttulanmıştır. şehirlerde tak 
lar kurulmuş, her taraf bayraklarla 
donatılmıttır. 

Gece Antakyada büyük bir fener 
alayı tertip edilmiştir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Hata~rm ana
vatona ilhakı dolayısile 22 temmuz 
günü Halayda yapılack umumi şen
lik ve tezhürata Beden Terbiyesi 
Genel Direktcrlüğü de üç bölge yü
riicülerini fı;kenderun'ıı göndererek 
yüı:me müsabakaları yaptırmak su
retile iştirak ettirecektir. 

Ankara. Seyhan ve lcel bölgele
ri yüriicülerile Hatavlı yüzücüler 22 
temmuz \'C 23 temmuz günleri İs
kenderunda muhtelif· yüzme ve su 
topu müsab•k•lan yapecaklarchr. 
Birincilere Su soorlan Federasyonu 
tarafından H,.ta\' bayramı hatırası 
olarak mükafatbr verilecektir. Bu 
müsabskalar avni z:ımanda enava
tan snorculnrının Patavh k"rdeşleri 
le ilk temasını teskil ederek yekdi
~e-rile tanısmahrına vesile olacaktır. 

Erdekte 
Kozacılık 
Ne Halde? 

Erek (Hususi) - Arazi ve ilcli
minin ipek böceği yctiştirmeğc el
verişli ve her zaman iyi randıman 

almasından dolayı çok eski zaman
danberi Erdekte inkişaf edegelmiş 

olan ve bugün yurdumuzun muhte

lif saha ve mmta.kalannda uzun tec
rübe ve çalışmalarla üremesinin te

m inine ralışan bu milli sanat bura
da ölmek üzeredir. 

Teşkilatsızlık yüzünden istihsal 

get;miş senelere nazaran daha az ve 
önümüzdeki seneler için de endişe 

\•erici mahiyettedir. İpekböceği ye

tiştiren başlaca kualarımızdan biri 
olan Erdekte koza borsası olmadı

ğından kelebek çıkarmadan mahsu· 

lünü Bursaya sevk ve sab!Jnı temin 
gayesile halkın gösterdiği tehacüm 

karşısında şoförler birleşerek beher 
kilosu için dört, beş kuruş nakliye 
ücreti istemekte, nakliyat masrafı

nın ağırlığını gö:=önünde tutan müs.
tahsiller ise mahsulünü nahiye mer-

kezi olan Edincik piyasasına arzet
mektedirler. Her türlü murakabat

tan ari olan bu küçük piyasad:ı da 
fıkaranın malı (45) kuruştan elin

den a1ınmı;kta, pek az ve istisna ka

bilinden muhitte tanınmış ve nüfuz 
sahibi kimselerin daha aşağı ev~f

taki mahsulü ise (65), (68) kurur 
tan alınmaktadır. Bu zorluk ve mah

zurlarla karşılaşan bir çok müstah
sil önümüzdeki seneler için tohum 

açmamağı düşünmektedir. Dünya 

ipek piyasalarında rol oynayan ve 

Bunu niçin Şehir Meclisi ağustos 
ayı içinde fevkalide bir toplantıya 
davet olunacaktır. 
Diğer taraftan Belediyenin istikraı 

mukave]esi mucibince 400 bin lira· 
hk ilk taksiti 1 temmuzda alması ıa. . 

zırngelmektedir. Bu paranın 160 bin 
lirası İş Bankası vasıtasile Beledi· 
yeye gönderilmiştir. Belediye 93{ 

mali yılı içinde 're muhtelif aylards 
2,400,000 lira alacaktır. 940 mali yılı 
içinde de 2,540.000 lira alacaktır ki 
bu suretle iki sene içinde beş mil
yon lirayı tamamen çekmiş buluna
caktır. 939 mali yılı içinde taksit a
lınacak para mikt.n şudur: 

l temmuz 939 da 400 bin lira. 1 ey
IUl 939 da 200 bin lira, ı tkincika-

nun 940 ta 360 bin lira. t mart MO 
ta 500 bin lira, 1 nis&n 940 ta 500 bin 
lira. 
Diğer taraftan Muhasebe Müdürü 

Taksim kışlasının da parasız olarak 
Belediyeye devri işini ikmal etm:..;
tir. 

Hazırla.nan kararnameve nazaran 
Taksim kışlası Mali~·e Vekaleti ta· 
l'.afından dükkan sahası olarak: gös
terilen ve 2400 metre murabbaı sa
hası Pangaltı cihetine \•e diiter 900 
metrelik sahası Taksim kışlasının 

arka cihetinde olan saha olmak ü
zere cem'an yekUn 3300 metre mu-

rabbaı sıoha. Hazineye kalmak üzere 
Taksim kışlası arsası parasız olarak 
Belediyeye terkolunmuştur. Arsa ü
zerindeki ltışla binası da bedeli tak
dir olunmak Ü7.ere Belediyeye terk 
olunac3ktır. 

Karar Heyeti Vekileden çıkarak 

Cümhur riyasetine arzolunmuştur. 

Hükumet kışla üzerinde tasarruf 
hakkı bulunan firketle olan IMitün 

hesabatı bitirmiş ve tasfiye etmiş
tir. Kışla üzerindeki hakkı tasarcu-

fiyeyi bugünlerde kendi üzerine ala
cak. bilahare Belediyeye ferağ ede
cektir. 

Taksim civarında "'npılması karar
laştırılan Büvük Sehir Tivatrosu-

nun Taksimdeki Jandarm3 karakolu 
binasının verinde \'noıtm~sı kat'i o
larak kararlastmlmıştır. 

Diğer taraftan Taksimden Ayas
paşaya giden yoldaki dönemeç nok
t.,sındaki garaj yerine de Bevoğ]u 

Halkevi icin cok modern bir halkevi 

binası inşa olunacaktır. Bu binanın 
planlarım da Mimar Valter hazırlt
yacaktır. 

Estabhimirt- binaSl da hükümet 

tarafından Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğüne terkolunmuştur. Va

li ve Belediye Reisi ayni zamanda 
spor başkanı olduğundan bu. karar 

ve arsaya vaz'ıyed edilmesi Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğü tara

fından Vali \'e Belediye Reisine teb
liğ olunmuştur. 

İstanbul Belediyesi stad yaptlmak 

üzere Spor Başkanlığı emrine t mil
yon lira bhsis edecektir. Bu para, 
üç taksitte verilecektir. 

l-giliz askeri heyeti bqea 
telırimize d5ntiyor 

Ankara, .5 (A. A.) - Bir müddet
tenberi §ehrimizde bulunmakta o -
lan Tulgecwral O. M. Lund'un riya-

setindeki İngiliz askeri heyeti refa

katlerinde mihmandarlan Yüzbaşı 
Orhan 'l'ürkkan bulunduğu halde 
bu akşam İstanbula hareket etrniş
tfr.ö 

rekor kıran bugün yalnız ipekli do
kuma sanayilnde kullanılan iptidai 
maddeler arasına giren, puaşüt 

imıılinde büyük. ve mühim amil 

olan bu verimli mahsulü, ucuza ala
bilmek için birleşen mutavassıtlarm 

elinden kurtarmak için milli ban:ka

brmıızdan birln!.1 faaliyete geç.'De

ai pek isabeW bir hareket olur. 
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BiR CELLADIN 
Hatıraları 

HATAYA GIRIS r • 
Sultan Aziz Devrı 

............... 
Kocaaını Banyoda Kaynar Su İle 

•• • 

Haşlayıp Oldiiren Güzel Kadın 
.. - t -
' .1877 de Baltimoı 'da doğdum, ilk 
defa 23 yaşında iken cellfıdhğa baş
ladım ve 1930 senesine kadar bu 
kanlı vazifemde kaldım. 

30 sene mütemadiyen ıztmıpla, 

yalvarışlarla, diş gıc1rdatan insan
ların delice hareketlerile uğraştım. 
Hayatımda çok defa istemiyerck 
idam ediyordum. F:ıkat öyle katil
lerle karşılaştım ki, canını alm::ık 

icab ettiği zaman, ne vicdanım. o;> 
elim hiç bir tereddüd göstermedi. 

kümanları Fredin elinden geçen 
ve kriminolojo tarihine intikal eden 
hadiselerle tamamlamıya ve bu su
retle okuyucularımıza meraklı bir 
tefrika silsilesi takdim etmeğe ça
lışacağız. Şimdi sözü cellad Fred'e 
terkedelim. 
Kocasını kaynar suda ha§ltyan 

Helene Dükloyn 
Sene: 13!J8 ... BaJtimorun haftada 

iki kere cıkm gazetesi yağmurlu bir 
teşrinisani günü şu mühim haberi 
veriyordu. 

ların mecmuu 78 dir. Size bunların Güzel ve genç bir kadın kocasını 
Hükmü idamı infaz ettiğim insan- j 

içinde en fazla nazarı dikkati cclbt•- ı kaynar su ile haşlıyarak öldürdü. 
denlerden beş on tanesini anlatac~- -
ğım.~ Ve bu dedikodulu havadis üzerin-

• de gözlerim gezdirenler şu malfıma

Baltimorlu cellcid Fred 9 sene ev-, 
vel tckaüd olarak Nevyorka ~ crle°i· 
miş ve idam ettiği mahkümlard:ın 1 
topladığı hatıraları neşrctıneğP ba~

lamıştı. Bu hatlralar Amcrikadn ve 
dünyanın her tarafında alaka uyan
dırdı. Bir takım gizli kalmıs esr.ırlı 
hadiselerin düğümleri çöziildü ve 
insanlar, mariz ruhların ter.evvür 
ettiği zamanlar neler yapm::ığa muk
tedir olduğunu hayretle gördüler. 
Yalnız cellfid Fred bu hatıralıırı ya
zarken bir şeyden şikayet ediyordu: 

.Cellad deyince, herkes benden 
kaçıyor ve herkes bana soğuk mua
mele ediyor. Nevyorkta yerleşmek 
istediğim z2man bir kaç tone ev sa
hibi, cellad olduğumu öğrenince ka
pılarını yüzüme kapadılar. Bir çok 
kimseler, mesleğimi öğrenince, bana 
el vermek istemediler. Hayatımın 
30 senesi ıztırap dinlemekle, facialı 
sahneler yaşamakla geçti. Şimdi <le 
adeta cemiyet tarafından afaroz 
edilmiş bulunuyorum ... > 

Onun bu şikayetleri tek bir dinleyi 1 
ci buldu ve muztarip celladın gön
lüne Nevyork müddeiumumisinin 
şu mektubu biraz ferahlık serpti: 

Azizim Fred. 
•Hatıralarınızı takip ediyorum. 

tı okudular: 
cAmcrikada son zamanlarda bir

birini takip eden feci vakalar artık 
halkı bıktırmıç ve usandırmıştır. 

Gün geçmiyor ki, gazete sütunla~ 
rı, okuyucularına, birbirirdcn daha 
müessif bir zabıta haberi vererek 
onları heyecana düşürmesinler. İş
te öyle bir vaka daha ki: Tavsifine 
kalem varmıyor, bu ne vahşettir: 

Şanlı Bir Yıldönümü 
Fransız Koloneli: Yolunuz Açıktı~ 
Diyince Türk Komutanı Emir Verdi: 

"G 1 R 1 . ,, 
• 

Hatayın büyük kurtarıcısı Atatürk Mareıal Feni ' 
Çakmakla görüşllrken 

Hatay sevinç içinde çalkanıyor. 

Kendi evi ve yurdunun sokakların
da kabuslu günler geçiren Hataylı
lar, artık ebediyen mes'ut günlere 
kavuştular. Şerefli süngülerinin me
şalelerile hiç batmıyacak bir güneş 
yaratan şerefli ordumuz, Hatav so
kaklarından geçerken içten gelen 
bir istekle mütemadiyen alkışlanı· 

yor, halk, yaşasın Türkiye Cümhu
riyeti, diye bağırıyor. 

O gece hava sakin ve rüzgarsızdı. 
Sabahın tatlı ~neşi, İskenderun sa
hilini parlatmıya başladığı zaman 
Fındıktepedeki tabur komutanı alay 
komutanına tekmil haberini verdi: 

- Hazırım komutanım!.. 

Orada hazır bulunan Fransız ko-
lonelinin sesi duyuldu: 

- Yolunuz açıktır! .. 
Açık veya kapalı her yoldan geç

mesini hilen, fakat barış ülküsünü 
de dünya milletlerinin saadeti kay
gısile beraber kılıç ve süngülerinin 
ucunda birer def ne dalı gibi taşıyan 

1 
Türk askerinin komutanı Albay 
Şükrü Kanatlı, alınları yurt güneşi 

altında tunçlaşrmş askerine döndü 
ve tabur komutanına: 

- Gir! .. emdni verdi. 
O anda Mehmetçik yirmi yıl has

retini çektiği Türk toprağına ayak 
bastı. İlhamını heyecanındlan alan 
kahraman Mehmetçik Hatay seferi
nin mısralarını işte böyle yazdı. Şu 
dakikada; kardeş kolları şükran ve 
minnetten örülmüş birer çelenk gibi 
yiğit omuzlara asıldı. 

Antakya ve İskenderun kapıların
dan toplanmış çiçekler Mehmetçik
lerimizin geçtiği yollar üzerine ser
pildi. O ovalar, bugün Türk askeri 
geçtikçe on dokuz yıllık bir uyku
dan gerinmeksizin uyuyan yollardır. 

Şanlı Türk sancağının altında top
lanan binlerce vatandaş yaşasın; ya

şasın Cümhuriyet, var olsun onun 
gözbebeği ordusu, diye bayram ya
pıyor. 

Kendilerini bu mes'ut günlere ka
vuşturanlara sonsuz bağlılıklarını i
lan ediyorlar ... 

İlyas Tunç Aslan 
Siz yalnız içtimai nizamı aı;ırı dere
cede ihlal edenlerin değil, masum \'e 
günahsız insanların da korktukları 
bir tip olmaktan şikayet ediyorsu-

Katil 28 yaşında genç ve güzel bir 
kadınd1r. Aslen Fransız olduğu tah
min ediliyor. 4 senedenberi yaşadığı 
kocasından artık gönlü geçtiği için 
kendisine güzel bir aşık buluyor. 
Katil hadisesinden 15 gün kadar ev
vel fışığı olan genç çalışmak üzere 
Kaliforniya:ıa gidiyor. Kadın (He
lene Diikloyn) aşığını takip etmeğe 
ve onunla yaşamağa karar vermiş
tir. Fikrini kocasına açarak talfık 
teşebbüsünde de bulunamıyor. Ve 
nihayet dün akşam adamcağız yı

kanmak üzere banyoya girdiği za
man, dışarda hazırladığı kaynar su
yu, banyo odasına getiriyor ve bir
den fıni bir hareketle kovayı koca
sının başından aşağı bosaltıyor. 

Adamcağız can havlile banyonun 
içinde feryad ederken diğer kovayı 
da ayni t"Ckilde başından aşağı dökü
yor, ve zavallı adam müthiş ıztırap
lar çekerek on dakika sonra hayata 
gözlerini kapıyor. 
Tahk~at inki~f ettikçe biz de -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cinaveti!l s:ı!halarını okuyucuları- re Silivri kasabasının ilerisindeki iklime alışmak, hem dinlenmek ü
mız; bildireceğiz. Muhakemeye ya- 78 inci kilometreye kadar gidip gel- zere şimdiden şehrimize gelmişler-nuz. 

Haklısınız. Sizin de kalbinjz vnr, 
s.iz de acı duyarsınız Bugünkü içti
mai nizam içinde, cemiyetin emret
tiği en çetin bir vazifeyi, cesaretle, 
feragatle yapmışsınız. muhakkak 
olan şu ki, korkulucak değil. eli sı
kılacak bir insansınız. Celliid hiç 
gülmez, o daima cemiyet nizamları
nı ihlfıl etmiş bir ade.mın ıztırabi1e, 
onun delice hareketlerine kurb:ın 
olmuş insanların elemlerini karşılaş
tırır. Siz bekçilerin bckçisisiniz, siz
den çekinen, suçluya o cezayı rev:ı 
gören miiddeiumum!den ve suçluyu 
mahkum eden hakimden de tiksin
meli ... Ue yanlış bir müJahaza değil 
mi? .. Halbuki siz de, ben de, hfı.kim 
de, biz c-emiyetin bekçileriyiz. Size 
memleket minnettardır . .-

• ... 
30 sene mütemadiyen ma-hkeme

lerden verilen idam kararlarını tat
bik etmek ve 30 sene mütemadiyen 
mahkumların ümidle parlıyan göz
lerine bakamamak, akşam eve 
giderken nahif ince bir kadının se
sile karşılaşmak: 

- Siz bilirsiniz bay cellad, acaba 
af istidamız kabul olur mu? 

Ve o biçare kadına yalan olduğu
nu bile bile teselliyetkar sözler söv
Jemek ve her mahkum ile bir ke;e 
mahkum olmak ve kendi duygu ve 
hislerini, idam edilenin arkasından 
ağlıyanlarm hislerine katıştırmak. 
~yle ya ... rsılanın, elektriğe otura
nın da masum karısı, zavallı çocuk
Jıırı, biçare ebeveyni var ... 

* Dünyada meşhur katiller var. 
Yaptıkları vakal:ır yalnız kendi dar 
muhitlerini değil, bütün dünyayı ala 
kadar etmiştir. İşte, biz zaman zaı. 
man insanların tüylerini ürperten 
vakaların faillerini bu tefrikada 
daha yakından tanıyacağız: Müte
kaid cel!~d Frcd, hahralarilc bize 
bir hayli dö:ı:üman veriyor. Bu dö-

kınrla ba~lanacaktır. Hadise şehirde me suretile yapılacaktır. dir. 
büyiik alaka uyandırmıştır.> 5 - Koşulara iştirak edecek bi- Şehrimize gelmesi beklenen Yu-

(Devamı var) sikletçilerin hazırlanmış oldukları nan, Rumen ve İngiliz atletlerile 
=====::::========== halde muayyen saatten evvel koşu birlikte yarışacak olan Mısırlı Ü . 1 
SPOR yerinde hazır bulunmaları lazımdır. beyt geçen sene İstanbulda yapılan 1 

Halkavi yUzme tetvlk 
mUsabakal•rı 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi 
su sporları ajanlığından: 

1 - Su sporları federasyonu ta
rafından evvelce klüplere tamim e
dilen 1939 yılı yüzme programı mu
cibince (Halkevi yüzme teşvik mü
sabakası) 9/7/1939 tarihine müsa
dif pazar günü Şeref stadındaki 

yüzme havuzunda yapılacaktır. 
2 - Müsabakalara tam saat 13 de 

başlanacaktır. . 
3 - Jüri heyeti: Ahmet Fetgeri 

Aşcni, Rıza Sueri. 
4 - Hakem heyeti: Sıtkı Eryar, 

Ali Rıza Sözeralp, Hüsamettin Gü
reli, Bekir Macur, Hikmet Üstün
dağ, Behzat Baydar, Celal Gözen, 
Nuzi Bosut. 

Yukarıda isimleri yazılı hakem
lerin mezktır gün ve saatte müsa
baka mahallinde bulunmaları ehem
miyetle rica olunur. 

TUrklye blsiklet blrlnclllğl 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi 

bisiklet ajanlığından: 
1 - Türkiye birniciiiği bisiklet 

müsabakaları bu yıl 14 bölgeden 
ielecek 32 bisikletçinin iştirakile 

şehrimizde yapılacaktır. 

2 - Bir kilometrelik vites koşusu 
7 /7 /1939 cuma günü sabahı saat 
7,30 da Küçükçekmece gölünün ke
narındaki düzlükte yapılacaktır. 

3 - Bu müsabakanın kur'aları 

6/7/193!'.l perşembe günü Cağaloğ
lunda kf.in bölge merkezinde yapı
lııcaktır. 

4 - 156 kilometrelik mukavemet 
koşusu 9/7/1939 pazar günü sabahı 
saat 6,30 da Topkapı stadı önünden 
başlayıp ayni yerde bitirilmek iize-

Kongreye davet beynelmilel müsabakada 400 met-
Süleymaniye spor klübü Başkan- reyi 49ı3 de kazanmış, Muskuris 

lığından: 800 Ü 1,58,4 de koşmuş ve 400 mani-
Klü bümüzün senelik adi kongre- ayı kazanmış kuvvetli iki atlettir. 

si 12/7/1939 çarşamba günü saat 18 Şehrimizde, müsabakaları alaka ile 
de klübümüzün Veznecilerdeki lo- beklenen bu iki atlet dün stadyoma 
kalinde toplanacaktır. giderek çalışmışlardır. 

Kayıtlı azaların muayyen gün ve S1vasta büyük at 
saatte teşrifleri ehemmiyetle rica yarışları 

olunur. 
Ruzname: Sıvas (Hususi) - 939 yılı şehrı-
1 - Bir yıllık mesai raporu. miz ilkbahar at ~arışlarının 2 nci 
2 - Yeni Cemiyetler kanununa haftası da koşu sahasında büyük bir 

göre tadil edilen nizamnamenin mü- kalabalık önünde heyecanla sona 
zakeresi. erdi. 

3 - Yeni idare heyet intihabı. 

* Boğaziçi spor klübünden: 

9 temmuz 939 pazar günü saat 10 
da Arnavutköyü Parti binasında ya
pılacak fevkalade umumi heyet iç
timaına sayın üyelerimizin teşrif -
leri ehemmiyetle rica olunur. 

• •• 
İstanbul Avcılar ve Atıcılar Bir-

liğinden: 1 
Yeni Cemiyetler kanunu muci

bince nizamnamede yapılan tadilfıt 

hakkında müzakerede bulunmak ü
zere Birlik kongresi fcvkalcide ol!ı

rak 8 temmuz l!J39 cumartesi günü 

Birinci koşu: Tay koşusunda bi
rinciliği Bürhanın Yıldızı, ikinciliği 

Bingöl köyünden Miktat Yılmazın 
Y1ldmmı, üçüncülüğü Nureddin 
Duymuşun Gülcri ka7.andı. 

İkinci koşu: 2400 metre olan bu 
koşuya 7 hayvan katılmış, birinci
liği Hüseyin Atlının Koçan, ikinci
liği de diş doktoru Nüzhet Çubuk
çunun Gümüşü, üçüncülüğü de Şa
kir Turgudun Alşacığı. 

Üçüncü kosu: Kısraklar arasında 
yapılan bu koşuya 3 hayvan girmiş, 
birinciliği Hamdi Kızılatın Güleri, 
ikinciliği Veteriner Nihadın Seyhası 
üçüncülüğü Hamid Ersoyun Dalya-

scıat 13,30 <la Birlik merkezinde top-l nı. 
}anacaktır. Sayın azanın behemehal Son kosu: Haftanın en büyük ko-
gelmelerini rica ederiz. I şusu olan bu kosuva 10 hayvan gir-

ş h 1 1 d ki b 1 il 1 mi~. birinciliği Hiiseyin Ermanın 
8 r m Z e eyne m e 1 Gümüşii, kinciliği Ali Rıza Ekçinin 

müsabakalara girecek ı Baygalı, üçüncülüğü de Hüseyin 
Mıaırh atletler g idi 1 Yılmazın Payazası kazandılar. 

16 haziranda İstnnbulda yapıla - Bu haftanın koşuları da bi.iyük 
cak büyük beynelmilel atletizm bir intizam içerisinde ve hC'r koşu
müsabakalarında .yarışacak Mısırlı nun kendine mahsus heyecanlı bah
atletler Mısırla Türkiye arasında i si müşterekleri de göze çarpıyor
iklim farkı 1iyade olduğundan hem ı:lu. 

Başpehlivanları 
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 

-aa- YAZAN: SAMI KARAY/EL-

Kazık çının Şikayeti 
Hic Bir Pehlivan Kazıkcı Behire 

•• • • 
idman Vermek lstemiyordıı 

Nihayet; Bekir yıkandı, giyindi ve 
paşanın huzuruna geldi. Paşa hid
detle Bekire söyleniyordu: 

- Ne diye yaverierin emrini din
leyip gelmedin? .. 

- Paşam, idmanımı nasıl bozar
d~m ? .. Biraz sonra olsundu... İşte 
nihayet geldim. 

- Ne idmanı bu? .. 
- .i~e yapalım? .. Buraya geldiği-

miz gi.indenbcti aııcak bir kişi ile 
ia~.arı yapabıldim... Pehlivan yok 
ki idman yapalım ... Ben de bil mec
buriye kendimi dağlara vurdum ... 

Hıılil Paşa, işin içyüzünü bilmedi
ği için ne söyliyeceğini şaşırmıştı. 

Saya occ.ğında bir alay pehlivan 
vı;rdı. Hiç bir insan bunlar mevcut 
iken; pehlivan yok ki, idman yapa
yım der miydi? .. 

Bekire. hitaben: 
- Ne söylüyorsun Bekir? .. Bura

da pehlivan dolu ... Kimden idman 
istedin de yapmadı? 

- Hiç birisi yapmıyor ... Makar
nacı ile idman istedim. yapacaktı. 

vazgeçti. Diğerleri de öyle ... 
Deyince ... pasa meseleyi etraftan 

tahkik etti ve Bekirin söylediklerini 
doğru buldu. Pehlivanlar Bekirle id
man güreşi yapmaktan çekiniyor
lardı. 

Nihayet; H alil Paşa köşkten uzak
laştı. Alelacele Saraya gelerek sa
bırsızlıkla bekliven efendisinin hu
zuruna çıktı. Su İtan Aziz. fena halde 1 
sinirli idi. Halil Paşaya çıkıştı: 

- Neredesin Halil? .. 
Paşa; birer birer efendisine vak'a

yı anlattı. Sultan Aziz, Bekirin ko
şularına ve yaverlerin onu zorla ge
tiremediklerine ve atlarını yararak 
ikiye bölüp geçtiğine vfıkıf olduğu 
zaman giilmiye başladı ve şu yolda 
iradede bulundu: 

- Git söyle Makarnacıya, yarınki 
cuma gi.inü cuma namazından sonra 
akşam üstü Bekirle idman yapacak
lar ... Ben de geleceğim ... 

Hali1 Pasa aldığı iradeyi yerine 
getirmek üzere saya ocağına at sü
rüp kostu ve iradeyi Makarnacıya 
tebliğ <>tti. 
Makarnacıda şafak atm1~tı. Bekir, 

kıskıs ı!iiliiyordu. Laf değil, padişah 

iradesi idi. 
Bekirin kafası kızmıştı. İdman /!Ü

resi ne demektir, Makarnacıya gös
terecekti. 

1Vfakarnacı denilen adam, tam yüz 
otuz, yiiz kırk okkalık iri yapılı bir 
adamdı. Yalnız kispeti otuz okka ge
lirdi. 

Fakat: Bekirin sırım gibi vücudü 
karşısında bu yüz otuz ve yüz kırk 
okkalık adam her halde epeyce zor
luk çekeceğe benziyordu. 
Makarnacı Hüseyin pehlivanı Sul

tan Aziz çok severdi. Makarnacıyı 
padişah Hüseyin Paşa diye çağırır
dı. 

Sultan Aziz, cuma namazını kıl

mak üzere Dolmabahçeden atına 

binmiş, maiyetile Ayasofyaya gel· 
mişti. 

Sultan Aziz halk içinde dolaşmayı 
severdi. Hiç bir takyide bakmadan 
her sınıf halk tabakasile temasa ge
lirdi. Bu sebeple cuma namazlarını 
muhtelif semtlerdeki camilerde kı
lardı ve camilere ata binip giderdi. 

Sultan Azizin cuma selamlıklan 
çok debdebeli olurdu. Padişah koca 
gövdesile beyaz bir ata binerdi. İyi 
bir binici olduğu için atı üzerinde 
durmasını bilirdi. 

Padişah, ekseriyetle arkasına la
civert Birinci Lüi kumaştan yapıl
mış istanbolun giyerdi. Başında ken
di icadgerdesi olan kısa boyda geniş 
kenarlı aziziye fesi taşırdı. 

Padic; hm arkasında sırmalara 

gark olmuc; kumandanlar ve vezir
ler ata binmiş bir halde yül'iirlerdi. 
Önde ve yanda yaveran yiirürdü. 

Dc!:ıtlebeli bir alayla camie gelen 

fle• padişah, cuma namazını eda et 1 

ten sonra; muh::ıkkak mesirelerdetl 
birine gider, sporlarla meşgul oııır· 
du. 

İşte bu seier de Sultan Aziz, J{ ' 
.. ·e· 

zıkçı ile Makarnacının idman guı 
şine gitmeden evvel cuma namaıı~' 
eda etmc·k üzere Ayasofy.ıya ge • 
misti. 

Sultan Aziz; düşünceli idi. A~~'. 
fikri Makarnı:cı ile Ka7.ıkçtnın 1 

• 
.. . 1 1 11.cııbS.ı man gureşınc ta u mıştı. n • 

yiiz kırk okkalık Makarnacıya J{D 

z.ıkçı ne yapabilecek, diye düŞÜpıl' 
yordu. • tli 

Çünkü ArnaYudoğlu çok kuvve de 
ve darplı bir pehlivan olduğu h31Ji· 
ancak yetmiş beş okkalık bir peb 

11
• 

vandı. Fevkalfıde usta olan bu pe 
1
, 

livan kuvvetli adalelere sahip 0 

makla beraber okkası azdı. Kazı1'~; 
ya nazaran arc:da epeyce okka far 
vardı. k 

.. klf Fakat; Makarnacı tam yuz 11• 
okka vardı. Dev cüsse olan bu pe~e
van, ayni zamanda da fevkalfıde ·r 
nilecek derecede kuvvetli ve :malı;. 
idi. İnadı da Kazıkçıdan aşağı 1<

9 

mıyordu. si· 
Makarnacı. Sultan Azizin irtıd~e

ni tebelluğ ettiği zaman epeyce ·d· 
yecanlanmıştı. Padişah iradesile 1 

man güreşi yapacaktı. 11 
Fakat: Makarnacı hiç te id~d. 

güreşi y<ıpmak niyetinde dc~ı •
11
• 

Ciddi tutacaktı. Ve hatta fikrinı ~ 
zıkçıya da söyliyecekti. oeıı 

Sultan Aziz, camiden gelrn.e lf. 
evvel KaZJkçının dairesine gitU· 

raz hoş beşten sonra; ·d· 
-Bekir pehlivan ... Efendimiz 

1 
t 

.. . b 1 falc man gureşı uyurmuş ar... tı.t' 

ben böyle güreş yapmam, 51kı tıı 
cağım, s<-n de sıkı tut... dedi. .

1
. 

Kazıkçı, Makarnacının kabadıı'ıı· 
lığına memnun olmuştu. Derhnl J1l 

kabelc etti: .. de 
- Peki ağam, nasıl istersen o, 

olsun. ,. 
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BEYİM 
Erzurum Yakında 
Trene Kavuşuyor -23- Nakleden ı ORHAN S. ----·-

Yazan: Ee. Turgut 

Saatin ilerlemesine rağmeri, ak· ı re eden, hükumet dairesinden ziya· 
şam serinliği kasab~ya bir türlü de Şifa eczahanesUir. ~elediye rei· 
çökmüyordu. BelP.diyeııin varilden , .s: burada çekiştirilır, muhasebei 
bozma tek atlı sulama arabası, sey· hususiye memuru başmuallime ma· 
rek damlalarını bozuk kaldırımlı aşını burada verir, tahsildara filan· 
caddeye serpmeğe uğraşJyor, fakat ca köyü bu aylarda ~k sıkıştırma· 
daha düşerken yarısı tebahhur eden ması burada tenbih olunur, inhisar 
damla, tozların arasaıa karışıncıt memurundan yeni açılacak rakı ba· 
büsbütün kaybolup gidiyordu. Sı· yiir:in lezl::e.-csl burada alınır. (Gü· 
ğırlar kırdan daha yeni dönmüş, nahı boynuna) şişman hakimin ve· 
sırtlarına yer yer gübre ve kuru ot 1 receği hi.ıkümlerin de önceden bu· 
yapışmış keçi azmanı inekler cad· rada kararlaştınldığı ötede beride 
deyi baştan başa doldurmuşlardı. söylenmiyor değildi. Bir seferinde, 
Her köşe başında bir ikisi eksiliyor, mektebe yeni tayin olunan genç bir 
kalanlar alışık hareketlerle, böğür· muallim, kaza zenginlerinden be]r. 
meden, hattn kuyruklannı bile sal- diye azası Hacı Bekir'in oğlunu tem
lamadan sessiz sadasız yollarına bel ve ahlliksız diye sınıfta bırak
dcvam ediyorlardı. Mandalar daha mağa kalkmıştı. Hacı Bekir ilk şi· 

ıarkadan, ağır ve mağrur adımlarla kiıyet yeti olarak eczahaneye koş· 
geliyorlardı. İçlerinden en irisi, ka· tu ve oradan vad aldı. Fakat toy 
ra manda yavaş yavaş eczahaneye muallim eczahanenin müracaatına 

yaklaştı, tüyü seyrelmiş çamurlu da red cevabı verince, gene orada, 
sırtını kaldırımdaki telgraf direği· giden kaymakama genç mu&llim 
ne yasladı ve uzun uzun, zevkle, hakkında bir tahrirat yazdırılmış 

lezzetle kaşındı. Zaten o. Şifa ecza· ! ' ve çocukcağız ayına varmadan kö· 
hanesi'nfn öniindeki bu direkte her ye naklolunmuştu . Hacı Bekir'in 
akşam kendi kendisini tımar ederdi. oğlu sınıft11 kalmadı. ~ 

Şehrin imarı için yapıla" çalışmalar ve imar 
B!rliğinin rolü 

- Doğrusu cdün ge::e• öyle bir l 
hitabet kudreti hissediyordum ki.. 
şimdi ise bundan eser bile yok. Her 
halde sabahın ilk ışığında bir hayal 
gibi uçup gitmiş olmalı. 

rerken 1:Merhaha arkadaş• diyccP1<• 
tim ... 

Feridun Beyin gözlerinde bir sc· 
vinç ifadesi parladı. &lime döne • 
rek elini sıkt ıve: 

İçersi gündüzkünden daha kela-
1 

Bir buçuk aydır kaymakam ve-
balıktı. Koca hükumet binasının ge· ı' k.~liiği yapan tahrir~t katibi, üçün· 
niş odalarına bir türlü sığışamıyan cu defa olarak yerınden kalktı ve 
memurlar, bu küçücük cczahaneye' içeriye g~rek kınakına şurubu 
şayanı hayret bir ustalıkla yerleş· yapan kalfaya: 
miş"lerdi. Hepsi de günlerini kadife- - Yahu, dedi, nerede kaldı bu 
si yırtılmış koltuklarında yayılmak- adı;m? 
la geçirdiklerinden, şimdi daire ta· -- Val'3hi bilmem. şimdi gelirim 
tilinin şu bi~aç saatinde aynkta dedi çıktı. 
durmayı kendileri için 5.deta bir - Sen bir kere daha gönder ~u 
idman sayıyorlardı. Dükkandaki iki çırağı, adamakıllı arasın. 
açılır kapanır iskemleden birisi şiş- 1 Ve d~ha fazla sabredemiyerek çı· 
manlığına hürmeten hakime, biri de rakla beraber kendisi de çıkarken, 
(ne olur ne olmaz) kaymakam veki· I yarım saattir ayak değiştiren göbek· 
ii bulunan tahrirat katibine veril· ı li başmunllim, boşalan iskemleye 
mişti. Camlı ilaç dolaplarının üstü atılır gibi koştu. 
tter renk ve biçim kahve fincanı, Tahrirat katibi aradığını postaha· 
t;ay bardağı ile dolu idi. Eczahane. nede telefon başında buldu. Uzun 
bin küçük çırağl boşalan fincanları. bir konuşmcıdan sonr:ı telefonu ka· 
götürürken kahveci Ali ustanın ya· patan Beyim, ot minderli iskemleye 
mağı yenilerini getiriyor ve dağıtıp 1 daha rahat yerleşti, gümüş cıgara 
kapıdan dışarı çıkar çıkmaz ustası· tabakasını çıkardı, kendi aldı. kay. 
na uzaktan haykırıyordu: cGazoz 1 makam vekiline ve posta müdürü· 
bir, çay üç, demli olacak!> Seneler· ne verdi, onların çaktıkları kibritle 
denberi, Şüa eczahanesine uğrayıp sigarasını yakarak cBu akşam geli· 
ta kahve içmemek, nedense Beyi· yormuş. dedi. Ne kaymakam veki· 

li, ne posta müdürü cKim?• diye 
me karşı bir saygısızlık telakki sormadılar. Sonra tahrirat katibi 
olunmuştu. Bunda Beyim•in de tesi-

ö anlattı ki, bugün öğleden sonra ge-
ri olmamış değildi. nceleri, ayakta 

len posta ile vilayetten bir tahrirat üç çift lakırdı konuşan her memur 
almış, bunda yeni kaymakamın bu ve kasabalıyı derhal cırağına gös· 
günlerde vazifesi başına ge&ceği 

termiş. cOğlum, spor baktılım ne cm 
bildiriliyormuş; bu haber üzerine 

rediyorlar. diyerek muhakkak bir derhal Beyim'i aratmış, fakat bul· 
~ey ısmarlamıstı. Bu hal o kadar duramamış, hatta iki saate yakın 
tekerrür etmişti ki, artık buna çı- zamandanberi de eczahanede ... 
rak ta, diikklina biitün girenler de 

alışmıştı. Şimdi çırak hatırlatma· 

dan soruyor, yahut içeri giren tek· 
lif edilmeden ısmarlıyordu. Beyi
min eczahanesinin karşı köşedeki 

Cümhuriyet kıraathanesinden daha 
iyi işlediBi muhakkaktı. 

... ka-sabasını senelerdenberi idn· 

O akşar.ı, gecenin ilerlemiş bir 
saatinde, kasabanın biricik tenez· 
züh otomobili kaza hududuna yeni 
kaymakamı karşılamak üzere yalnız 
üç kişiyi götürdü. 

Jr 
Üç ay sonra Beyim'in kazaya 

gelişinin beşinci senesi doluyor. 

tıkla:'.•:;::~." '!.':.~.:;.:~~~ i:~~ :~~:.:r,;,~,.d; a~:i;d~~~.:~~;;:!: 1 
bulurum. Elbette insanları yaratan, leşcyim .• demiş. 
onlan yaşatan bir halik vardır. Ben, İki dost, erken erken evlerinden 
buna inanırım> diye cevap verince, çıkmışlar .. yekdiğerinin evine doğ· 
Ebu Bekir de: cBen de öyle düşünü- ru yürümüşler ve yolda karşılaşmış· 

Erzurum (Hususi) - Erzurum 
Cümhuriyet bayramında buraya ge· , 
lecek olan treni karşılamak üzere 
hazırlanıyor. Üç, dört ay süren yaz 
mevsimi içinde, bütün hazırlıklar 

ikmal edilmiye çalışılıyor. 
Rah~tsızlığına binaen Müfettişli· 

ğin merkezi olan Erzurumda otura· 
mıyan muhterem Umumi Müfettişi· 
miz sayın Tahsin Uzer, Erzuruma 
gelmiş, halkın dertlerile alakadar 
olmuş, hal.kevinde oturup temaslar· 
da bulunmuştur. 

Kendisine uzun zamandanberi 
hasret olan Erzurum halkı müşarün· 
ilcyhi karşılamak üzere Erzuruqı

dan 15 kilometre mesafede Ilıcaya 
ve hatta daha ileri Aşkale ve Kop 
dağına kadar giderek karşılamışlar· 
dır. Şehrin methalindeki merasim ' 
de çok heeycanh olmuş, vilavetin 
emrile bayram • telakki edilen bu 
günde devair ve dükkanlar da kapa· 
tıldığındm, halk sevgili müfettişini 
görmek üzere İstanbul kapısında 
birikmişti. 

Müfettişi Umumi. kendisine karşı 
gösterilen bu tezahürattan memnun 
olarak aşağıdaki sözleri söylemişler· 
dir: 

c Yakında Cümhurivetin, en bil· 
yük fevzi olan trene kavuşaca.ğız. 

Erzurumu o zamana kadar var kuv
vetimizle (?iizellestireceğiz. Başınız· 

daki vali Rasim f ~can ~ize Ciimhu
rivetin bir mevhibesi ve Allahın bir 
inavetidir. Onu danltmavınız. Bu 
sene Erzurumdan ayrılacaktı. ben 
mani oldum.~ 

Halk bu sözleri alkıslamı~ ve va· 
lisinin J?Österdi_ği feragate memnun 
olmuslur. Müfettişi Umumi. E:ehirde 
üc eün oturduktan sonra hareket et· 
mistir. 

Kasab:mın nefes almaktan korktuğu 
sıcak bir yaz gününde, uzaktan ak· 
rabası olan Şube reisine misafir 
gelmişti. Bu Orta Anadolu kasaba
sının en bunaltıcı f!levsiminde, İs· 
tanbulu bırakıp da buraya geliş 

kimseyi düşündürmedi bile. Fakat 

üç ay sonra, kazada yalnız bir kişi, 
o zamanlar kendi iradiylc gr.çinen 
şimdiki belediye reisi, bu misafirli· 
ğin hakiki manasını anladı. Beyim, 
gelişinin ertesi günü şube reisil~ 

beraber, memurların devam ettik· 
leri Cumhuriyet kıraathanesine cık
tı: ve şube reisi onu cİstanbulda 
eczcıcı» diye tanıttı. Çok temiz ütü
lü elbisesi, lekesiz yarım kolalı ya· 
kalığı, kırmızılı ipek kıravatı der· 
hal nazarı dikkati celbctti. Yakışık
lı idi; yüksekten konu~uyor ve he
men her cümlesini?\ ya başında, ya 
sonunda muhakkak bir cBeyim> 
diyordu: cBeyim, İstanbulda bu se-

yorum; fakat hangi dini aradığımı - lar. , leler satın alır, onları azad eder ve 
zı bir türlü gestiremiyorum~ derdi Muhammed.. Allahtan Cerbailin islam dinine sokardı. Bu suretle sa· 
ve bu yolda uzun uzun konuşurlar· geldiğini, kendisine peygamberlik tın aldığı yedi köleden biri: Bilali 
dı. getirdiğini, halkı hak dinine dağ- Habeşi idi. 

Muhammed.. pazartesi günü ak· vete memur ettiğini söyleyince, E· İmam Hasandan rivayet edildiği· 
şamı, yani salı gecesi, Haticeden son bu Bekir .. c Ya Muhammed herkes· ne göre İmam Ali şöyle söylermiş: 
ra yeni dinini kime söyliyeceğini dii· ten evvel, beni dine dağvet et! Dün cEbu Bekir; beni dört şeyde geçti: 
şünürken aklına, can ciğer dostu E· gece, böyle bir ihtiyaçtan gözüme İslamiyetini meydana vurmakta, 
bu Bekir geldi: cEbu Bekir akıllı bir uyku girmedi. Sana gelişimin s:be· hicrette, peygamberle beraber ma· 
adamdır. Benimle dostluğu da var· gi de, senden bu derdime teselli ara· ğarada saklanmakta ve namaz kıl· 
dır. Gidip SU'nmı ona "açayım ve a· ' maktı.• makta ..• 

,kıl danışayım .. dedi. Meğer, o gece, Ebu Bekir, sokakta Müslüman ol· Ebu Bekir .. bütün malını mülkü· 
Ebu Bekir de düşünceden uyuyama. du ve Muhammedin peygamberli· nü Muhammedin peygamberliği uğ. 
mış: cBlz, putperestliğe saplanmı' ğini tasdik etti. runda feda etmiştir. Muhammed te, 
kalmışız. Elimizle yonttuğumuz put- Ebu Bekir, böyle kolayca Müslü- Ebu Bekirin malını. kendi malı imiş 
!ara tapıyoruz. Semaları ve zemini man olduğu gibi miğraç h'aberini de gibi sarfetmiştir. 
yaratan Afhıh, muhakkak, bu gidi· derhal tasdik ettiğinden Muham· Ebu Bekirin, üçü erkek, üçü kız 
§imizi beğenmez. Kendisinden baş· med .. ons csadıyk> dedi ve cehen· altı evladı oldu. Kızlarından Ayşe, 
kasına ibadet etmemizi beğenmez. nem azabından kurtulduğuna işaret Muhammedle evlendi. 
Birisi çıksa da, beni hak dinine dağ- olmak üze.re de celatıyb l~kabını Müslümanların adedi otuz sekize 
vet etse!~ diye düşünmüş ve sırrını verdi. baliğ olduğu vakit, Ebu Bekir: cAr· 
açacak bir kimse aramış. Onun da Ebu Bekir, müslümanlığını gizler. tık meydana çıkalım!> dedikçe ~ıu. 
hatırına, sevgili dostu Muhammed se de, haremde yanına gelen emin hammed: cAdedimiz azdır> diyece· 
gelınlo; cEbu Talibin yeğeni akıllı dostlarına söyler .. onların da islAm vap verirdi. Bir gün, Ebu Bekir çok 
bir adamdır, sır tutar. İyi bir do,.. olmalarına gayret ederdl AYrıca k&- . ısrar etti. Muhammed te. müslü· 

Erzurumdaki imar faaliyetinden 
yukanda bahsetmiştim. Bu humma. 
lı çalışma arasında bilhrsssa beledi· 
ye azasını düşiindüren bir vaziyet 
mevcuttur. Bunun da sebebi şudur: 

Erzurumda İmar Birliği namında 
bir müessese vardır. İsmim"? baka· 
rak, bunu sakın Adalan güzelleştir
me Cemiyetine benzetmeyiniz. Ada. 
ları veya Çamlıcayı Güzelleştirme 
Cemiyeti, hnlkın içinden doğan hu
susi bir müessesedir. Halbuki İmar 
Birliğini iki resmi müessese, yani 
vilayet idarei hususiycsile belediye t 
kurmuştur. 

Belediye, fakir olduğu halde bir
çok asli vazifelerinden feragat ede- ı 
rek İmar Birliğine senede 50 bin li· 
ra gibi yüksek bir para vermekte· 
dir. 

İdarei hususiye de buraya ayni 
miktarda iştirak etmektedir. Ancak~ 
idarei hususivenin bütcesi beledive l 
bütçesinden en aşağı 3 kere fazladır. 
İmar Birliği hu suretle hususi bir 

hü\'iyet takındıktan sonra resmi 
formalitelerin icaplarından u1.ak bir 
halde iş görmektedir. Bu müessese
de yapılacak işleri resmi formalite
lerden kurtarmak için ya pılmıstır. 

Şimdi Belediye bu vaziyetten şika
yetçidir ''e buncian dolayı da geçen· 
lerde İmar Birliği azaları arasında 
münakaşalı sahneler cereyan etmiş

tir. 
Erzurumda halk umumivctle fa

kir oldu~u halde verailerini munta. 
zam vermek ve yıkık Erzurumu kal. 
kındırmak icin cok calısma'<tadır. 
Toprağı verimsi7. ohn .F.r:rn!."um. ka· 
ra ve uzun süren kıs ,günlerinde ca- 1 
lısıp kazanmak icin memlekette sa· 
naviin kurulmac;ını beklfror. 

Nadi iJnvı>r 

ne yaz cok tatsız geçiyor•, eKasaba· 
nmn tabii güzelliğine hayranım be· 
yım.-. (Bevim'in Beyimliği bu ta. 
rihten başlar.) Önceleri bilhassa 
kıy.afetini yadırgıyan rn°mu~larla 1 

sonradan çabuk ahbap oldu. ikinci 
giinü kahveye yalnız cıktı. üçüncü 
günü malmüdüriyle yenicesine tnv· 
la, nüfus memuruyla rakısına a1.nif 

oynadı. Beyim kısa bir zamanda hü· ı 
kumet memurlnrının cnnc·~er dos
tu olmuştu. Gündüzleri ihtiyar be· 
lcdiye reısının odasında kahve. hü
kumet doktorunun muayenehane· 
sinde gazoz içiyor, enfiye tiryakisi 
kaymakamın dairesindı- enfiye kok
luyordu. Memur ailesile tessüs 
eden bu ahbaplık bir az sonra muhi
te de yayılmağa başladı. Kazadaki 
Arslan spor klübünün reisi genç 
tuhafiveciyle spordan konuştu, deri 
tüccarile piyasanın durgunluğun· 

CSonu 7 inci sayfada l 
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manları topladı, onlarla hareme git· 
ti. Bu müslümanlar, hareme girin· 
ce, bir yerde toplu duracaklarına 

korkularından dağıldılar, kabileleri 
arasına karıştılar. Ebu Bekir, bir 
hutbe okudu ve herkesi islamiyete 

dağvet etti. Orada bulunanlar kızdı
lar. Ebu Bekir ile yanında bulunan· 

ları ve Muhammedi iyice döverek 
Kağbe hareminden dışarı kovdular. 

MUHAMMEDİN CAN 
YOLDAŞLARI 

Hatice, evda.. Ebubekir, şehirde 
Muhammede cesaret verirlerdi. Bu 
iki kuvvetli yardımcı olmasaydı, 

Muhammed .. hiç bir vakit peygam· 
berliğini meydana vuramıyacaktı. 

Ebubekir.. ne kadar emin dostu 
varsa, el altından onlara-müslüman. 
lığı telkin etmiye çalışır, Muham· 
medin peygamberliğine inanmaları. 

Bu sözl~ri söylerken Selimin yüzü
ne dikkatle bakıyordu. Genç adam 
soğukkanlılığını bozmıyarak cevap 
verdi: 

- Doğrusu, geceleri nasıl konuş
tuğunuzu Ye düşündüğünüzü bil -, 
mlyorum. Fakat gündüzün nıüthiş 
surette münakaşa kabiliyetini haiz 
bir şahıssınız. 

Selimin sakin hali, karşısındaki
nin, duyduğu anlaşılan bazı şüphe
leri teskin eder gibi göründü. 

Genç adam ge\·am etti: 
- Hem sizin bu münak.aşa kabili

yetinizden istifade edememekten 
de korkuyorum. Burada ne kadar ı 
kalacağım malum değil ki! .. 

- Ne demek istiyorsunuz Selim 
Bey? 

Genç adam, sabahleyin vukua ge
len ·,·ak'ayı anlattı ve Osmanın, 

kendisinin eml'ile bu işleri yaptığı- 1 nı söylediğini ve bunun üzerine ken I 
disini tutamıyarak adamı merdiven . 
den aşağı yuvarladığını d3; ilave 1 
etti. 

Feridun Bey ayağa kalkmıştı. Ke- 1 
mikli ellerile gözlerine siper ede -
rek Selime uzun müddet baktı ve ' 
kolundan tutarak bir pencere kena
rına getirdi ve: 

- O ahmağı baş aşağı merdiven-
1 

lercien fırlattığınıza çok iyi Pttiniz, · 
dedi .. eğer bir şey olmamışsa biraz· j 
dan kendisini defedeceğim. Yalnız 

benim size karşı.. böyle bir hare - i 
kette bulunacağıma ir.anmak .. bu
nu düşünmek bile .. hayır, siz, tanı
dığım ve takdir ettiğim Selim de - ' 

t 
ğilsiniz... Size bir şey söyliyeyim 1 
mi? Yaptığınız hareketle hiç ıyi 

yapmadınız, zira umumi bir kaide 
vardır. Bir ahmağa kat'iyen muka· 
bele etmemek lazımdır. Edild • ği 

takdirde. insan, onun bir eşi olmak , 
vaziyetine dü~ebiHr. 1 

Selim kızardı. Yapacak bir hare· j 
keti olmadığını görünce cesaretle 
lakırdıyı değiştirmeyi tercih etti 
ve gülerek: 

- Rica ederim, bu adamı kovma
yın, itidalımi kaybetmek kabiliye- 1 
tinde olduğunu hatırlamıya bir ve-
sile bırakın.. dedi. 1 

Fakat Feridun Bey, Osmanı ça -
ğırıp da: 

- Bunu siz kendiliğinizden yap
madınız. Kimden emir aldınız? di· 
ye sorduğunu görünce işin ciddiyet 
kesbettiğini anladı. 

Osman kekeliyerek cevap ''erdi: 

- Bunu küçük bey öğretti, dün 
akşam bana iki gümüş lira verdi. 
Buna mukabil, bir hafta müddetle 
her sabah katip beyin odasına gi-

ibni Affan, Abdurrahman ibni Avf, 
Saad ibni Vakkas, Zübeyr ibni A· 

vam, Talha ibni Abdullahtır. Görü· 

lüyor ki .. Ebubekir, arapların en di
rayetli adamlarını islamiyete sok· 

muş ve Muhammedin peygamberli· 
ğine istinatgah yapmıştır. 

Osman ibni Affan, peyga~berin 

iki kızı ile evlendiği için cZinnu • 

reyn = iki nurlu~ yahut cZinnev· 
reyn = iki çiçekli> denilen üçüncü 
halife Osmandır. 

Osman .. Kureyşin ileri gelenlerin· 
den ve çok sevilen bir zattı. Çok 
zengin idi ve bütün eşraf ziyaretine 
gelirlerdi. Osman, müslüman olu~u· 

nu şöyle hikaye etmiştir: cEbube· 
kir. bana: cSen, akıllı bir zatsın. So· 
nunu düşünürsün. Görmez, işitmez .. 

- Şim.ii, ~ikayctinizi bana söyk 
diğh&i.ı i~n siz~ çok müte'jekkirim 
Mesele. zannettğimden daha ciddi 
Burada, kat'i surette temizleıımcsi 
18.zımgelen fena bir absc \'ar. 

Bu cerrahi muk::ıyese Selimi tit· 
retti, gösterdiği hiddet ve boşboğaz· 
lığına müthiş kızıyordu. Neden hıı· 
kiki suçluyu farkedememişti? 

Bu sırada uşak af dilemeğe başl!· 

mıştı. Nihayet Feridun Bey, katibi· 
nin ricası üzerine kendisini bu se
ferlik affettiğini ve fakat böyle biı 
harekette tekrar bulunduğu takdir· 
de çok fena muamelede bulunaca· 
ğını söyledi ve derhal gidip Mehıne
di çağırmasını emretti. Mehmet gc· 
lince, Feridun Bey, ağır bir tavır -
la: 

- Oğlum, şimdi git, Hikmeti al 
\'e hemen buraya getir. Onunla bi· 
raz konuşacağım. 

Mehmet odadan çıktıktan sonra 
Selim, bu meseleyi fazla uzatmama· 
sını ev sahibinden rica etti ve: 

- Osmana lazımgelen dersi ver
dim, belki de biraz fazla ileriye va· 
rarak, hatta bizzat siz bile bu ada· 
ma icap eden muameleyi yaptınız! 
Şimdi ben tamamilc tatmin edilmiŞ 
bir vaziyetteyim .. dedi. 

- Yok .. iş böyle değil, bütün bll 
meselede Osman bir aletten başl<3 

bir şey değil. Hakiki suçlunun ccıs· 
sız kalması doğru olamaz. . 

Bu sırada koridorda ayak seslefl 
işitildi. 

Selim, Feridun Beyin ellerine sa· 
rılarak: 

- Bana karşı gösterdiğiniz al9k8 

da ncesaret alarak, bütün kalbirnle 
affettiğim bir çocuk yaramazlığın· 
dan dolayı Hikmet Beyi cezalandır· 
mamanızı rica ediyorum.. dedi. 

Feridun Bey tebessüm ederek: 
- Azizim Selim Bey, sizden bit 

şey reddedemiyorum nedense, ya~· 
mış olduğu bütün hareketleri içıfl 
kendisini affedeC"eğim. 

- Çok teşekkür ederim. Fakat 
bir şey daha var .. onun çiçekleri.~ 

- Allahım.. madem ki bunu d9 

istiyorsunuz, çiçeklerini de inde et• 
tireceğim. Yalnız bir şartla .. o da 
sizden normal surette af talep ede-
cek... / 
Şaşıran Selim: 

- Benden af mı talep edecele" 
fakat bu, onun için en zor bir h9• 

reket... 
- Nasıl isterse öyle yapar. tnti· 

hap hakkı ona aittir. 
Ve Selim ısrarda devam edifl 

ce: 
(Devamı var) 

da yanımıza geldi. Oturdu. Bans= 
c Ya Osman! Hak taala seni cennete 

dağvet ediyor; sen de ic11bet et!• 
""'"• deyince sözleri bana te'sir etti. v• .. 

hal müslüman oldum. 
İ'-ni İshaktan rivayet cdildiği0' 

göre, Haticeden sonra islama girert· 

ler: Ali, Zeyd, Ebubekir, Osın8~ 
Zübeyr, Abdurrahman, Saad ve Ta 
hadır. 

Bunlardan sonra da, yine EbU bC' 

kirin delaletiyle şu zevat müslürt18~ 
olmuşlardır: Ebu ~be:de ib~.i 'C~ 
rah, Ebu Selme ıbnı Abdul c 
Mahzumi, Erkam ibni Erkam, o~· 
man ibni Maz'un. 

İlk otuz sekiz müslümnnın hcnıe." 
hepsi, Ebu Bekirin delaletiyle islB' 

miyete girdiler ve hepsi de, arııP1~ 
. ..f l n nkıl 

rın en zengın, en nu uz u, e 
kimseleriydi. 

·d• Ebu Bekirin, işte bu fe\•knl~ 
yardımlarıdır ki, Muhammedi pe'f' 
gamberlik yolunda yürüttü. t 

Muhammed .. ilk znmanlnrda. ~et 
rafmdakileri gi!li gizli dine dn' 

1
, 

ederdi. Kur'an d!l, namaz da ses 
nı te'min ederdi. Aşerei mübeşşere
den beş kişi Ebubekirin dağveti Ü· 

zerine iyman ettijer. Bunlar: Osman 

elinden birşey gelmez bir taş par· 
çasını Allah diye nasıl kabul eder· 
sin?> Deyince: Doğru söylüyorsun. 
Dedim. Bunun üzerine: cMuham· 

medi, Allah halka peygamber gön· 

derdi. Bu fırsatı kaçırma, iyman et· 
mede tereddüt etme!> Dedi. Bu sı· 

r ada, Muhammed, Ali ile berabet" 1 
oradan geçiyordu. Ebu Bekir yanı· 
na gitti; kula~ma bir şey fısıldadı. O 1 

okunmaıdı. 
(Devamı ve.rl 
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l l,_,._A_o_v_o_ı Şeker Sanayiimiz Niçin 
PERŞEMBJ: 6/7 /39 

inkişaf Etmiyor müziji. 

(Bıı tarafı 6 ncı nyfada) ı 
dan dertleşti. Kasap Mehmet ağanın 
havuzlu bahçesinde eliyle güveç 
Yedi. Bir ay içinde kasabada Be
Ylın'in tanışmadığı kimse kalmamış 
gibiydi. Hatta aksiliğiyle meşhur 
0Ian arzuhalci bile onun bao dostu 
.olınuştu. Köylülerin fazla çapraşık 
dava işlerinde, istidalarını yazma
dan önce Beyim'i görüyor ve fikir 
danışıyordu. O, gayet ciddi, düşün
lllek için bir gecelik müsaode isti
Yor ve akşam, yı rakı sofrasında, ya 
kuınar masasında meseleyi hakime 
ıçarak düsüncelerini ve kanuni 
Yolları öğre~iyor, ertesi gün bunla-1 
1'ı kendi :fikirleri olarak arzuhalcıye j 
•nlatıyordu. 

1 
G7ıen ramazan, Beyim'i, kasa ha 1 )er}ı halkının gözbebeği yaptı. Her 
~e teravi n:ımazına başka bir ca
?rıiye gidivor ve ön saflarda yc>r alı
Yordu. Gündüzleri o banka müdürü 
gibi sokaklarda sıgara irmiven, mü-

barek geceler teravihleri hiç kaçır
bııyan bu insan ne mUslüman adam
~ liani İstanbullular oruç tutmaz-

' namaz kılmazlardı Akşamlar!, 
Utar vaktine yakın, elinde akasya 

Çekirdeklerinden 1.arif tesbihi. iç 
ll}ahallclerdcn ağır ağır evine dö
llerken, yolda topa yetişmek için 

~c:eıe edenlerle müslümanca selam
J sıyordu. O ramazan, Ulu camiin 
llıatnı Beyim'i iki defa iftara davet 
~ti \le Beyim, kaıtabada tam mana~ 
ıy~ tutundu. 

Gelişinin ücüncü ayı idi. Belediye 
:ecıısı son ictimabrını yapıyordu. 
,_u celselerden birinde. en nüfuzlu 
~ liacı Bekir, meclise bir teklifte 
~lundu; kaza ve ona bağlı bütün 
h?.Yl~rin cm büyük derdi ilacsızlıktı, 
b Uk~l'llet doktorunun küçük dolabı 
li u ıhtivacı hiç te karşılamıyordu. 
~zır İstanbullu bir eczacı kazala
'" da misafirken. belediyP bir iş 
Jl . 
~ Psa da kasabaya bir eczahane ka- ı 

?ldırsa... Hacı Bekir'in meclisteki I 
~kiz adamı birer birer söz alarak I 
u hayırlı hizmetin lüzumund n 

:Un uzun bahsettiler. Bdedive 
isi bütce dolavısiyle evvela itiraz 

:~?tıeği düsündü, sonra Hacı Bekir'e 
7 

la an sahsi borcunu hatırlıyarak bun-

<tıa. n va.zgecti. Ve bir ~yın içinde, ser
~ Yesı tamıımen belediyeden ve 
dt rı Yan yarıya olmak üzere kaza-

lleyim'e bir dükkan acıldı. 
~ane çok güzel işliyor ve iş
~ ÇoJı: yolunda gidiyordu. O kadar 
la .aylar geçtikçe, eczahanenin he-
liıl.rını belediye namına kontrola 

~ edilen Hacı Bekir müstesna, 
~ hiç 'kimse eczaha'lt hasıla
) ancak onda birinin belediye
~ "erUcliğinin farkında bile değil-

.aeyiın :Sik sk rakı ziyafetleri 
~Yor, İstanbul hayatının becerik
~Yle· kasabada elde ettiği kadın
')ı an H.acı Bekir'c bol bol hisse 
"-n rıyordu. K.aymakama İstanbul
' '1l nefis enfiyeler gelirken, hü-
4r et dolctoruna da ücretli hasta-
1t teının ediliyordu. Kazaya gele
~ 8Ylar geçtiği halde giyinmesinde 
nıı Ufak bir ihmalkarlık gösterme
~ı,!11· Yakalarını genç belediye 
tfb sı kolalar, elbiselerini tapu ka
~bı dul kızı ütülerdi. Giyinişiyle, 
~ etleri ve sözleriyle etrafında
h.~ re öyle müessir oluyordu ki, 
)i~,tnerasimde en ateşli nutku Be
~ tn söylemesi, her toplantıda 
h) hn•tn baş rolü alması herkese 
~JJ. f!t. tabii geliyordu. Bir keresinde 
t~ klıayı ziyarete gelmiş ve şere
~?ı. h.lediyede kaymakam tarafın
f~tt bir ılyaf et verilmişti. Bu ziya
o ~ Valiyi belediyenin kapısında 
batdaklerniş, o karşılamış, sofrada 
ft ğına birayı o koymuş, yemek. reaınt h 

' sozü başk.asına sıra verme-
~: IÖylernlş, vali belediyeden ay
~~rı ıapka ve bastonunu gene 
t-ı 1 ° tutmuştu. Bu şayanı hay"•lt * Aka ve iltifattan mahçup olan 
h.~ otornobmne binerken kendisini 
~ at olarak villvet merkezine da-
-·~ ettt . 
\lrh · Beyim'in bu aşın hfirmet-
~ ~ Y•lnıı kaza ve vilAyet dahi
~. e inhisar etmezdi. Tanısın ta
~bl't~ın her yeni vekile hemen hir t, telgratı ceker, meseld filAn-

ltı b ~ 
~ll'aa e usun ennesinln aldfiğünn 
tllbu derhal acıklı bfr taziyet mek
~ °hzardı. 

leçen giln Blıyfm'i ka~ 

1 - Neveser peşrevi, 2 - Sadet. · 80 li1'adan PO liraya terfi edenle,-: 
daha faıJa yerle~tirdi. 'Arslan spor Yüksek Fen Heyeti azasından 
klübünün reisi oldu. Çocuk Esirge· Mehmet Ali Zzkardeş, Telefon İşle
me kurumunun başkanı oldu. Kızıl- ri Reisi Hasan Kazım Aktan, İstan
ay reisll~ine seçildi, Avcılar kolu- bul P. T. T. Müdürü Mazhar Derin
nun idaresini deruhte etti. Şimdiki er, İstanbul Telefon Müdürü Niyazi 
genç belediye reisi, bir konuşmada · Tezer. 
Beyim mevzuu bahsolurken cHaz- · 70 liradan 80 liraya terfi edenler: 
ret, demişti, mahalle bekçiliğinden Başmüfettiş Tevfik Dinçel, Tele
reisicilmhurluğa kadar hepsine fib fon fFeri Reis Muavini Kemal Kal
Bn sözü yemediler, içmediler, ona rnuk, Mühendis 1brahim Şükrü Es
getirdiler; fakat Beyim kızmadı. gün, Mühendis Emin Sözen, Fen 

tin Kaynak - neveser ıa.rtı • Hic· ' •· (IJattarafı ı illci. sayfada) 
ranla harap oldu sevda, 3 - Sall- mu derecesinde ehemmiyet verme
haddin Pınar • nihavent ıarkı • HA- miş, fakat fe~erin iptidai trıiddesi
ll yaşıyor, .f - Kemençe taksim\. ni tefkll eden pancarı, müstahsilin 
5 - Nihavent prkı • Körfezdeki. eliılden ucuz almak için ne kap e
dalgın ıuya, 6 - NeşetkAr • mahur derse yapmaktan çekinmemiştir. 
şarkı - Gücendim ben sana. 7 - Maalesef ıirketçe bu cihette ne 

iptidai madde hazırlıyan müstahııı· 
lin zararında aramıştır. 

Devlet, yerli şeker fabrikalarımı· 
zı himaye etmek için Avrupadan 
gelecek şekerlerden her kiloda 16,5 
kuruş resim almaktadır. Bir vagon
da 1650 lira eder. Memleketin ihti· 
yacı aşağı yukan 10 bin vagon oldu
ğuna ve fabrikalarımızın istihsal 
kudretlerinin de bu rnikdara müsa. 
vi olduğuna göre, şeker şirketi le~ 
hine bir senede hükumetin kasa • 
sından yaptığı fedakarlık tam U 
milyon 500 bin liradır. 

Mahur saz semaisi. hesap, ne de mantık aranmamış, 
13,00 - Memleket saat ayarı, yalnız ucuz almak düşünülmüştür. 

ajans ve meteoroloji haberleri, 13•15 Halbuki pancar ziraati toprağı en 
14 - Müzik (Karışık program - Pl.) 

Eczahane hasılatından ayrılan be- müfettişi Abdullah Zühtü. 
lediy1: hissesi, Hacı Bekir'in ve Be- 55 liradan 70 liraya terfi edenle,-: 

ziyade yoran bir ziraattir .. Pancar, 19,00 - Program, 19,05 - Müzik 
toprağın kuvvei inbatiyesini azamt (Tenor Mecormackın söylediği iki 

ytm'in himmetleriyle onda birden Levazım Müdürü Sakin Gökdo- melodi _ Pl.), 19,15 _ Türk müziği derecede emer. Binaenaleyh, müs -
(Fasıl heyeti), 20,00 _ Memleket tahsil, toprağının kuvvei inbatiye
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha- sinden kaybedeceği nisbeti, alacağı 
berleri, 20,15 _ Konuşma (Ziraat mahsulün getireceği bedelle ölçmek 
saati), 20,30 _Türk müziği. mecburiyetindedir. Bu hakikatleri 

yirmide bire düştüğü sıralarda yeni ğ'an, Posta İşleri Reis muavinlerin
belediye seçimi gelip çatmı~tı. İn- den Eyüp Sabri Arserim, Nazmi 
tihap çok gürültülü olmuş ve ~etin Erkmen, Telgraf İşleri Reis Muavi
bir mücadele-den sonra hiç te bek- ni Hikmet Tekebaş, Telefon İşleri 
lenmiyen bir netice hasıl olmuştu; Reis Muavini Cevdet Altan, Fen 
Hacı Bekir'in partisi kaybetmiş, es- Müfettişi Hüseyin Hüsnü, Ali Fuat 
ki ihth·ar belediye reisi yıkılmış ve Akan, Eşref Taşkm, Reşit Gürsoy, 
şimdiki reis. hukuku bitirdikten Seydan P. T. T. Müdürü Kenan 0-
~onra memleketine dönüp yerleşen nat, Kocaeli P. T. T. Müdürü Şükrü 
ateşli genç. reis seçilmisti. Beyim Acar. 
nedense intihapta faal bir rol ovnı- 45 liradan 55 lıraya t.erfi edenle,-: 
yamamıştı: bu, bir gafletten ziyade, Hukuk Müsavir Muavini Tahsin 
Hacı Bekir partici.ne olan itimadın- Çetin, Telefo~ İşleri Reis Muavini 
dan ileri geliyordu. Maamafih inti- Nuri Eker, Fen Müfettişi Halil Hil
hap neticelerinin belli olduğu gün mi Evgin, Hilmi Argun, İstanbul P. 
t'vvelA veni reise giderek tebrikle- T. T. Hukuk Muavini Tahir. 

1 _Ferahfeza peşrevi, 2 _ İsma- yakından bile şeker şirketi pancar 
il Hakkı bey _ ferahfeza beste • Çağ- müstahsillerine istihsal masrafından 
layan cuyi sirişkle, 3 - İsmail Hak- daha noksan fiat vermiştir. İşte bu
kı bey _ ferahfeza şarkı - Ateşi aş- nun içindir ki zürra, geçen sene pan
kın, 4 _ İshak Varan • ferahfeza carı gayet az ekmiş, binnetice şeker 
şarkı • Seyretmek için, 5 - İsmail fabrikaları da az şeker istihsal et -
Hakkı bey • ferahfeza şarkı - Meh- mişlerdir. Muazzam bir sermaye ile 
tapta güzel olur, 6 - Ferab~eza sa.z iş gören ve devletin yüksek hima-

1 
semaisi, 7 _ Mehmet Nasıp - hı- ye ve muafiyetleiine mazhar bulu
cazkar şarkı - Görmezsem eğer sev- nan şeker şirketi, karını, kendisine 

Halbuki bu mikdara göre şeker 
şirketi son seneki bilançosunda 1 
milyon 600 bin liralık bir temettü 
gösterilmiştir ki bu para milli ban
kalarımızın verdiği 22 milyon lira
nın senelik faiz mikdarından bile 
çok dfındur. 

Bu sebeplerle geçen sene hariç -
ten getirilmesi mecibw·iyet4 hasıl 

olan 55 bin ton şeker, hükumetin 
binlerce liralık pesin dövizinin ya· 
hancı memleketlere akıp gitmesine 
sebep olmuştur. 

diceğim, 8 - Refik Fersan-rast şar- mm 

kı - Yaktı cihanı ateşin, 9 - Halk Satie Hadisesi 
L±S 

Darphanede rapllan 
pullar rini arz~tmiş, sonra da selefine ha- 40 Ziradan 45 liraya terfi edenler: türküsü - Karşıda kara yonca, 10 -

şın sağ olsuna uğramıştı. Hacı Be- Fen Müfettişi Halil Edip Onat, 
kir'in belediyeden ayrılmasiyle, sar- Zihni Kısakürek, Halil Arıkan, Hay
sılması muhtemel olan ~~sılat yüz-1 rettin Cıdar, İsmail Hakkı Tanış
desi hesaplarının hatırı ıçın de, der- mcnt, Telgraf İşleri Şube Müdürü 
hal o akşam yeni reis şerefine bir Baha, Eskişehir P. T. T. Müdürü Ö
rakı masası tertipledi ve onu biz- mer Nurzat, Fen Müfettişi Ali Rıza 
zat davet etti. Fakat genç hukukçu n 

0~~~0h:a~~nuşma, 21,25 - Neşeli Ağır Cezaya Darphane Müdürlüğü son zaman
larda mühim miktarda tavla resmi 
için pul basmıya başlamıştır. Sümer 
Bank .kooperatifleri ve mağazaları 
için de (70) bin madeni fiş ısmar
lanmıştır. 

plaklar - R., 21.30 - Müzi.~ .<Ope:.a Verı·lı~ uor 
aryaları - Pl.) 22.00 - Muzık (ku- J 
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın). 

unsal. 
bu teklifi kabul etmedi. 35 Ziradan 40 liraya terfi edenler: 

Yeni belccliye reisinin ilk işi. Şifa Gümüshane P. T. T. Müdürü Ab· 

ı - J. Breuer - İtalyan şarkı~ı. 
2 - J. Strauss - Bizde (Vals). 3 -
Leopold . Çigan bayramı, 4 - Karl 
Blume • Göl kıyılarında, 5 - Vil
fred Kjaer - Serenad, 6 - W. Czer
nik _ Güzel sanatlar töreni (Uver
tür), 7 - Franz Doello - Parisin 
Madlen sokağında. 8 - Max Schön
herr - Alp köylülerinin dans hava
ları, 23,00 - Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat). 23.20 - Mü
zik (Cazband - Pi.), 23,55 - 24 Y~-

eczahane.sinin hesaplarını tetkik et- dillbaki. Fen Müfettişi Hasan Sürey
mek ~lmuş Ye Bf.'yim ister istemez ya, Hayrettin, İbrahim Güvende
van kiıra avdet etmişti. Dünyada ğer. Fen Müfettişi Sadık Müeyyet, 
hic bir şey bunun kadar Beyim'i mü- Abdülkadir Önderman, Müfettiş Sa
teessür demezdi; bu teessür ona -:> lahattin Yener. 
kadar isledi ki, içinde yeni reise 30 1iradan .15 1iraya terfi ede111e-r: 
karşı önİenmcz bir kin duydu. Müfcttiı; Celal Başarır. Miifetti"? 

Gün geC'tikçc belcdive reisi ken· Muavini Behcet Sözer, Telefon İşle· 
disini kasabada dahR kuvvetli his- ri Sube Müdür Muavini Semah"t 
settiriyordu. İhtara rağmen temiz- Karman, Müfettis Muavini ihya 
liğe pek aldırış etmiycn asçı · dük- · Sonoğlu, Resat Önal. Necmi Özka
kanını ceza olarak üç gün kapatmış. zancı. Serif Tiyanşan, Süleyman 
kahveci çıraklarının tırnaklarına Çanga. İstanbul Posta Servis Şefi 
kadar dil ve el uzatm•, hancıyı yeni Nurettin Ergün. 

rınki program. 
....................................... ~·· 

yatak takımlari almağa icbar etmiş· 25 liMdan 30 lirava terfi Pdenler: 
ti. Reis, meselU bir gün kasaplara l İstanbul Telgraf Servisi Sefi Sg
eti şu kadar kuruşa satacaksınız di- lahııttin Peksun. Edirne Teleraf Ser

visi şefi Eşref Gider, Çorum Mer
kez Şefi Numan Şengül, Kocaeli 
Merkez Şefi Bekir Sıddık Güneı·, 
İstanbul Telgraf Servisi Şefi Nazmi 
Maral, Telgraf Servis Şefi Süleyman 
Sükuti. 

vor, fakat onlar bunu kabul etmez- ~;;;~~~~~~~!!!!!!!!~~~~!!!!~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~e derhal dükkanlarını kapatarak rakmıştı. 'ı mak oldu. }\apı önünün yarım saa
kestirdiği kendi koyunlarını günler- Eczahane bir iki gün içinde ide- te kalmadan temizlenmesine rağ
ce 0 fiyata sattırıyor, neticede ka- ta boşalır gibi oldu. Fakat bir haf- f men o gün kaymakam bir türlü 
sapları yola getiriyordu. Bir sefe- taya kalmadan Beyim'in ve Hacı ı kendine gelemedi. Bu hal, bir gün 
rinde fırıncı, san'atından gelen bir Bekir'in gayretleriyle yeniden dol- fasıla He bir kere daha oldu ve o·sa
emniyetle ayak diremişti; fakat reis mağa başladı. Şimdi memurların bah kaymakam. belediye ıreisinin 
derhal fırını da kapatmış ve vilayet yerini çarşı esnafı ve yerlilerin ile- kapısını daha pddetli çaldı. Şimdi, 
merkezinden otomobille getirtti~ ri gelenleri ;ılmıştı. Dükkinın çıra- gün seçtikçe, kasaba sokaJrlan da 
ekmeklerle kaza ihtiyacım temin et- ğı gene boşalan fincanları taşıyor, pislikten a~ geçilmez bir hal alı
mi.şti. Önceleri yalnız esnaf arasın- kahveci Ali ustanın yamağı gene yordu. Sayılan arttırılan belediye 
da başgösteren hoşnutsuzluk, bele- yehilerini getiriyordu. Sabahtan çöpçülerinin bütün gayretlerine 
diyenin yeni yaptıracağı yol için akşama kadar içeriai halle cıgarası- rağmen pislik eksilmiyor, fabt ar
bazı köhne evleri ucuz fiyatla istim- nın ağır dumaniyle dolup dolup bo- tıyordu. Sanki görünmiyen ellerin 
lak ederek aman dinlemeden yık- şalıyordu. küfe küfe döktükleri süprüntüler, 
tırmasiyle hemen bütün kasabaya Beyim, artık yanından hiç ayır- yarım saat evvel temizlenmiş soka· 
sirayet etmişti. Belediye reisini me- madığı Hacı Bekir'le beraber ne ğı yeniden burun tıkanmadan geçil
murlar da pek sevmezdi; çünkü on~ vakit çarşıdan geçse, ka·pısının mez bir hale getiriyordu. Belediye 
ların ne iC'ki alemlerine, ne kumar öründe oturan dükkancılar ayağa reisi sabahtan akşama kadar sokak 
masaların~ gider, Şifa eczahanesi- kalkıyor, içerde olanlar da dışarı çı- sokak geziyor, belediye çavuşu et
nin söhbetlerine bile iştirak etmez- karak cBuyurmaz mısınız Beyim, rafı fırıl fırıl dolaşıyor, .çöpçüler 
di. bir acı kahvemizi içerdin> diye yolu- bütün gayretleriyle didiniyor, fakat 

Bu vaziyette seneler yavaş yavaş nu kesiyorlardı. Beyim'in yerli halk pisliğin bir türlil önü alınamıyordu. 
gecmiş ve yeni seçim zamanı yak- üzerindeki tesiri o kadar artmıştı ki, Artık esnaf da belediye memurlan
lasmıştı. kenar sokakl&rda rastladığı daha nı $!inleme .. olmuştu; aralarında 

Eski ahbap enfiye tiryakisi kay- mektep çağına gelmemiş küçük ço- sık sık kavgalar oluyor, kasap narhı 
makam da gidince, Hacı Bekir'le cuklar bile, o geçerken derhal yolun tanımıyor, berber tıraş suyunu cad
Beyim haşhaşa verip uzun uzun ken: kenarına çekilerek kendisini gülünç deye döküyordu. Bu garip vaziyete 
dilerini konl!ştular. bir ciddiyetle askerce selfımlıyorlar- bir mana veremiyen genç reis çıl-

.. d gına dönmüştü, hangi düşmanla bo-- ı. 
Ulu camiin imamı, BPyim'i bu se- ğuştuğunu tahmin edemiyordu. Üs-Tahrirat katibi, posta müdürü ve 

Beyim'in kaza hududundan karşı
ladıkları yeni kaymakam, geldiği
nin ertesi günü evvela genç beledi
ye reisiyle görüştü, kasabayı onun
la beraber gezdi ve eczahanenin zi
yaretini ancak haftasında iade etti. 
Bu, iyiye alamet değildi. 

Gün gEçtikçe, Şifa ecza hanesinin 
emektar müdavimlerinde Beyim'e 
karşı hafiften bir çekinme hasıl ol
mağa başlamıştı. Yeni kaymakamın 
eczahaneye uğramaması, mütemadi
yen belediye reisiyle beraber bulun
ması memurları evvela kısa bir te
reddüde düşürmüş, sonra yavaş ya
vaş karşı kaldırımdan geçer olmuş
lardı. DilkkAnı en son terkeden tah
rirat katibi, sesine bir olgunluk ve
rerek cNe yapalım Beyim, demişti, 
memurluk işte .. • İşin garibi, her 
akşam Şifanın önündeki direkte 
kendisini tımar eden kara manda 
bile nedense artık eski itiyadını bı-

fer de bağına davet etti. telik bir de sık sık kaymakamın hak-
Seçim hazırlıklarına başlanmıştı. sız ihtarlarınaJ yersiz şiddetlerine 

Bir akşam Hacı Bekir, yanına dört hedef olmakta idi. 
beş nüfuzlu kasabalıyı da alarak ec- Belediye seçimi bu kargaşalıklar 
zahaneye geldi, geç vakte kadar arasında başladı ve Hacı Bekir par
dükkAnın üst katında kafa kafaya, tisinin galebesi zor olmadı. Reis in
uzun uzun konuştular. · tihabından bir gün evvel, araların· 

İki gün sonra idi. Bir sabah kay- da Beyim'in de bulunduğu meclis 
makam erkenden uyandığı vakit, Azalan, kasabın havuzlu bahçesinde 
evinin caddeye açılan kapısı önün- içkili bir yemek yediler. Ve ertesi 
de, bir temizlik arabasını doldura- gün seçim sonunda, kasar'.\ hiç te 
cak kadar süprüntü yığılı olduğunu yadırg.arruıdığı bir isimle karf!l&§
hayretle gördü. Kirli çocuk bezleri, tı: Beyim belediye reisi olmuştu. 
paslı sardalya kutuları, limon ka- Kaymakam o gün Beyim'i ecza
bukları ve daha çeşit çeşit pislik, hanede tebrik etti ve akşamına me
kapının önfinU aşılmaz bir set halin- murlar, camlı ilAç dolaplarının a
de kapamıştı. Bir anda şaşıran, son- nündeki yerlerini aldılar. 
ra bütün kanı başında toplanan * 
genç kaymakam, kasabalıya rezil Eski belediye reisi genç hukukçu, 
olmak korkusuyla, paçalarına takı- uzak bir vilayette aldığı yeni vazi
lan pırasa saplarının farkına bile feye gitmek için kasabadan aynlır
varmaaan, deli gibi sokağa fırladı; ken, onun istasyonda tek uğurlayı
ve ilk isi belediye reisini uyandır- cısı eene Bevim oldu. 

(Ba,tarafı 1 inci aayfamızda) 
Aynca Satie merkezindeki ara -

mada bulunan evrakı tetkik eden 
ehlivukuf heyetinin verdiği rnpo -
run da Müddeiumumilik ve dördün
cü Sorgu Hakimliği tarafından tet· 
kiki ikmal olunmuştur. 

Tahkikatın, önümüzdeki hafta i
çinde ikmal edilerek da\•anın b.,!\'itı-

11( Cezaya verilmesi çok muhtemel 
görülmektedir. 

Kır balosu 
Erenköy 38 ine ilkokul yoksul ço. 

cukları menfaatine 8 temmuz 93S 
cumartesi akşamı Suadiye plaj ga· 
zinosunda bir kır balosu tertip eml
miştir. Muhtelif eğlencelerle dans 
müsabakası ve kıymetli san'atmla 
rımızdan Bn. Menşure Tunay tara
fından sazlarında tanınmış bir he
yet refakatile bir Türk müziği kon
seri verilecek ve balo sabaha kadar 
devam edeeektir. 

Diğer taraftan Üsküdar Sorgu 
Hakimliği tarafından evvelki gün 
gönderilen celpname ile yapılan da
vete B. Refi Bayar, dün icabet et -
memiştir. 

Ulu~orluda poataı laallyetl 

Mumaileyhin, Çiftehavuzlarda 
B. Muammer Erişin evinde kalb 
hastalığından muztarip yattığı an
laşılmaktadır. 

Esasen kendisi, daha evvel Adli
yede birinci Ceza Reisinin odasında 
malumatına müracaat edildiği za
man üzerine fenalık gelerek üç de
fa bayılmış ve bir doktorun müdao
halesine lüzum hasıl olmuştu. 

Uluborlu (Hususi) - Postanemiz 
kasabamızın pek çok dağınık ve işli 
olma ınn nazaran senelerdenberi 
bir sef ve bir müvezzi ıle idare edil
mekte idi. Bu vaziyeti gözönünde 
bulunduran müdüriyet bir de muha
bere memuruna lüzum görmüşler; 
Dinar muhabere memurlarından 

Tahsin Perdeciyi Uluborlu muhabe
re memurluğuna tayin buyurmuş• 
lardır. 

V AZIFEYE DAVET 
lstaabul Vakıflar 
Yıllardanberi tevliyet vaifesine alaka göstermiyen ve adresi iC11ı • .,. 

miace bilinemiyen (NAZIKJ HATUN BiNTt ABDULLAH'ın FATİH CA• 

MllNDE DERSİYYESİ) vakfının mütevellisi MEHMET KAM1L'in llln h· 
rihinden itibaren 15 gün zarfında idaremiz Mülhak Vakıflar Şefliği.M mü. 
racaatla vakfına ait muameleyi takip ve hayır şartlannl ifa etmesi, aksi 
takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. (4930) 

Nafıa Vekaletinden : 
15/8/939 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bina-

sı içinde Malzeme Müdürlüğü oda sıhda toplanan Malzeme Ekşiltme 

Komisyonunda 5450 lira muhammen bedelli 1 adet torna, bir adet kolon

lo makap, bir adet daire destere ve iki adet planya tezgahlarının Çum

ra istasyonunda vagonda teslim şartile montaj masrafı VekUete _ve 

montajı müteahhide ait olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teıf errüatı bedelsiz Qlarak Malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 7~ kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mı.rvakkat temınat ve şartnamesın
de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona 

makbuz mukabflinde vermeleri lazımdır. c2667> c47~> 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Haydarpa~a Nümune hastahanesine lhım olan 8 kaleıp röntken filnı 
ve malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 17/7/939 pazartesi &ünü saat lD te Calalojlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüjfl binasında kurulu komisyonda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen fiat 4651 lfradll\ 

8 - Muvakkat garanti: 349 liradıı 

of - İstekliler ıartnameyi her aün . 

5 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret Odası vesi.tulle 2490 sayın ilılf 

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz nyı 

banka mektubu ilı birlikte belli gün ve aaatte komisyona gelmeleri. 
• (4792) 

• 



EGE Tiyatrosu re .. meri 1 

Nari Geaçdur Te 

arkadaıları 6 Tem· 
muz Perı • mbe günü 
akşamı Aksaray 
Yusuf paşa Emek 

ıinemasında 

Çaldıran Adam 
Murad Şamil vuyetesi 

7 T cmmuz cupıa akşamı Şeh

remini İnşirah bahçesinde 
Cllvel kader 

k 

lstanbul HalkTiyatrosu 
Kenan Gülu ve ar tdaşları 

Bu akşam Y edikulc 
Pınar Tiyatrosuud l 

plyeı 3 P. Dede 
1 P. Komedi Mi
ıel Rev::s:i Oto 

Keti Varyetesi 

• 
Türk RevU Opereti 

Bu akşam Gcdikpışa Azak 
~ sinem!l bahçesinde 

F ferıin aşkı 

Yaun ve bes
teliyen \fohliJ 

Sabahat tin 
Büyük orkes

tra Balegörlca 

Ye Boys 
S. Atilla idaresinde 

İstanbul 2 nci İcra memurluğun-, 

.SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
"açları be5ler, köklerini kaY· 
Yethndirir, dakUlmesiııi ö.aler, 

•kepelder.ai giderir. 

lNGILlZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoj)lu - latanbul 

.......... a:mlmJll!mllmil ..................... .. 

Devlet Demiryolları hanları 
Muhammen bedeli 7675 lira olan 500 litre parex, Detmolin W. veya 

bu evsaf ve kuvvette haşerat öldümcü mayi 21/7/939 cuma günü saat 11 

on birde Haydarpaşada gar binası :iahilindcki komisyon tarafından kapa

lı zarİ usulile satın alınacaktır. 

füı .. e ~i:-mek isteyı nlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 

krınunun ta :in cttiğı \·esikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 

saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnnmcler komisyondan parasız dağıtılmaktadır. c461G• 

dan: ======================================================= 
Dairemizin 939/2120 numaralı 

dosyasile hakkı hııpis suretile mer-

hun olup bu kere paraya çevrilme

sine karar verilen Beyoğlu Şişli Bo-

Türk Okutma Kurumu 
Umumi Hey'etinin 939 senesi Temmuzunun dokuzuncu pazar güoü 

saat on dörtte Darüşşafakada adi su rette toplanarak aşağıda yazılı m~ 
monti ista:.)'on Kazımpı:ışa apartıma 1 detleri müzakere edileceği ilan olun ur. 

Dr. IHSAN SAMI 
BAKrtRIYOLO jl 
LABCIKAT U ARI 

'C "?: umt kan tahlilatı, frengi 
noktai nazarmdan Vasserman ve 
Kalın teamülleri, kan küreyvatı 
sayılması. Tifo ve ısıtma hasta
lıkları teşhisi, idrar, balgam, ce

rahat, kazurat "e su tahlilatı, ült
ra mikroskopi, hususi aşılar istih
zarı. Kanda üre, şeker, Klorür, 

Kolesterin miktarlarının tayini, 
Divanyolu No. 113 Tel: 20981 

İstanbul ikinci İcra memurluğun
dan: 

Dairermzin 938/2132 No. lu dos
yasile mahcuz olup bu kcrre para
ya çevrilmesine karar verilen ve 
Beyoğlu İstiklal caddesi 292 No. lu 
apartımanın ikinci kat 2 No. lu 
daı.resinde muhtelifülcins ev eşya
sının birinci açık artırması 14/7 /939 
da cuma günü saat 16 dan 18 e ka
dar ifa edilecektir. Bu artırmada 

mahcuz eşya muhammen değerinin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 
ikinci açık artırması 20/7 /939 per
şembe günü ayni saatte ifa edile -
cektir. 

Alıcı olanlar muayyen gün ve sa
atte mahallinde haZır bulunacak 
memuruna müracaat ederek alma
ları ilan olunur. (19041) 

Z AY l 
3/4 mart 1939 tarihinde Aşirefen-

nının köŞesindc 289 numaralı dük- Ruzname: 

kanda 3 adet camekanla vitrin, 5 1 - Kongrenin idare meclisi reisi tarafmdan açılması. 

2 - Kongreye bir reis ve iki katip seçilmesi. 

1 
di caddesinde Küçük Ticaret han 

~ yangınında yanan depomda Doyçe 

Levant Line Vapur Kumpanyasın-
çinko kavanoz vesairesinin birinci a
çık artırması 21/7 /939 cuma günü .. 

3 - İdare Meclisi ve Müfetti;i raporlarının okunması ve mezkur Mec. 

dan aldığım: 

1 - Francfortde Fischer et Co . 
saat 16 dan 18 e kadar ifa edilecek

tir. Bu artırmada mezkur eşya mu

hammen değerinin yüzde 75 ini bul

madığı takdirde ikinci artırması 

'MJ/7 /939 çarşamb<\ günü ayni sa -

atte ifa edilecektir. Alıcı olanların 

( fabrikası tarafından yollanılan M. tisin ibrası. 

4 - 939 mali senesi bütçelerinin tasditi ve İdare meclisi takrirlerinin 
müzakeresi. 

,, 

5 - S39 mali senesi hesabatını tetkik ve teftiş için iki müfettiş se
çilmesi. 

muayyen gün ve saatte mahallinde 6 - Yeni Cfmiyetler .kanunu ahkamına göre tadil edilen Kurum ni-

hazır bulunacak memuruna müra- zamnamesinin tetkik ve tasdiki. 

caat ederek almaları ilan olunur. 7 - İdare heyetinde müddetleri hitam bulan iki azalık ile vefat ve 

(19046) istifa suretile münhal kalan diğer az alıklar için yeniden intihap yapılması. 

t-. markalı 2950 den 2957 numaraya 

kad~ r 8 sandık lastik ve cam eşyaya 
ait or .. iino. 

2 - F1ırncfortde Alfred Metz Fab
rikası tara:mdan yollanılan M. P. 
markalı 1190/l numaralı bir sandık 
cam eşyaya ait ordino, 

3 - Dresdende Gebe et Co. Fab

rikası tarafından yollanılan 1556 ve 

1557 nymaralı M. P. markalı iki san
dık eczayi tıbbiyeye ait ordino. 

4 - Nieder - İngelheimde C. H. 

Boehringer Sohn fabrikası tarafın

dan yollanılan C. H. B. S. markalı 

2369/1-2 numaralı 2 SB:ndık eczayi 
tıbbiyeye ait ordinosu, 

5 - Radebeul • Dresden den Che
mische Fabrik Von Heyden Fabri-

kası tarafından yollanılan 53959/1-4 

numaralı F. l'i. markalı 4 koli eczayi 
tıbbiye ait ordino ve 

6 - Berlin:Britz'de .T. D. Riedel- 1 

E. de Haen A. G. Fabrikası tarafın-

dan yollanılan R. O. markalı 162420 
den 16423 numaraya kadar 5 sandık 
eczayi tıbbiyeye ait ordino. 

Ve bu malları gümrükten çıkarıl
ması için Merkez Bankası tarafın 

dan vermiş olduğu Alman Klering 
takas mektupları yanmıştır. 

Bu kere yenilerini çıkaracağımdan 

eskilerin hükmü kalmadığını beyan 
ederim. 

İstanbulda Meydancık hanında 
ecza deposu Moiz Parali. 

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

• Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye. Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Mu~yene ~aatleri pazar hariç j 
ner gUn 2,5 - 5 salı ve cumartesi • 

• 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara i 

• 
kab~l olunur. T. 22398 ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Takaim • Talimh"aH Palu No. 4 

Pazardan maada her ran 
15 ten aonra Telefon : 40127 

6 TEMMUZ tOF _ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

O/o 7,5 • 
Muha.m. Be. temin.a.t EksiUme1ıırt 

CiMi Mikdan Lira K. Lira K. Şekli saat 

Kapalı z. 15 
• • 16 

Galon mantarı 48X~8 eb'at 1.000.000A. sif 19.000.- 750.-
Şarap > 45 x 'J.4. > 1.500.000 • 10.950.- 821.25 
Likör > 23X35 > 500.000 > 4.750.- 356.25 Açık ek. 16,30 

I - Şartname ve kalıte numunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı 3 
cins mantar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II -- Muharrır.en bedeli. muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sa· 
atleri hizalarında gösterilmi§tir. 

IH - Eksiltme 11/VII/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız a· 
lmabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler, mühürlü teklif mek· 
tuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya bank.ı te· 

minat mE'ktubunu ihtiva et:lf'cek kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bi· 

rer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde \'er· 

meleri. Açık eksiltmeye iştirek edecekler de % 7,5 güvenme paralarile meı· 
kur komisyor.a gclrr.eleri (•H03). 

SATIŞ iLAN I 
Üsküdar İcra !'Yfen1urluğundan : 
Emıre ve Alaeddin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25313 ikraz 

numarasile borç alınan paraya mukd bil birinci derecede ipotek gösteriiıniŞ 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verılen ve toına· 

mına ehlivukuf tnrııfından 1389 lirakıymet takdir edilmiş olan Üsküdar· 

da Valideiatik m~hallesinin Koltukçu sokrı.ğında eski 2, yeni 4 No. lı biı 
tarafı Çınarlı dergahı sokağı \'C bir tarafı Rusçuk muhacirlerinden Ha· 

cı Mustafa vereseleri menzili bahçesi ve bir tarafı Zenciye Nevres kadının 
menzili bahçesi ve tarafı rabii tarikifım ile mahdut ahşap evin evsaf ve 
mesahası aşağıda yazılıdır: 

Üç basamaklı mermer merdiven le çıkılarak demir parmaklık ve ko:· 
kuluklu bir sahanlıktan ve çifte kanatlı ahşap kapıdan zemin kata girı· 

lir. 

Zemin kat: Zemini kırmızı çini döşeli bir taşlık üzerinde üç oda, bir 

hala, bir :nerdiven altı ve arkadaki odaların birinden geçilir zemini k9' 

rasimon döşeli tek kurnalı bir hamam ve zemini kısmen Malta ve kısnıefl 
kırmızı çini döşeli ve alafranga ocaklı bir mutfak ve camekanlı kapıdafl 
geçilerek zemini Malta döşeli üstü açık bir taşlıktır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir haladır. 

Bodrum kat: Bir kısım bodrum mahallidir. 

Umumi evsafı: Gayrimenkulün bodrum kat beden duvarları kargir &: 
ğP.r katlar ahşap olup sol tarafta ka rgir yangın duvarı vardır. ArkadaJcl 

mutfak tek katlıdır. . 

Mesahası: Tamamı 144,5 metre murabbaı olup bundan 83 metre tıı\J' 
rabbaı bina v 47 metre murabbaı mutfak ve 14,5 metre murabbaı da ıaŞ· 
hktır. 

Yukanda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 
arttırmaya konrr.uş olup 16/8/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü sı_ıt; 
14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ıl 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu.ta1t 
dirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde: 

en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün miid~ 
detle temdit edilerek 31/8/939 tarihi ne rastlıyan perşembe günü saat 1 

ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve ~\J 
ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektır· 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen k11' 
metin % 7,5 ğu nisbetinden pey akçesi vermele-ri veya milli bir bankarııtl 
teminat mektubunu ibraz etmeleri Hizımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olu nan kimse derhal veya verilen nıiilt; 
let içinde parayı vermezse ihale kar arı fesholunarak kendisinden e"'1e 

O' en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedelle almıya razı 

!ursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle ar~ 
tırmaYa çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki f &f 

ve ge~cn günler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrı· 
ca hükme hacet kalmaksızın memuri yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, 
0

tanzifiye ve dellaliye : 

simleri ve Vakıf icaresi satış bedelin den tenzil edilir. 20 senelik taviz b , 

deli müşteriye aittir. 

t dd . . 4 .. ii {11'· 2004 numaralı cra ve iflas kanununun 126 ncı ma csının unc 

rasınca bu gayrimenkul üzE:rinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfıkadat'' 
' ~ 

ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve·hususile faiz ve 1:~0• 
rafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün ıçı. 

sı· 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu 

ve 
cillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları r• 

daha fazla maltı mat almak isti yenlerin 17 /7 /939 tarihinden itibaren h~ 
sıle 

kesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartname 

939/154 numaralı dosyasına miiracaatları ilan olunur. (4917) 

istanbul Defterdarlığından: 
. ıı· 

Bronzdan mamul beş kuruşluklar la yüz paralıkların ve n~el Jcurtlş ğ· 
rın 1/Kanunusani/939 dan itibaren :'tedavülden kaldırılmış olmasına r~ği 
men yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul ve istimal ectildl 

haber alınmıştır. ç· 
Bu paraların nihayet l/K. sani/ 1940 tarihine kadar vergi vesair bor e 

·ı ,, 
lar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bir şelcı e 

·v 
surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın zarar görmcmcsı • 

. {iye~ 

tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata duçar olmaması için kcY 

iian olunur. c4818 •. 

Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOôLU 

Ne~riyat mtidürü: Macit ÇET1N Basıldığı yer: Matbaai Eb~-~·3 pt* 
'&i 


