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Türkiye ve Polonyanın Fifo, Kahir Türk - Yunan Donanmasının Önünden 
Da Dahil Olacağı Bir KaçıpKurtulacakKadarSeriGemilerdenMürekkeptir 

~ Lord Halifaka 

Bulgar Hududla
tında Tahkimat 

bir nifak çıkarmayı 
ilen mihver dev-

1garlarla meş
r. Gün geçmi

talyan gazetele
ko Bulgarlara ve Bulgarların 
ın ınşularile münasebetlerine dair 
ın:k~Ieler ve havadisler intişar et

k.ise~ış olsun. Son gördüğüm Vöel
Sor , er iBeobachtcr gazetesinde 
gr~ a~an ~kildiği işaretile ~ir tel
dtar \ar ki Bulgarların Turklere 
fiaı~ı duydukları bir endişe ve in
lirıd en bahsediyor. Bu telgraf Ber
~Uhe ~~~sa bile her halde Sofya 
?tıtı ~bınnın hayalinde vücut bul
lla ıntıbaları, yahut Alman pro • 
kı;anda organları tarafından teı- l 
k.u olunmuş hisleri hikaye etliğini 

""etle zanneyleriz. 1 
bı· ~iman gazetesinin Sof ya muha-

tı B 
Şı<ide . ulgarca Slowo gazetesinin' 
Set tlı bir protestosundan bah
tı lllektedır. Bu protesto bi -
latn tarafımızdan Bulgar hudut -
tında · •At ınşa edilmekte olan yeni 
~at" tıs'} u:k müstahkem hattu dola -
au~ e ıle:i sürülmüştür. Makalede 
tı.offgar .. sıyaset adamlarından Stai
auı' Turklere hitap eclerek bizim 
diı ear1~: tarafından hiç tehdit e
ğ,~edı~ı~!zl bilmemiz lfızımgcldi
all\g j0Y.Juyormuş. Harptenberi, 
'ltik o.r arın, Türklere karşı takip 
'tlıtk~erı politika gnyet açık imiş. 
tar (ıye, hiç bir 7.amnn Bulgarlar 
ha a 1ndan bir hucum vaki olacağı-
1'~ Ve ~tılP,nrların, Türkiye işlerine 
'l\akı acaklanna ihtımal vermcğe 
t(! b· hsedecek bir hadise ve ema-

bR0rınenıiştir. 
qıva 

dan Yet edilen makalenin bun -
~y sonraki kısımlan dtha aliikaya 
1\ an . .Atatürk Türki'·cnin kuvveti 
"ll}ı· da olduğu

0

nu pek güzel takdir 
/\\'/~· lialbuki Atatürk'ün halefleri 
l:hak tı~~ Poli!ikssında bir rol oyna-

t 'il"! - • iılız _ · .. u~raşıp duruyorlarmı~ . In 
l!a'k TürK anlaşması sayesinde 
e"rı. n misakında müdir bir rol 

J 1"nb·1 
\tt! ~ ı mck ümidine düşmi.işler 1 .. 
h. lh ikan misakından Çanakk,Ie-
1.ltacİUhafaza edecek bir sur gibi is-~ 
'lttk t' etmeyi düşünmüşler. Fakat 
\'aı1h

1Yc11in menfaati icabı şurasını 
llıis k surette bilmemiz icap eder -
~ıy . 

1 
Bulgarlarla bir anlaşma Tür

~Şkı~Çın çok daha kuvvetli bir sur 
'+lit nı·~der ve çok daha mükemmel I 
!tı1i. Ustahkem hat vücude getirir- ı 

euıg 
llin a 

1 
arca gazetede çıkan makale-

la an~ ını görmediğimiz için bu hu
' sadn kne dereceye kadar sıhhat 
de etti~. a~le .makalenin ı·uhunu ifa
?ı;ı eb gJnı bılmeyiz. Bizim bu mü
l'alıııı e~e söyliyeceğimiz sö~ler 
ıııu~ tel lman gazetesinde gördüğü-
lluıg;rar dolayısiledir. 

..1:.~~~?unda yapılmakta 1 
-~· <ArJıid y A..LÇIN 

(Soau 3 üncü sayfamuul&) 

Beşler İttifakı 
• 

lngiltere 48 Saat Zarfında 
Bıı Teklife Cevap Verecek 

Lord Ha lif aks 

Londrn, 6 (Hususi) - Sovyetlerin 
imzası derpiş olunan üçler anlaşma
sının Türkiye, Frunsa, Sovyet Rus
ya, İngiltere ve Lehistan arasında 
aktedilecck bir beş devlet itilafına 

tahvil edılmcsine dair olan teklifi· 
ne İngiltere 48 saat içinde cevabını 
verecektir. 

Gidiyor 

Sovyetler Birliğinin, Türkiye ve 
Lehistan taraflarından da garanti 
edilmesi şartilc Holnndayı, İsviçreyi 
ve Lükscmburgu garanti etmeyi ka
bul ettiği öğrenilmiştir. 
Diğer taraftan Sovyetler Birliği 

tarafından ileriye sürülen .Tecavü~ 
(Sonu :i üncü sayfamızda) 

/'VVVVVVV'-

-

ı:ı }4uhr1b l't Mvhrıb Şeker Sanayiimiz Ne 
için inkişaf Etmiyor? Ege denizine ıelecek İtalyan filo!lile müıterek Türk - Yunaa donanmasının vaziyeti 

- t 

Uşak şek· r fa brikaıı 

Şekctr sanayiinin ntıcmleketimiz
o.e inkişaf edememesinin sebepleri

ni teşrih etmeğe bugün de devam 
ediyoruz. 
Şeker davasındaki muvaffakıyet

sizliklerin sebeplerini sayarak in -
celcrken başlangıçtan bugüne ka -ı 
dar geçirdiği safhaları kısaca göz -

den geçirmeyi faydalı bulduk: 
İlk şeker fabrikası 1925 senesin

de İstanbul ve Trakya şeker fabri
kaları anonim şirketi tarafından 

Alpulluda tesis edilmi~ti. Bu fab
rikanın kuruluşu sanayi sahasında 
büyük bir adım ve muvaffakıyctti. 

1 
(Sonu 7 ııci sayfamızda) 

lngiliz Askeri Heyeti 
Şehrimize Döndü 
Mis af iri er K ocatepe İle 

Çanak'kaleye Gittiler 

!ngiJiz as~ert heyeti iıta1yonda karıılanırken · 
(:Yazısı. 8 öncü ·sayfamızda) 

Dünkü nüshamızda ikinci İtalyan 
filosunun Şarki Akdenizde bir ce
velan yapmak üzere pazar günü ha
reket edeceğini telgraf havadisi O· 

larak yazmış ve bu deuiz kuvvetleri 
hakkında bugünkü nüshamızda taf. 
silat vereceğimizi vô.detmiştik. 

İtalyan deniz kuvvetleri, 1939 yılı 
teşkilatına göre iki filoy.a ayrılmış· 
tır. Birinci filo Amiral Rıkardinin 

kumandası altındadır ve hareket 

Milli Şefin 
lltif atları 

Vali ve Beledıye Reisi Dok
tor Lıitfi Kırdaı- Tramvay, E -
lekrtik ve Tünelin Belediyeye 
devri ve bilfiil Belediye tara -
fından işk!tilmeğe başlanma:.ı 

• münasebetile Rcisicümhura, 
Millet Meclisi Riyasetine, Müna
kale, Nafıa ve Maliye Veklfıet
lerine teşekkür telgrafları çek
mişti. 

Milli Şefin, Lutfi Kırdar'a 
verdiği cevap şudur: 

Llıtfi Kırdar 

Vali ve Belediye Reisi 
Sevgili İstanbul şehrinin ve

layetiniz zamanında refaha ka
vuşmasını dilerim. 

İsmet İnönü 
Çekilen diğer telgraflara da 

cevaplar gelmiştir. 
.._ ______________________ , ____ 

Refi Bayarın 
ifadesi Alındı 

cSatie• binasının yolsuz satış tah
kikatına dün de ehemmiyetle de
vam olunmuştur: 

Dördüncü Sorgu Hakimliği dün 
sabah ve öğleden sonra dört şahit 
dinlemiştir. Ayrıca; evvelce bazı 
müesseselerden istenen izahata veri
len cevaplar da tetkik olunmuştur. 
Diğer taraftan dün Üsküdar müs

tantığı B. Saim Milli Reasürans eski 
Umum Müdürü B. Refi Bayaı'l din
lemiş ve maznun sıfntile ifadesini 
almıştır. Çiftehavuzlarda B. Muam

mer Erişin evinde hasta bulunan 
mumaileyh kalp hastalığından muz
tarip olduğuna ve bir aylık tedaviye 

ihtiyacı olduğuna dair bir doktor ra
poru da ibraz etmlştl,r. 

( A. c~ SAnAcOcLu l . ' . ... ________________ ............. ~ 
kncağı haber verilen ikinci filoya 

Amiral P~i kumcmda etmektedir 

ve bu filonun hareket üssü Spcçia 
limanıdıı-. 

İkincı İtalyan filosunun, son de

niz salnamelerine göte, t~kilatı şu-

dur: 
3 üncü fırka (Amiral Pini). 
Bolzano (Amiral gemisi), Trcnto, 

Trieste ağır kruvazörleri. 
2 nci fırk--a (Amiral Barone): 
Nere (Amiral gemisi) Kolleoni. 

Guissano seri kruvazörü. 
4 üncü fırka (Amiral Lais): 
Barbi~no (Amiral gemisi), Kador

na1 Diaz scrı kruvazörleri. 
7 nci fırka ( Am·ral Somigli): 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

www~~~ 

ROdosta İtalyan 
Tazyikı Şiddetlendi 
Halk Et 

Kuruşa 
Bulamadığından 120 
Beygir Eti Yiyor 

Radostan ve diğer Oniki adalar
dan gelenlerin anlattıklarına göre, 
buralarda yerli halk ili:erindc İtal
yan tazyikı son zamanlarda fevka
liıde artmı;ıtır. Bu tazyike ilk he
def olanlar Türkler ve Rumlardır. 
Halkın en ufak bir çakı bile taşı -
ması meııedilıniş ve ağır hükümler 
konmuştur. 

Diğer taraftan yiyecek ve içecek 
buhranı da başgöster~ bulun -
maktadır. Koyun, sığır eti değil, 

keçi cıti bile bulunmaz bir matah 
olmuştur. Halk, bizim paramızla 
kilosuna 120 kuruş vermek şartile 

_ancak bey&iı" eti bulabilmektedir . 
Rados Valisi son glinlerde Roma

dan aldığı bir emirle }:>ütün ecne -
bileri faşizm lehinde ve demokrat 
milletler aleyhinde tertip edilen 
mitinglerde hazır bulunmıya mec
bur etmiştir. Bu emre itaat etmiyen 
veyahut idaredc;n ademimemnuni - Rodostan bir maaıara 
yet gösteren unsurlar arasında büyük tevkıfat yapılmıştır. 

............... ~····~·· ... ····-····· -- •••• 
HC:R SABAH 

Her Şey Y o/undadır 
Dünün ajans haberleri, gazete l 

mütalcaları, sulh veya harp tahmin
leri arasında dört, beş satıra sığan 
bir haber vardı ki, bunların hepsin
den ehemmiyetlidir. Bu dört satır 

da şöyle denılmcktedir: cMareşsl 

Fevzi Çakmak dün beraberinde or
du müfettişleri ve generaller bulun
duğu halde Foça ve Menemendeki 
ordu birliklerini teftiş etmiştir. Ma-

reşal teftişlerinden çok memnun ot 
dugunu söylemiştir ... 

Bu dort, beş satın cHer şey yolun
dadır.• \ ecizesilc telhis edebiliriz. 
Sayın Mareşal Fevzi Çakmak gibi 

salıihiyctli bir ağızdan çıkan bu ke
limeler zaten kavi ve sağlam olan 
azim ve imanımızı büsbütün çelik
leştirecck mahiyettedir. 
A . CEJIALEDD!N SARAÇOGLCJ 

• 
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İki Çetenin 
Zevkle 

Çarpı~masını Bü:yü:k 
Seyrediyorduk 

Yüreğim, göğsümü delecek gibi 
~iddetli çarpıyor, bayağı :nefesimi 
daraltıyordu. Hele neferim Nuri &.· 
deta morarmı§ ve tıkanacak bir hale 
gelmi§ti. Yanyana uzanmış dinleni· 
yor, fısıltı ile görüşüyorduk. 

- Başçavu§, daha çok mesafe var 
mı? .. 

- Var oğlum, öyle bir kırk. met
r daha ilerliyeceğiz. Yoksa yorul
dun mu Nuri? .. 

- Yorulmadım amma, yüzükoyun 
siirunmekten nefesim tıkanıyor baş
çavuş. 

- Benim de öyle. Fakat, ilerle· 
mekten başka çare yok. Hele birnz 
daha gayret göster bakayım. 

- Kuzum ba§çavuş, biraı soluk
lanalım. 
Yüzyüıe bakıp dinleniyorduk. O 

esnada, hırçın bir düdük sesi işittik. 
J)a§_ımı yavaşça kaldırıp uzattım. 

Toplantı yerinin tenhalaştığını, sağ 
ve solumuzdaki postaların h1ılı a
dımlarla aşağıya doğru indiklerini 
gördüm. Vaziyetteki bu Ani değişik
lik bana yorgunluğumu da, korkuyu 
da unutturdu. Blraı daha kalkındım, 
birkaç adım ileri atıldım. Gördüğüm 
manzara hakikaten beni sarsmı ve 
sarartmıştı. Meydonda !stoyan kap
tanın çet<'sinden başka kimse kal
mamıştı ve o da rt!riiyüşe geçmek 
üzere bulunuyordu. 

Bu kadar yorgunluk ve eziyet bo· 
şuna gitmi§tf, Tam i§i göreceğimiz 
bir ıınd::ı bu haydultarın ansızın çe
kilip gitmeleri beni fena halde ti· 
tizlendirmiştl. O anda verdiğim ka
rar u c.lmu tu. Mademki, Sanda
neski •e bi05ey yapıımadık, hiç ol
mazsa İstoyan knptana saldırmak, 
onunla olsyn heımplasmak. 

Müfrezemi ancak yirmi dakikada 
toplıyabildim. Bütün arkadaşlar, 
tıpkı benim gibi titizlenmişlerdi. 
Tahir Çavuş Sandancskinin çetesile 
beraber cenuba doğru gittiğini ve 
fstoy9n kaotanın da ayni istikamete 
yUrüdUğUn~ söylüyor ve: 

- Başçavu,, diyordu, bunlar yol
da muhakkak çarpışacaklar, vakit 
geçirmeden düşelim peşlerine. 

- Ne biliyorsun çarpışacaklarını 
ülen? .. 

...... Kulağımla tıittim be başçavuş. 
' - Hele deyiver b;ı.kayım duyduk
larını ... 

- Diyeceğim bu işte. Sandaneski
ntn yanında gelen köylülerin ı;indi
ğim yerin önünden geçerlerken iÖZ· 

lerini iıittlm. Hepsi de tstoyan kap
tana küfrediyor, bu akşam kanını iç-

- ıniye yemin ediyorlardı. 

...... Ülen Tahir, palavra olmasın bu 
sözler ... 

- Öyle çıkarsa ne kaybederiz 
bııçavuş. B\.lrada duracağımıza dü
gerlı ardlarına ... İstoyana mı, San
danesldye mi hangisine yeti irsek 
atılmı UatUne. Dedlklerl gibi, bolu· 
ıurlarn o da bahtımıza. İki tarafa 

Hakkı Çavuş ta henUz dönmemişti. 
Çe~me istikametinden, ansızın ve 
çok şiddetli bir silah takırtm i ittik. 
Olduğumuı yerde, ileriye doğru 

mevzi alarak sindik. O esnada Hak~ 
kı Çavuş nefes nefese geldi ve:. 

- Ba çavuş, dedi, iki çete çarpı§ı
yor. Çeşmenin öte yanı bağlı. Allah 
bilir amma, Sandaneski İstoyan 
kaptanı pusuya dü§ürdıi. 

Hakkı Çavuşun ileri ürdüğü ihti· 
male inanmamak için ebcp yoktu. 
Sereıli Godıı ve Kocabs oğlu da bu 
ihtimali teyit ediyorlardı. Ateş de 
gittikçe şiddetleniyordu. Aradı~ımız 

1 

fırsatı ele geçirdiğimize hükümle 
derhal kararımı verdim. Karşılıklı 

~arpışan iki çetenin de mümkün ol
duğu kadar gerilerine sokulup an
sızın bir bnskın yapacaktım. Kara
rımı, i§Dretleri ve müsademeden 
sonra toplıınılacak yeri c;avu~ ve 
onbaşılarıma bildirdim. Müfrezcmi 
dörde ayırdım. Hakkı Çavu~ 1 toyı:m 
kaptanı, ben de Sandane kiyi geri· 
den vuracaktık. Tahir Çavuşla Mu
haITem onbaşı da iki yanları kollı· 
yacaklar ve müsademenin alacağı 

şekil ve vaziyete göre onlar da yan
lardan ateş baskını yapacaklardı. 
Yarım saat sonra, Snndane ki

nin kumanda ettiği (Dilrreimüslim) 
köylüleriniıı gerisinde idik. Sesleri
ni iyice işitebilecek kadar da sokul
muştuk. Sandnneskinin, kuvvetini 
yarım ay şeklinde yaydığını ve iki 
başlardan ilerliyerek İstoyan kap
tanın çetesini sarmıya uğraştığını 

derhal anladım. Müsademe gereği 
gibi kızışmı~tı. 1ki taraf ta gerçek
ten inat ve sebatla ve bilhassa kıya
sıya carpışıyorlardı. Bu vaziyette 
mUdahaleve llizum görmedim. İki 
tarafı da kendi hallerine bırakmayı 1 
işime daha uygun bu1{1um. Fikrim, 
çarpışma devam ederken Sandıınes
kinin sokulduğu yeri bulmak ve an· 
sızın atılıp bastırmaktı. • 

Fakat, herifin sindiği yeri bulmak I 
bir türlü kabil olamıyordu ki. Tam , 
bir saat, ateş hattının gerisinde sü
rüne silrünf! gezdim. Artık ümidimi 
kestim. arkadl~~larımın yanına gel
dim. Serezli Goda beni görünce: 

- Abe bulamadın yerini değil 

mi?. dedi, Sandaneskinin ateşli yer

lere Vt işlere sokulmak pek adPtİ 
değildir. Canının kıymetini çok bilir 

o. Kimbilir, belki de savuşmuştur. 
Fakat, ihtiyaten şöyle bir de daha 
gerileri arasıık. 

Bu eşn8da, Sandaneskinin bindiği 
hayvanı hatırhıdım. Yanıma Zeybek 

Mufitafayı aldım. Ormanın karanlık

larına daldım. YRvaş yavaş yürüyor, 
araıiyl Adeta tarıyorduk. On dakik.t 

sonra, bir dereciğin kuytuluğunda, 
ıifiri karanlığın içinde, tıpkı ateş 

böceklerinin ışıltıları gibi sönüp ya
nan birkaç ışık gözüme ilişti. 

(Davamı var) 

dı çalanı bombayı. ================ 
İltoyın Kaptanın hareketjnden Davet 

İstanbul C. MUddeiumumiliğln -
den: 

YENISABAtl 

Veresiye Kurbanı 
Bir T ablakarın 
Davası 

Verealye ekmek alan bir 
m•hnl:e h•lkının llsteal 

.,.-.................................. ..... 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

o 
Teldrdağınd• eczane 

derdi 

Rüşvet Parasını 
Yutan Polisin 
Muhkaemesi 
Maznun Fuat; dUnkU 
c leede tevkif olundu 

Tekirda~ kasabası içinde iki adet 
mahkemeye verilecek eczane bulunmoktadır. Umumun Topanede nöbet beklerken araba-
İkinci ~a mahkemesi dün en- sıhhati ne alakadar olan bu ecza- cılar kahyası Mahmuttan üç lin 

teresan bir emniyeti suiistimal da- neler gündüzleri açık, fakat akşam rüşvet almaktan suçlu polis Fua -
va ına bakmıştır. Dava şudur: olur olmaz saat 8 de kapanmskta- dın muhakemesine dün Asliye ikin-

Langada Fırıncı Mihalın yanında dırlar. Geceleyin ani bir hastalığa ci Cezada bakılmıştır. 
çalışan tablakar Süleyman Gunal, tutulanlar sabahı beklemeğe mec- İddiaya göre suçlu, bu parayı alır 
her gün ustasından okkası 8,5 ku- burdurlar. İstanbulrla vcsair bir a1maz bir cürümümeşhut baskınına 
ruştan aldığı birkaç yüz tane ek - çok şehirlerdeki eibi kasabnmızda uğramış, bu voziyet karşısında cü-
meği o Ci\·arda mahalle aralarında da bu eczanelPrin gece nöbetine rüın delili olan parayı ortadan yok 
dolaiarak 6atmaktadır. tlıbi tutulmasına nede:1 imkan bn- etmek gayesile yutmuştur. 

Süleyman; dört senedenberi ay- lunmasın? Muhterem gazeteniz 1 Bunun üzerine kendisi hemen 
ni fırından bu suretle binlerce kilo vas~tastle alakzcla.r~ar~n nazar~ elik- . hastaneye götürülerek röntgenle 
ekmek satmış ve bunların parasını katını ce!betmenız. rıca edcnm. midesi muayene edilmiş, iakat H'l-
da tamam olarak vermiştir. Tekirdağ okurlarınızdan Fikret • ra görülememiştir. Bunu takiben 

Yalnız son günlerde kendisi ek- de müshil içirilmişsc de yir.e mat-
mcklelri maha11e aralarındaki bak- Zevce Katili Jup hasıl olmamıştır. 
kollara ve bazı evlere veresiye ver- Mahkeme, dün, hastane doktoru -----miş, hafta sonunda da bunların pa- Namus yüzünden katıl olan genç; B. Nuri ile Hamdi, Kemal, Arif, 
rasını toplıyamamıştır. Mithat ve başkomiser Naciyi şahit 

Hnftaba§ı geldiği vakit 94 lira dun Ağırcezada müdafaa.3ını yaptı sıfatile dinlemeğe lüzum görmüş -

toplı~•ara~ ustasına götürmesi ıa - Bundan bir muddet ev\·cl genç tür. 
zımgcldıgı hald~'. borçlulardan ~~- ... ve güzel karısı Şükriyeyi _ bir na- Bunun için şahitlere celpname 
ra alamayınca Suleyman fırına don I 

1 
.. .. d .. 

1
d.. çıkarılma~ı kararlaştırılmıştır. Ay-ı 

. l tl k k k"' f l . mus mesc esl yuzun en - o uren rıca, s rbest bulunan maznunun 
mcmış; ya nız a a e me u e en- .. • 
ni gizlice fırının civarına bırakmış-! Suleymanın Agu:cezada devam et - ı muhakemesine mevkufen devam e
hr. mckte olan muhakemesi dün neti- dilmesi de dün mahkemece tensip 

Bu vaziyet karşısında ustası Mi-1 celenmiştir. j edilerek B. Fuat hem~n tevkif o -
hal, hemen po1ise haber vermiş ve Dünku cebede maznunun vckil- j lunmuştur. 
cEmniyeti suiistimal> suçile kendi- leri müdafaalarını yaparak maktul l İ . k 1 ~~ . 
sini tevkif ettirmiştir. kadının doğru yoldan çıkıp gizli 1 şçı urs arı nızamname 

Dünkü muhakemede Süleyman, zina ve fuhşa saptığını, bunu haber ı sinde tadilat 
yana yakıla derdini anlatmış ve ek- alan Süleymanın da bir zina davası 1 Yüzden fazla işçi çalıştırılacak 
mekleri veresiye verdiğini, borçlu-! açtığını, bilahare de tehcvvüren ve müesseselerde açılacak olan kursla
lardan alamayınca da ustasına pa- namusunu müdafaa için vurduğu- rın müfredat programlarını hazır-
raiız gitmekten utandıg· ını sövliye nu beyan etmışler; Müddeiuınumi- 1 k .. . b b d'. M'll' 

J - • •• • • • ama u:zre sannyı er a ı un ı ı 
rek. nın mutalcası vcçhile hadısede «A- S . B' 1. - . d b. t 1 t · _ anavı ır ıgın e ır op an ı yap-

- cBeni serbest bırakınız. Us -1 ~ır tahrik» bulunduğunun nazarı mışl;rdır. B~ toplantıda iş~lerin 
tanıla veyahut bir memurla beraber i a!kkate alınmasını ıistemişlerdir. okuma, yazma ve bilgi dereceleri 

11 günü vak'ayı yazan bir gazete nüs- gayet yuksek gosterılmış oldugun-
gidelim, mnhalle maha1le dolaı::a _,

1 

Avukatlar, ayrıca, cinayetin ertesi .. .. . . _ 

lım . . Hangi evlere ve hangi bakkal- hasını da fikir d'n k .. h dan bu nizamnamenin tatbikine 
lara veresiye ekmek verdiğimi gös- k . t ~· m~ uze~\~a imkan görülmediği anlaşılm2ş ve 
tereyim. Ç\.inkü defterler hep ev - dceme~e vermbış. er. ı1~·d unu a. en 1 bunun ·değiştirilmesi için Vekalete 
lerde ve bakkallardndır» demiştir. m znun ır ıs ı a vermış ve d "'e\ıces·nı·n fah' 1. - · .. .. d müracaat e ilmesine karar verıl -

M hk ti d b t l b. k .. ı ışe ıgı yuzun en zor- . . 
a eme, ne cc e u a e ı a- 1 .. "kl d'ğ' "'' . d k d' . . mıştır. 

bul etmiş ve suçlunun gayrimev .. a suru en ı ı ""ı ış e en ısının . 
kut muhnkemesıne karar vermiş _ bır mücrim değil, bir felaketzede Danızbanktan açıkta kalan 
tir. insan ~unmelesi. yapılmasını, mah. memurların tazminatı 

kemenın adalctınden beklediğini 
Şimdi Süleyman, kapı kapı dola- bildirmiştir. 

şarak veresiye ekmek verdiği ev ve 
bakkalların adreslerini bir li te ha
linde tanzim edecek ve bu suretle 
94 lira tutan (1000) kilodan fazla 
ekmeğin hesabını 10 teşrinievvelde
ki muhakemesine getirc~ktir. 

~ 

MAllK.EKELIBD:Sı 

Arkadaşını yarahyan 
adam 

Tahtaknlede Danyal isminde bir 

arkadaşını bıçakla yaralamaktan 
suçlu ve mevkuf bulunn Mahni..ı -

. dun dün birinci Cezada muhake -
mesine devam olunmuştur. 

Dünkü celsede müddeiumumi ld· 

diıınamcsini s~.rdetmiş ve Danyalin 
evvela Mahmuda bıçakla hücum et
miş olmasının bir «tahrik> sebebi 
addini ve maznunun ecza kanunu

nun 456 ncı maddesinin 2 nci fıkra

sına göre cezalandırılmasını iste -
miştir. 

Muhakeme, karar için kalmıştır. 

Kızılay Haftası 

Mahkeme, zina davası dosyasının 

celp ve tetkikile karar verilmek ü

zere başka bir güne talik olunmuş
tur. 

Süt İşi --
Teşekkül edecek şirket hakkında 

dün ~ir toplantı yapıldı 
Kurulacak süt fabrikalarını ~a

nize etmek üzere teşekkül edecek 
ticart şirket hakkında projeleri mü
ı:akere etmek üzere dün Belediyede 

Reis muavini Lütfi Aksoy, İktısad 

Müdürü ve sütçülük komisyonu a
zasından Ekrem Rüştünün iştirak 

ettiğj bir komisyon toplanmıştır. 
Diğer taraf tan öğrendiğimize gö

re, süt fabrikaları kurulduktan 
sonra şi§e}ere konularak mühürle • 
nen sütlerin tevzi işi yine bugünkü 
mütevassıt süt satıcılarına bırakı • 
lacaktır.-

Devam Ediyor 

Denizbankın lağvedilmesi üzerine 
açıkta kalan memurların tazminat
larının verilmesine bugünlerde baş

_Janacaktır. Açıkta kalan memurlar 
çalıştıkları hizmet senelerim? mu -
kabil birer maaş tazminat alacak -
)ardır. 

GUmrUk Muhafaz~ Umum 
Komutanı f&hrlmlze 

döndU 
Bir müddettenberi Trakya ve Ça

nakkale gümrüklerinde tetkikler -
de bulunan Gümrük Muhafaza U
mum Komutanı İbrahim Lutfi Ka

rapınar ve İstanbul Gümrükle~ 
Başmüdürü Hasan Koper, dün şeh
rhnize dönmüşlerdir. Umum Ko -
mutan birkaç güne kadar Ankara
ya dönecektir. 

Almanyaya çor•p ••klal 
lhr•ç edlldl 

Almanyaya dün 80 bin kilo mik
darında çorap eskisi ve çorap kırın
tısı ihraç edilmiştir. Almanlar bu 
malların kilosunu 35 kuruş üzerin-

den satın almışlardır. 20,000 kilo da 
renkli mallardan 15,5 kuruş arasın
da muamele görmüştür. 

Tiftik lhr-acatı 
yarım ıaat ıonra, bfı de yola düzül
<!o.k. İıliyerek ilerliyor, yürüyüşU
mtıril ılttikçe hızlımdırıyorduk. 
Tatlı tatlı esen ve yüzlerimizi okşı
yın ıerln bir gece rüıgarını, Adeta 
emer gibi içimize sindire sindire do
lambaçlı patikalardan atlıyor ve yo-

İstanbulda bulunduğu anlaşılan ;;;;-~~--..,,,----=-
~ 

Almanyaya yapılan tiftik ihra -
catı dün hararetli geçmiştir. 50 bin 
kile Gerede, Çer keş, Kayseri ve 

lumuzu kısaltmıya uğraşıyorduk. 

Gece yarısı olmuş. biz de Goleşova 
çeşmesi yakınlarını tutmuştuk. 

Tabi! gilzel1iğl ve Jatifliği kadar 
«ıa netameli ve şeametli bir yer ol
duğunu bildiğim Goleşova çeşme

sine yaklaştığımız e nada, içimde 
ansızın bir şüphe ve biraz daha ted
birli bulunmak arzusu uyandı. Çün
kü, burasının Perim Balkanında ge
zen haydut çetelerinin bir uğrak ye
ri olduğunu ve hattA takip müfreze
lerine karşı bir tuzak yeri gibi kul
lanıldığını blnbaşımdan birkaç def& 
dinlemiştim. Hemen müfrezeme 
mola verdim ve Hakkı Çavuşu 1ki 
neferle tlerl g6nderdim. 

Malatya Ağırceza Reisi Sadık E;r -
dem'in Acilen memuriyetimize mü
racaatı. 

--~~~~~~~~~~~~-

TAKVİM ---·-·-·-·-· _,., 
7 Temmuz 195' CUMA 

IClwlı 19 Cemaıiyllevvel USI 
a .... 24 HAZiRAN ısu 

D•t• ıaatlı 4,36 
Oıı. , tı_19 - lklatit ı 
Ak,.•• lt,•3 - Yattı • 

'••&k ıi,1' 
16,19 
21,45 

, Aradan yirmi da,iJ.ka geçmemiş, ~--•••••••••' 

Kızda7 baftaıı hararetle deyam etmektedir. Bu mlnasebetle 
bir çok kuaı,,rda meraaha r•pılmııtar, Yukarıdaki re-simde 
Fatih kazasında yapılu meraılml idare eden Kııılay idareci-
lerini aarnyorswau.1. 

Konya ova malları 97 - 103 kuruş
tan ve 20 bin kilo Beypazar, PuUtlı 
malı da 106 - 107 kuruştan satıl -
mıştır. 

Yılilaria Parti Başkanlıklarından 
aynllllılarına dair oran karar 
Cümburiyet Halk Partisi tarafın

dan valilerin Parti başkanlıkların
dan ayrılmalarına dair verilen ka
rar henüz İstanbul Parti merkezine 

gelmemiştir. 1 
Parti vil!yet idare heyeti pazar

tesi günil mutad toplantısını yapa-1 
caktır. Emir o güne kadar geldiği 1 

takdirde o gün seçimin yapılmasıj 
muhtemeldir. 

7 TEMMUz-113!..-

Japonyaya verilen bir 
Alman notası 

Mihver devletleri bugünlerde ye
niden -sıyasi faaliyete koyuldulaf· 
Kendi kuvvetleri yanında, karşı ta· 
raf kuvvetlerıni taciz edecek vcY11 

mul\temel bir taarruzun ilk safın· 
da harekette bulunacak bazı unsur· 
lan bulundurmak hususundaki dıl' 
şunceler"lni fiiliyat sahasına çııcar· 
mak işine 'tekrar döndüler. za~ 
bu fikirlerindEn mihver devletletl 
kat'iyen vazgeçlmş değillerdi. yal
nız bir müddet sükUn devresıni, et• 
rafı kollamak içın münasip gördıık• 
ten sonra, bu yardımcı aramak kef• 
fiyetine tekrar açık bir cereY•' 
verdiler. Bu suretle mih,;tl 
siyaseti, Balkanlarda, bazı taleplef" 
de bulunan ve bulunabilecek yegi· 
ne bir devlet olan BuliaristaJllı 
şüphesız bazı tatminat He kendı • 
ralarına almak için faaliyette bul!JI 
nurlarken bir taraftan da Alı1180 
diplomasisi, Japonyayı mihver si• 
yasctine kat'i surette bağlaı11•>1 
derpiş etmektedir. 

Bu münasebetle Alman Harici~ 
Nazırı Von Ribbentrop'un, TokYO: 
nun Berlin Büyük Elçisine te\di 
eylediği bir nota büyük bir ehem· 
miyeti haizdir. Filhakika Alı111111 

Haricıye Nazırı Japonyaya, memlt' 
keti ile bir askeri ittifak akdetJTlt' 
sini ısrarla bu notasında isteıneıct' 

. J•• ve herhangi bir harp vukuunda 
ponyanm iktısadi ve siyasi yardıl1l· 
da bulunacağı hakkında vermi~ ~~: 
duğu vat hatırlatılmaktadır. GorU . 
düğü veçhile bu noktanın mahi) ~P 
siyasi bakımdan mihver siyasetifll~ 
başlıca düşüncelerinden birini ~ 
taya koymaktadır. Zira mihve~ sı}: 
seti, Avrupadaki kuvvet ve sıY8~e 
muvazenesinin kendi aleyhlerın 
döndiığünü ve mihver matbuatı111~ 
Rus - İngiliz ve Fransız anlaşnıP51• 
na müteafük müzakerelerin a1'8Jtİ 
metle neticeleneceği hakkında q 
nikbinane yazılarına rağmen er g;e 
sulh cephesine musait bir şc~ı~ 
halledileceğini düşünerek, ye~ı. de 
yardım unsurunu Avrupa harıcıJl 
aramakla meşguldür. • 

Yalnız burada Japonlar, AlııtaJl 
ların istediği vcçhile hareket ettıl~ 
mekte, ve kendilerini Avrupa sı • 
yasetine nihai bir şekilde bağlıY11ı 
cak vasıtalardan uzakta bulunJTl:l) 
tercih etmektedirler. Fakat Jaı>011• 
yanın Uzakşarkta bulunduğu ııı~~ 
kül vaziyeti de nazarda tutmak 

11
1 

zırndır. Çinde, mevzii muvaffnlo>'' .. 
'ıll'' 

lere rağmen Japon kuvvetıerı e 
nazik bir vaziyette bulundukları ~ 
Jktısadi ve mali birçok müşkülle~ 
karşılaştıkları inkar edileme~· 

1 
• 

ğer taraftan, kendi himayelerı a t' 
tında bulunan bazı Asya memle::.. 
leri de Sovyetlerle olan münase ,r 
!erinde pek dost değillerdir .. s.ı.ı 1" 
hepten Japonların, kendilerını ·'"' 
raştıran mücadeleler arasında d~ 
bazı büyük memleketleri de bB f 
bir afet gibi sarmayı isteıniyeC'~ 
de düşünülebilir. Fakat mihver tJI' 
yaseti, Japonların milli menf~ll pi
rini ve siyasetlerini düşünmıye ııt' 
lir. Bu siyaset, sırf Avrupada I< ı• 
şılarındaki kuvvetlerin, harp vıı;., 
talarından ve unsurlarından dl' 
kısmını uzak diyarlara çekerek, ,J 
ha rahat bir şekilde hareket ettD r 
imkanını bulmayı arzu etllle1'1 

dirler. ır 

Yalnız bu vadideki mihver teŞf -
büsleri oldukça güç bir istik~rııe~ 
seyredebilecek bir keyfiyettir· -t 

•p'111P' 
ra Tokyonun menfaatleri :mı J" 
siyasetile uymamaktadır. Zate~ d·ıı· 
ponlar, bu siyasetle telif edebıl ııtl 
leri bir noktada, uygun bir ıı•,e
hareket ittihaz etmişlerdir. BU :tıtl' 
tı hareket te, antikomintern pı)b,. 
kendisini göstermiştir. Japonı_ar rtı" 
nun haricinde kendilerini baglll 
yı arzu etmemişlerdir. JI' 
·Fakat bu müllhazata rağm•ll• "; 

ponyanın dahili siyaseti ve btı Je' 
dideki faaliyetler, bütün tahJll'11

11 ıı.· 
re ve Japon milli siyasetine ~ıı ll' 
lif olarak, mihver devletıeriııi.tl re-

"ste 
teklerine uyacak bir şekU go rJıJ 
bilir ve bu siyasi bağlanmayı 8,1'1• 
eden askeri mehafil iktidsr :rne:tJıı 
ini elde edebilir. Yalnız bu d9 ~lt" 
silrmiyebillr. Zira milli ıne~.'.ltır"1' 
re, duygulara uymıyan hiç bıdr 01• 
ne kadar parlak ve göz alıcı 11 

sa, payidAr olamu. l 
Dr. Reıad SA.GJ. 



e ~ 
Sovyet - Japon 
Çarpışmaları 

Af-COV.a, 16 (AA.~ - Son ~a:man-1 
::--. <e~y.an -eden ıMogol - M:ançu-1 

hadıselerini eözden ce9iren yan 
~ iııir 1ıe'll~e mı.ltıtelif mınta-

_ lırda Sovyet - M~ol 'ku\yVe't1eri-~ 
~ın._kazandığı tam muzafferiyet tEl-j 
~ ettiri1mektedirA 1 

ıK:hal.i:hyngol'ün ,prkına püskürtül
müşlet'dtr. 

SOTFe't-lMogol topçu ku vvellleti,, 
..W.ponlamı 50 tarütmı ~ 1 ıc>puna 
tahrip etmişler.dit". 

Sm·y.et - Mogollar 50 tank ve zırh
lı otomobil kaybetmişlerdir. 

Japon - MJı.nç.ukoluW-m ozayi.tı 

800 maktul, .Sovyet . Mogollarm .za
yi:ıtı O ıma"ktul ve ! 4 0 ~:aralıdmı ·
bar.ettir. 

~ ~o1 Halk Oümhırriyeıtinin Cav
: - M:ogol 'h.""lılvvetlcri erkantharbi
~ beYe-tmin ıbir beyannamesini zık
~~zkur tebliğde şöyle ıdenil-

2..;5 temmuz ..ar.asında .cerevan e

l <ttr
1 

temmuzda .:rapon _ Manguko- den ırnühim ru:ı.·.a muharebeleri 
U ar B · _,_. d Sovı.·et • "'ıra,an1 ların lchı"nde .neti"·e-..._, uırnor'un cenubu şaııt.-ıısin e ·.;; oıu - "" 

~~ Moman-Bourd-Obo~ mühim leoreift.iı:.. Bu muharebelerde Japon-
•. _..:ı - - .lar 45, Soı.1'·~t - Mogollar :9 tayyar.e 

t... a :pıy'"'e, ıtqpcu 111.~e suvaıu 

""~le ilOI bdar \Uınk t'aksiiıl ıka?-·be1rnişler.dir .• 

~tlir. Bu 'ku\"\•et1er, B te~- ı Tıebliğde. JapG>n tayyareler.inin 
~ muvaffakiyeti hakkında yalan ha-
•~a .. fecir vak'ti Mogol lbududuna 
~ 'iti .ber.ler ıe~rettiğlnden dolayı Kuan-
"-- z ederek tayyarelerin hinr.>-
·~ tu~ .orduau Matbuat !Bürosu Şefi 
"1. •ltı~da Yang gölü \'e 'Khalkbyn Mir.alıiy Kav.ahar:a'.nın azledildiği i-
~"hrınde'ki SO\·yet me\"zilerinc liW? edilmektedir. 
~ e'tmişter ve bu göl ne nehiri 
.bj istemişlerdir. Bu taarruza 
al~ ~Yade alayı, iki tank alayı ve 
~Vari alayının yardımile cKa
tt bara. ismindeki 23 üncü ,piy.a-

1 .farı.cası İifu.ak etmiştir. 
11..,~Yet. - Mqgal Jui'aJar.ının <l'e 
ı.ar N. tayyareler.iııin jiddetli .Gir 
~tuzu neticesinde Japon ıku;ı.·~et
I ~uııa doğru ağll" :ıı:ay.iatla 

To1ı:io, 16 (A. A,) - Mançur-ideki 
J'qon .mr.dus.unun bir tebliğinde. 
Buir gölti ch·armda Mogol - Sovy,e.t 
bı~11erine ka.qı !t·.apılan Japon 
ıtaar.ruı: wıun .ilerlemekte .olduğu, 

lai-rç.ok Sovyet tankının ıtahr4> edil
diği. Sovy.et ~,Y.ar.eJer.inin .Balp -
gal şimalinde uçuşlar yapt~ ô\1.e 12 
.tayprenin .d~ııüldüğü. bildiril -
mekted.:ir. 

€ge Denizine Gelecek 
Olan ltalyan Filosu 
~ . <Battaraıı ı ind lllU'faU) 
---~ tAmiral .cemi&i}. Aosta, 

~"eli ~fltf gn.L_p1l: 

". n? (Kumandan ~i~. Mos
bıııl... ~det.ta,, Ver.au.am> filotilla 
~--...:ı_ ,, .. --·~ri. 

'tI ~ keffaf fTUpu~ 
~ eodımare (Kumandan cemi~, 
~ 7~.i&o ve Vivaldi filotilla retı

• ~i. 
~"<:at ınıu.Jı.rq, filotillist: 

Crec~ { Kwnandan gemisi ) , 
~e, Libeccio ve Sirokko muh-

l"~ .... -
~-~bot filotillası: 

t '-ı ~eri dörder .bottan .mürekkep, 
~ ~ 1 uncu. lO ıuncu, 11 inci <ı.'e 
::.3....~obot filotillaları. 
~ı fıLotillası 1 Amiral Leg-

~at (Kumandan .gemisi ) , 
~· cNapolh.., cMes.ina> da 
., denizaltı gemileı:i grupu. ''lctep ;h.rkası (Amiral Brfro-

teap . 
~l UÇi {Kumandan ,gemisi) v~ 
~bo mektep gemileri. 

' ~dan maada .bir takım eSki 
~le~. hafif kruv.azönler \'e muh
~""r ~ardır .ki, hunlar ..da ihtiyat 

. etini ~l eder. 
)~ b1ı1 .kuvvetin bir hulasasını 

3 ırn: İkinci ltalyan donanması: 
') 'liır kruvazör, 

':ıf kruvazör, 
o+:n~ ehb .. 

~ ~Ul r er gemısı, 
ıa Yult rnuhrip. 
'°e içı« deniz torpidosu, 1\, 88Yısı malüm olmıyan dört de

.~ '1 itupile kıymeti 'harbiyeden 
t6 ~ tbe'kte,,p gemisinden ve bir sü-

Quğmıu ile iddia edeoeğiz. iFıilv:aki 
büyük çaplı ibp bakımından faiki
'y.et itiraE kabul etmez surette Tür.k
Yımı.ım ilermıkuJA1eUerJ lehiruie ola
cıktıt:. <e:V.a-w.ı.z. ıla -cAverof. un ıhi
ımil old.uklar.ı ağır toplar..ı. ve. iki 
müttefik donanmanın taşıdıkl&n .a

ğır ve or.ta .19&ph ~~rı da •CWien 
~im: 

.l'9 tane 11 santimetııelit 
'4 tane 'a4 Santimetrelik:, 
8 tane 19 santimetrelik, 
i5 tane :15 ısantime.trelil 
li tane 13 .santimetrelik~ 
.a2 tane U :santimetrelik 
i6 ıtane ılO santimetrel~ rtop we· 
ı88 tıne tor-pido tübü. 
:İkinci iİtalyan filosunun taşıdığı 

(250) top3 mukabil 'll'ürk - Yıunan 

müttefik filelao ancak (90 rtopla 
mukabele edf"bilecektir amma bu 
(91) topun (10) tanes.i .(28) santi
metı;elik, (~ tanesi de 1(24> santi
metrelik ve (8) tane :de 09) santi· 
metreliktir. Halbuki ikinci İtalyan 
filosunun bu (24) tane ağır caplı to-

a ikarşı ikoyac9ğı ancak (24) tane 
(20) lik santimetrelik 'topu \'ardır. 

Görülüyor ıld, ağır ~aplı 'top bakı-
mından faikiyet itiraz .kabul etme,; 

urette Tünle - Yunan müttefik filo
su lehindedir. 

ı(2tH santimetrelikten aşağı orta 
ıçaplı too balonundan iaikiyet ıİtal
~anlardad1r. T'Orpido kovanı sayJsı
Lli gelince İtalyanların (122) tübü-

1 me .mukabil T.ürk - Ywıan muttefik 
filosu (88) tübü sıralamaktadır. Bu 
miktara .her iki tarafın .torpidobot 
:\·e denizaltı ,gemiler.inin 1aşıdıklll"ı 

torpido .kov.anları dahil değilciir. 

Ta N llA8 • 

Bti)Gar ludllf 1- Z t1111a11a Gön: 

rtllflı Ta~klmıt Matbuat Ve 
(Baştarafı 1 inci e.ayfa.Ja) 

olan ıask-eri itl§aattan B~ar ısiya
se.t aiamlar.ımn prDtestoya blk -

Efkcirı Umumiye jtalyardara 
rnalarına hi_ç mahal yoktur. Bulgar Medeni ve hür memleketlerin he· ı bütün. nınc.LE. cl.er:rıe Türk efkarı u- .D:-.. Taus·ı~e 
muhaıriniain aiy1ıeıliji giöi, aıp- nen ekıoJisi (totaliteiler müstes- D'llumıyesının "llk ym-aıtm1anrraırn- s..>11" •· 'I 
ten sonra Bn'\gmafla aramızda u- na) matbuata efkan umumiyenin dır. Bir zamanlar Habeş İmparatoru 
fak tefek münak~lar ''ukua ıael - .tercümanı diye bir isim takml§lar- Başka diyarlarda ecfkirı umumi- Hail~ 'Selasiyi Romayn davet ederek 
a:nişse de ak4eiı1en Mthik ımuabe- Lhr. ye. muhte1if şekil ve suretlerle ıh- 'Şeile!ine ılleSmigeçitleı, cpar. a1t ziya-
ıienamesi mmmıi ımretle ttes.irini Bu ıo kadar li§e DlmlJi !bir tabir- zar edilme'ktedir. Y.araza Amerikada f~tle.r ~p -e.c1en ıe ınezdine oen 
cöstemüş ve B~a:rlwrh miirıaR - liir Od: Adeta taa'bett~ müstamel (35) adea 'büyüle ccriaenin sahibi lisme :ve do1ttane iy~e müşav.ir
lbetimiz doBtane ~pn ietn:iiftiı". midtahzar bir kdtip ıgibi kendıne olan gneteciier 'kralı bizim bilfüği- er, m-teha" ufütT ;gfuıderen taly:a, 
mürikiye - Bilkan misakı iiçinöe, mahsus §e'klile :maruftur. Halk bu.- miz taclı krallardan daha büyük bır ıgunün lbiııinde trulldan, ı:ıa,ya~J 
müttefilt1erıinin meniaatlerile teJjfj ınu lbenimsemiştir; beğenmiştir ~.e nu'fuz ve sa'ltan'3t sa'hibidir. Bu taht- :ve zehit.l.i gu.leriie bu bedbıiht filke. 
kabil olduğu nisbette, Bulgar.im - !bunun böy1e olduğuna inanmı,ın-. sız, tacsrz tacdar yüz küsur nıilyon- ye hücum etti Kalplerinde.ki ıcesa
nm tarafını :t~ ve Bu1garlara Bu sebeple (matbuat hürriyeti) di- 1uk 'bır efkfır umumiye lruv\l<:>tini ıret .atan :muhabbetinden aş1ta 
kar.şı hayıdıa'hiilrtan ibaşlta · tıis • e mukaddes bir hürriyetin den· senelerce t1~arete se~kedılcn meş- hiç bir mliıhlıı ımücclıhez olmı ;-;an 

DeslemcmiŞtir. Bu1,garlarcian ıda !bir mını ·sıer. \Ve ıliger :hürriyetler gi- 'hur m3'rknlı p rfümler gibi istediği .:za\"ltllı iabeş:lerıi, iiksek :rnedeni
hiicum be'ldemi.yoruz; lBulgaıılar !ta- lbi bunwı ıöa muhafazasına itina ·ıe şlşe'lerin i\ine KO) du. "Ve istediği . ~n (!~ ıt.imı;ali olan modern si
T.afmdan kendimizi tehdit ıa'ltında plışır. W-e her ne suretle olursa ol- Tenk 'Ye biçrmde -ctı~lerle müşt~ri- Iahlarilc karasinekler eibl · di.ır.e
gör.müyoruz. Bu oktaCla Bulgar 'Sun huna :karşı en ufa'k bir tecavüzü lerine her sabah yiiz bm1CTCC ~e ırak bili.ün ıbu '3ıer.leri ilcinm ir dcara 
!Dlllharr.iri ıile tamamen müttefikiz. a'f.fedemez. milyonlatTa nüSha satmakla tlevam ömlek gibi ISU"tma ıeeçirdi. 
Jhtti şimdi:;,e ıkaıiar Bulear udu-, Çünkü matbuat efkim umumiye- etti. jtal}·an Kr.a1ı, Amn·utluğu sene-
dunun açık lbırakılm.uı m ıkomşu- ınin erciimanıatr. v~ u :sadık disanı Bugfm 'bile l>eyaz sarayın lkmfoet~ Jik nutuklanında citaly.arun en ıbi
lanmıza :ıi.1imaclımwn bir ıMı1idir. beyanın ser.bestçe söyliyebilmek ik- li '\'e nüfuzlu salnn11bir ıdüny.a buh· I 'nci dostu \'e müttef.iki~ diye ta\'sif 

Fakat bugiln, ımaaUıeemilf, vazi _ tidarJnı 1haiz olması milletin metle- r.anım!lan ev\ıe1 bu muaz;ııem Jticii-
1 

.ederdi. İtal 'B.ll diplomatlar.ı hu 
yetin ~ oldvğunu Bu'.Jaarla· ni ve fikri .aeriyesini dünyaya ı:iis· ftthanenm 'teveccüh ~ ücumu- memleketıi diğer ıBalkan deı•.letler.i.n
rm da .aıılam&lar.ı ıica,p ıecier.. lla1 _ terecektir. insan ağzından &--iltan lher 11u hesaba lılratma'k rd~l'endişliğini 1 <den ayırmak i{ıtin ırii§\•eUen tehdide 
'Dn.lara w ımi.1ıecniz 1"!e lıaris n- &Öz hava ımeY.celeri aramnda ~ıl- gösterme'ktedir. Çünkü~ iiü~·~ ık.adar .ellerinden ne ee.IU:&e esirge
yük devlet ayak bastı. Bu devlet ma~a mahkum olduğu halde ayni 'llm her şeyi ıgibi umumi eikan da .mediler ıe günün .bir.inde !lilf.us ba
Balkanları kendi emri altında tut- sözün lbir kiğıd parçası üzerinde İ7:im -1çülerimisden -çok rdaha :bü· .lmnuıdan kendilerinden kırkta .bir, 
mak ve korkutmak için. Arnavut • harfler.den müteşekkil bir hfö.•iyet yüktür. Ve ç:ok daha lbaŞ:kadır... 'Si.lfıh bakımından ise ilinde bir rıi5-
lukta .:büyük bir lkunret ıintlmıdura- .alması .lqymclini ziyadeleşticiyor. · IF.ransadıı cmnumi eikirrdan v.vel, bctinden daha zayıf olan bu .en "yj 

caiını -lin eei.yor. 1Ayni zamanda ,Matbaanın icadı günündenberi de umumi heye.can hiıkıimdir ... Gazete- müt.te.!ik:lerinin 'Ü~lne en azgın ve 
mihlı:er devletleriıüıı .w:iicıJde Jletir- .matbu sözün ehemmiyeti beynclmi· ler U het".ecmı muhtelif şekil ve CallB\'aı:c.s bir lursla saldırmaktan 
dikleri ikıSkacın d.ijer ıbir DCu <da • ılel bir .kıymet kazannu~tır. 11u~er.le iher sabah avaz 8\~Z .ha- asla çekinmediler.. 
Rmnanyaya ıkaiar ıwanch . .Kısaca, .Matbuat ~enil:n ku_,·v~t matb~n ğmrlar. Zaten milletin ıta~kın olan Dr.aça .cıkanlım .tanklann sa\'J&ı, 
b ··n Ba1kan1ar Rhlike ~.e tıehdit ismincicki bm bir rahımli annenın J:ıür.riyet a§kı sükiın çinde bir ef- muhakkak ki. karşı.lar.ında bulunan 
a~cill". .Balkanlanrı İtalyan medeni dünyava rnüt.eırudıy~ çı- ıkirı ıumumivenin devam :ı.ıe ıistikra- asker.in say1s.ından daha çoktu. Ne-
u- t -·ı-.- dahil .-:u - ı karıp attığı fikir nüfusu sayesınac ırma manidir. ticede biivük bir muvafiakivctle (!) 

«ı:ıaAya .--• ına ._.awunu . . _ 
yazan İtalyan ıcaııe&ıelerini Sofy.ada gi_ttikçe rasanet kes~e~ıyor. '.Sır ıun- Bu diyarda he.r§e.\· ıte,>w.al olduğu Ar.na,·utluğu ijgale muvaffak oldu-
d alak il Gkumuf ıo1aca1d d lü.k ömrü olan 'bu fıkır çoculc1arının iç.in toplu .bir fikir birliğ.i de başka lar. 
-~ :t--~ e.._. __ ıc:.n ~n..ıf ~~ ~ okuy11ou küUelMi üzerind~ki ehem· _,yerler.deki gibi komprime veb'a tab- Umumi H rnte otuz senelik müt-
~ı=ıuız yoıu.y,ı:. 'lir" v.&a.J'~• ı&afi! · k bili t1 ·y .r 

....;ı_ ım:~..ı.: -ı n:.ı.. ,__., b" mivet derecesi telkın a ye en e let h.aline .sokulamaz. - \V ...tanın teh- tclikler.ine ihanet etmelerini savma-
sı.uua :a.:uuuve .lD•m& ı..-ayrt .. illa ı- J • 

lirii'! B•st•ntian ililıe ık.ar ı bir mebs.uten mütenasın o1aı·ak 'kal>ul likede oldt,\ğu .zanu.nlar haric olmak sak bile ltalranın bu son jki har.e-
düpnanbk ~ de ıt!ıike edilebilir. 'Hakıka! halet:. matbuat üzere - her Frans.zın kendine malı- keti. ltendiSinin 'komşularma ,.e 
Btilg <topnıildar.ını ·- . b" umumi fikirlerin bır 'tercumanı ile- sus i:ıir rikri vardır. Ve bu fikirleri roüt.teff<lerine '.karşı ne kadar sadık 

ar .çıcaey:t_P ıze ğil, belki de - daha dojru hir tıı'bir normal wrnanda bir ar.ava toıllamak ve n"vu·hrıb bir millet o16uğunu 
kadar pek blapik1a ~ı.üir. Ya- ben- a·ğ- · d b" kil ile validesidir !Halkın ımsc ı ı civava n1ermer ustün e ır ie .nstermi.ve kafidir. 
pılan dta1:Üik mü.utlhkem ıhattı• - eı' dil" -· - 11... '.,;/ b'" • fikirled gazet er şunur, nazır- vermek kaa~r güçtür. İsle bu milletin Haricive N zırı-

~:-m:m.~-~ _Balkaı:~ lar. üzerinde işler l'e :der1i toplu 'bir İqgiltereye gelincl': Burada cfkatı nın sahio 'bulunau~u Tele~rafo ic:-
~ ~ _ tekilde sahifelerine basar. !Bu suret- urnumivf" demek memleketın men· minde oaca\·radan beter bir gazete. 

t~ ~~ ~ ~ ıınuda- le fikir nev.zadı; meşimi lı2yatmı .faati demektir. T.aymis kıvılaruıd:t şimdi ae kalemine Türle • MısıT 
faa ~. Böyle ıl:m utıU. ha- geçirdikten sonradır ki: Okuyuc.ula- hür.riy:et bir sis ıgibi b~şa. topr.ağ:ı aostıu~unu do1amf~. B'lr köpeğin 
reketi karşısında 1Bulgar ®sdarı - r..ın ıg<mi önünde isim almağa; '\·ürü- bile nati.,.dir. Gazeteleri a!lır baş1ı- tavşana nasiha't etmesi 'tarzında bir 
mı:ım da bizimle birlikte kencıi hu- -...:J1..., .L..:<.n, ._. A- ı....-ı-- __ ı:ı...:.. za- d s• • "k 

·---- 19U.r-·-~"'" ~ ....... 'lllln ır. Türle • Mr.nr :paktının. ;m.mrın isti -
dut.dar.mı müdafaa ~.azifesıni üaya man ıgelir ki: Bu fikir çocLJ!u, 'bin· İngilizce inUş r edt'.ıı bir gıızete lali 1dn ııe kaaar-tehHkeli olabilece-
te,ebbüs ;edecekleı:ine emiıfj,z. :F..a- 1 Jer.ce on binlerce. yüz binlerce ba- zaten lngiltere sayılır. Bu 'haysivct- ğini havırlıahane !(!) bir 'ed11 ile Mı
:k.at bizim hudutta ikinci bir mu da-\ banın müşterek bir c\'J.Mı gibi '.kıy- le - 1~mz <>lkarı umumiyesi. - oıbü · sırlılaT'a 1?'nllrt1 or "'e söiünü ~yle 
faa hattı teessüs ederse mu_şterek metli olur. yük Britanya atlalarınd:ı dfö;ünü- b?tirhror: 
davamız için dana iyi oiuıtı~ mi! 

1 
Bu yavnını.ın ranim dahilindeki '!en 'her fikir. ve bu "fıkirfori neşre- cBövl~ bir <ıpgldın akdile "Mı81r iki 

Bulgar kolll§ularımızla blr anla,j • hayat ı muharrirm dimağında ge- den her ıgazete demr'k te do~ru olur. M'f'ndh'f" ıbiröen malik o1acaktır: İn-
manın çok kuvYetli btr sed vücuiie çen düsünce \~ mii§Cl'hede zamanın- 'Euna rağmE'n .vı·mes• g?Zetesi gilir: :vf' Türk, Anglosakson ve 'Mon-
getir.ecquu takdir Pderiz. ~1 le bir 1 dan ibarettir. btrr!"da da cclk"fın umumive labora- gol. fırtic:mareı ,re <SOVguneu ...• 
anlaşmıya da biz her .. •:...1.1 r hazı - Qkuyucu bununla pek alakadar tm.,.aı-m•n bas kim,-ageri :snvı1abiHr. Dönf"klikte \'{' hilf"bıızlı'kta cidden 
rız. Bulgarlarla be~aber vucudc ge- değildir. O her sabah ,gözleri önünde D-. E. K r-mal 11-· ~l(mofıo üst<ıd "" yekfa olan ftalvanl T'a ta\f-
tireccğimiz sed, yalnız askerlerimi- ,çizgileri ..Çizilmiş ve bir hendese sek- ---·..,•·•- .. •· · - · -·- - -·•••-•• sh'.t' eder.im. T.ar.ihte gôstermiş ol-
zin göğüslerinden ibaret kalmalc 1i almış matbu bir fikri hazJr bu!ur. So . f • dı kl ıı.ı misaller.ıo kadar alevhlerln-
icap etmez. Atatürk hattını da be- Onu okur. Şuurunda .v~va tahtcşsu- Oy ef1.erlll dedir -ki. bir milleti avlamak ister. 
raber müdaTaa edebi1iri. Her halde, urunda bu iikre !bir :rakmlık lhimıe- V T . ı_ .J ·r. ken artık bu ldfıdk .usulü 'terk A'!'tsin-
Bulgarlar da bizim tar.afuuı&dan dince ~ıür ~e artık 'O ıfiltir ıaa•· :1. eni 6. teR.li,. ıi lf'..ı: . .ıEi!e .. M.unrlı:larda. hf"r ne ltadar 
kendilerine karşı 'hiç bir zaman bir tenin ~il, lrıendisiuin .malıdır. (BaŞtarafı ı iuci !ö;&yfaia \ bevhude olac.aksa da Türkler hak-
rtaarruz ;gelemiyeceiine kat'i sw·et- Muhanirıoltuyucusuna ~i :bu te"hlikesi~ ne 'karsı bir sureti lesvi- bnda ufak 1Ur süphe uyandımuık 
te emin olmalıdırlar. fikir üzerinde onu yetiŞtirip büyir.,- yenin bulunabilcc~i zannedilmek- istiyorllT&a ıbü.tün ıkuwetleıile 

Türkiyenin kuv\·eli Asyada oldu- mekten bajka bir halt"ka malik ele- tedir. Yalnız 'Lehistanın Sovyetleı· Türk_ MısH" dnstluğunun Mısl1"8 te
ğuna dair 1\tatür'klün kanaati bah- ğildir. 'Kendi imzası1e dimağının :Bit'liğinı -gannti etmesinin temini min edece~i büviik saadeti methet. 
sine gelince, Atatürık'.in :kanaatle- mıthsulünü okuyucularına ier• ~- müşkül sayılmaıttadır. Hatta Türki- mek kin gar.e~rini sefer.her et
ırini, maksatlanııu, ir9adlaıam Sofya miştir. Şimai hemen ihemen bütün ye Sovyetler Birliğim garanti etme- s"nler. Zir.a bütün dünya, on1ar ne 
ve Berlin .mehafilinden öğrenmek dünyada bu şekilde bir doğuş sem ;yı kabul etse bile bu müşkül orta- dese. nP yapsa • .ancak tamamen ak-
dhtiyacmda olmad~ımw karşımız· takip eden e'fk~rı ıımumiyeyi kimin dan kalkmış olınıyı;cakbr. sinin doğru oldukuna inanrvo-. 
dakilerıin .liıtren teslim etmelerini hazırlamakta "Olduğu meydana 9k.- 'Mevsuk malUmat alan mehciilde, MUP--.An .SFRrffl),,.. '! 
rica -ederiz. Milli Şelimiz .İ&met lnö- yor. Bunun için artık 0 eski klişeyi Sovyetler :Birliğinin son notasına --- ----------
m.ü, ilk ıdakikalardanberi Atatüxküıı kullanmaktansa: cevap 'Vermek için Paris, Londra ''e t~mili .ile jtmam.ını mümkün kıla-

- Efkirı umumiyeyi 11ıazarhyaıı ~ır:rşovanın aratarında müzakere et- cak bir ıformülün .:bulumnumı he
ve ona muan·" 1 i>ir şekil~ kıy.met tmeleri IAnmgeleceği beyan olun- nüz ümit etmel-te bulundl\Bunu. 

en yakın ldoatu ve .mesai arkadaşı 
idi.Bu ı;iy.asetin iekmH :incelikler.ine 
ite ıkuvw.etler.ine (buıün !lamet finö
ııünden daha !fazla vikd mir zate 
teadiif eGil~. Bu cibi moktalar 
hakkında biz jıiç bir ecnebi .ile ımü· 

ınakapya :ihtiyaç hisaetmeyiz. ..... ,, .. ~~ 

ver.en mdbuattır, aiiemek dalaı 4* L1Ml:bdır. zannetmektedirler. 
ru 'Dlm. M'iİlZMMIM M AVÜM AT Bay Seecls 'Utn.umi bir J>akt hak-

Av.r.upada (Renaiasanoe) lb~ \lıondra, '6 (Hususi) -'Mevsuk !ha- kında müzakerelerine dc1ram etmek 
gıcı dle kudretli ikaleııilerin bir 1fi- lber -alan mehaJilde beyan edildiğine ve ancak böile bir pakim imzası im· 
kir 'hürri·...+i kurdıılClarındlllı ~ ~ kansız bir bale geldiği takdir.de mah 

P'"· ıgöre :ı.ngiltere ııtabinesi. Rusya bir ı 
daha BODrB: eca\rüze düçar olduğu veyahut aktt dut ,:pakta riicu .eylemek hıısuıunda 

~;"in sefinedcn mürekkeptir. 
~ "--• Akdenizde cevelana çıka
' ~n gemı1erinin taşıdıkları 
~ c)ııj ~ da RÖzden geçirelim: A-
" ~ nh filosunaa: 
~ "'1 28 santimetrelik, 
S. ta e !S santimetrelik, 
"ı-ne 12 santimetrelik, 

Görülü~·.or ki. ,gemi say.ısı \'e orta 
~aıptan .küçük top adedi bakımından 
ikinci ~talyan filosu bariz bir faiki
f.e.ti ıhaiz .bulunmakla beraber deniz 
savaşlarının mukadder.atını tavin e· 
Clen .saff.ıhal]) zırhlısı ve ağır ~aplı 
top nazarı dikkate .alınınca ür.kille
cek air ku~:ı.·et olmaktan çok uzak
tır. 

1 l.gitiz askeri aeyeıti 
ırbrimiz~ döndü 

Bizde Şinasi.. Namik K-emal ile araOardan birinin 'hayati menfaat- talimat alınl§tır. 
bitlikte ilkönce ıgazeteciliğin ibi:' 1 eri tehdit edildiği zaman müteKabil Şimai bilhassa cTeca,·.üz tehlike
kıymet ve ;kudret olauğunu ~ycla· 1 ımuavene.t hususunda, '.MoSkov.a ile si:. tabirinin mileddası müzakere ..e-
na çıkardı. dilccektir. 

~er.eyan eden müUlkerelere dewm 

J~ t~ ıa snntimetreük 'top ve 
. 33 ta ane torpidotiibü 'Ve 
~ ~ ne deôiE tayyaııesinl hamildir 
~kaını~ra torpidobotların ve 
"'l't ~ ~ıl~inin h'ftmil o1duk
"1-.,. ~ 'Çaplı toplaTla torpido 'ko-
~~ alın d:~air. 
~ h i;'r kı, İtalyan filosu bil
~' f ve siir•arn gemilerden 
"-tta ~. 
~ •u mi ufaklı 18() parçaya 
~ ~ kuVVi!ti, lkar.şısınaa 
~ ~ - Yunan filosunu lbu-

'Ul bir 'tllevaan harbinf 1ka-
q'k tdereaet!e ayıf o!-

Köseiva'lofun Alman
yadaki 'temas1arı 

.Beclin, 6(A. A.) - Köseivanof, 
Unter'den Linden'deki harp mak -
tulleri abidesine bir çelenk koymu_ş
tur. 

Bulgaristan Başvekili, bir 9eref 
kıt'asını teftiş ettikten sonra, §eh
remanelinin hatıra defterini imza
lamıştır. 

Bu müddet zarfında Bulgar gaze
tecileri Propaganda Nezaretinde şe
reflerine terip edilen bir kabul res
tninde hazır bulunmuşlardır. 

Bir .müddettenberi Ankarada bu-
lunan Tuğgeneral Lundun riyase
tindeki l~iliz askeri heyeti dün sa
bahki ekspresle şehr.imize gelm~ ve 
istasyonda alakadarlar tarafından 

kaf§ılanmıştır. 

Generale mihmandarı yüzbaşı Or
han Türkkan refakat etmektedir. 

İngiliz heyeti istasyondan bir va
purla İstanbula geçmişler ve doğ
ru Perapalas oteline inerek istira
hat etmişlerdir. 

'Misafir heyet Çanakkale ~ .. İzmi
rde bazı yerleri gezmek için dün ak
ıam Kocatepe 1:orpidosile şehrimiz
den ayrılmışlardır. 

Geç o1makla beraber bu başlan-~ ctmiye tkarar vermiştir. Paris ve 1.ondra, 'Türkiye ve Le-
gıç 0 kadar muhteşemdi ki: Bir ara- ~ilteı:c hfil..-funeti ii~ taraflı pak- 31istanı nihai itilafa baflamak halc
Jık mut1akiyet idaresi ibu göz ka- ita ~·ardım "tiliülarını da ilhal pro- ~mda1ı:i y~ni te'ldifi tetkik etmekte
nıaştırıcı ;Ziyanın kavsi kuzehi an- tiesine taraftardır. Ancak iküncü dir. 
dıran renkle!'i &rasında .şaşırdı kal- ırn.illetlerj garanti edecek bir formü1 Londradaki P.olonva Mehafi1i. Pa-
d.ı. bulunmasının imkfınsız olacağı ka- onyanın Sovyetlcr Birliğini garan-
~Namık Kemal» vatan mefhumu- naati mevcuttur. 1i etmesini mazur gösterecek dere-

nu sehhar kalemne milletin okur Mahdut bir üc taraflı paktın aer- cede vaziy.etin değişmiJ oldqğıı ıfik. 
yazar klsmınm dimağına o suı:etle hal imza 'Cdilebilcoeği de ilave olun- ırindedir. 
hakketti ki: 'Kıenai ismi bile millete maktadır. Zira Rusva bu paktın im- Mevsuk maICımat alan .meha!ilde, 
bir vatan oldu. zasını şimaiden kabul 'f!tmicrtir. Türkiyenin Sovyetler Birliğile olan 

:Hürriyet .kelimesi onun ağzından İngiliz ricali siyasiyesi, bugün İn- mükemmel dostane milnnsehetlerl-
bir kağıda düstüğü gündeııbcrl bu giliz nazırlarından kısmı azamının ni nazarı dikkate alarak Sovyetlı>:::in 
memlekette bir hürriyet vardır. m&lıdut bir paktın derbal imzasına tekliflerini kabul etmesl"11n pek 

Bu büyük vatan şairi elindeki 'ka· tar11ftar olduklarını ancaK: Fransa mıihtema1 aldufu b•yan olu:ımcl:. 
lemin, göğsündeki sönmez ateşin hilki\metinin paktın dlter devletlere 1 tanır. 
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Bu Hafta Yapılacak 
Profes}ronel Güreşler 

''Mesele ÔldO.rmeğe Karar Ver
. mektir Vasıta Bulmak iş Değildir,, 

Bulgar Şampiyonu -Dlnarll, Kara Ali -Habes 
Karsılasmalar Allka ile Bekleniyor 

,. Filhakika hAdise f:rd: b;ük 1 
bir ~aka uyandırmıgtı. Herkes bir 
nevi h&kim, müddeiumumi kesil -
mi§, Helene Duklayn'ın akıbeti hak 
}Qnda mütalealar yürütmeğe başla
mljtı. Şimdi:y_e kadar Baltimor bir 
sürü katil elbett görmüştü, fakat ca
niliğin bu kadar gayrimeşruunu ve 
bu kadar vahşisini hiç hatır lamı· -

· yordu. 28 yaşında genç bir kadın, bu 
kadar işkence ile kocasını öldürsün, 
bu olmaz şeydi. 

O tarihlerı;ie Amerikada suç işle
mek marazi bir hal almıştı. Ayni va 
ziyct biraz hafiflemiş olmakla be
raber bugün de devam etmektedir. 

.Filhakika Amerikalı, an'ane tanı
mıyor ve dünyanın binbir köştsin
den oraya servet ve refah aramıya, 
her ne pahasına olursa olsun zengin 
olmıya geliyordu. Bunların içinde 
binbir ırka mensup maceraperestler 
vardı. işte bu halitanııı ıçinde aki
deler gevşiyor. Suç, normal bir hal 
alıyordu. 

Ben o tarihte 21 yaşında bir genç
tim. Büyük Baltimor otelinin kapı
cılarından biri idim. Üç arkadaştık. 
Ve heı· birimiz 24 saat nöbet tutar. 
48 saat istirahat ederdik: Bundan 
dolayı boş vaktimiz çok olurdu. 

Ben, işte bu boş vakitlerimden is
tifade ede, siyasi klüplerin verdik
leri konferansları dinler, ufak te -
fek Belediye intihabı işlerine karı
şır, kapıcılar cemiyetinin içinde fa

al bir rol oynamıya çalışırdım. Genç 'ı 
tim .. büyük proje ve ihtiraslara sa
hiptim. Ayni zamanda da fevkalade 
tecrübesiz olduğum için, intihap iş
lerinde pek muvaffak olamazdım.! 
Canımın sıkıldığı zamanlar ceza 
mahkemesine gider. Suçluları sey
reder, hakimin atvarını tenkid eder, 
ve bilhassa müddeiumumi ile avu
katların birbirlerini haptetmek için 
sarfettikleri gayrete taaccüp eder ve 
bu davaları alaka ile takip ederdim. 

Helene Duklayne işi, benim boş 
zamanlarımı dolduracak bir hadise 
olmuştu, mahkemenin ne zaman a-1 
çılacağını merakla bekliyordum. 

Genç kadın, halkın dilindm düş
müyordu. Cinayetinin sebebi hak -
kında binhir mütalea ileri sürülü
yor. Herkes, vak'ayı kendine göre 
tefsir ediyordu. 

Aradan birkaç ay geçti. Soğuk bir 
şubat günü, davanın rüyet edilee<?
ğini haber aldım. Nöbet bende iken 
arkadaşıma birkaç p:ıra vererek 
devrettim ve mahkemede seyırcile
rin arasında yer aldım. 

Salon hıncahınç dolmuştu. Balti
morun bütün kadınları orada idiler. 
Herkes müttefikan Helene'n alcy -
hinde söylüyordu. 

Nihayet mahkeme heyeti yerine 
geçti. Ve biraz sonra da yan taraf
taki ufak bir kapıdan siyahlara bli
rünmüş olan Helene'i salona getir
diJer. Kadın heyecansız adımlarla 
suçlu yerine geçti ve oturdu. 

Kalabalığın meraklı nazarları san 
ki onu hiç ürkiitmemişti. Lakayıt et 
rafına bakındı. Bazı tanıdıklara kı

sa birer baş eğmcsile selam verdi. 
Ve isticvap edilmesini bekledi. 

Mahkemelere çok girip çıkmış, 
Amerikada eksik olmıyan büyük ci
nayetlerin safhalarını takip etmiş -
tim. Fakat bugün ortada bir fevka
ladelik vardı. Bir dişi sırtlan, vah
fetinin hesabını verecekti. 

Nihayet sorgu başladı. Bilhassa 
müddeiumumi, cinayetin sebebi ü
zerinde ısrarla duruyor: 

- Kocanızı niçin öldürdünüz? 
Bir dostunuz varsa, kocanızı öldür
mek mi lazımdı? Haydi öldürdünüz, 
niçin bu kadar vahşi bir usul kul -
landınız? diyordu. 

Helene Düklaync, suçunu inkar 
etmiyordu. Soğukkanlılıkla ve bü
tün salon halkının kolayca işitebi· 
Jeceği bir sesle: 

- Israr etmeyiniz .. görüyorsunuz 
ki suçumu inkar etmiyorum. Koca
JlB, hayır, kocamın yaşamasına ta
~aınmül edemiyordum. Öldürdüm. 
l)IdUrmeğe karar verdikten ıonra . ... 

da, vasıtayı niçin ıöyle ve böyle 
tercih ettiniz, diye sorulur mu? En 
zor şey, ölüme karar vermekti. On
dan sonrası, ha tabanca ile, ha ze - • 
birle, ha kaynar su ile ölmü9, ne far 
kı olabilirdi ki? .. 

Samiin arasında isyan homurtu -
!arı duyuluyordu. Böyle bir kadın, 
bu yaşta bu kadar katı yürekli ve 
bu kadar zalim nasıl olabilirdi? 

Şahitler dinlendi. He)lsi Helene'in 
sevgilisinden, ve kocasına hiyane -
tinden bahsettiler. Helene bir ara
lık dayanamadı: 

- Niçin? diye haykırdı .. beni a
zap ve işkenc:clere sokuyor, tekrar 
kavuşamıyacağım bir erkeğin hatı
ralarını tazeliyorsunuz? Onu sevi • 
yordum. Kocamı, ona rakip olduğu 
için öldürdüm. Bu kadar sarih ve 
açık bir davada hala neyi tahkik et-

0mek istiyorsunuz anlamıyorum. 
Nihayet sıra müdafaa safhasına 

intikal etti. Helene avukat istemedi 
ve son söz olarak: 

- Her cezaya razıyım, yalnız öl
mek istemiyorum, dedi. 

s·amiin arasından kalın bir ses: 
- Amma kahpece öldürmesini bi

liyorsun .. diye araya karıştı. 
Helene birdenbire arkasına dön • 

dü. Reisin kargaşalığı ve homurtuyu 
bastırmak için çıngrak çalmasına 

ehemmiyet vermeden: 
- Ölümden korkuyorum, deme

dim, diye haykırdı.. ölmek istemi
yorum .. çünkü sevdiğim adamın ha
yalini gözlerimin önünden kaybe -
deceğim. 

Son kelimeleri söylerken sesi tit
riyordu. Çakır gözleri camlandı. 

Suçlu ağlıyordu. Kabarık göğsü 

inip kalkarken: 
- Bay reis .. seviyordum, hala se

viyorum. Ne yapayım .. diyordu. 
Celse, homurtular, yumruk sık -

malar arasında nihayete erdi. Şe -
hirde, yine dedikodu mevzuu can
landı. Mahkeme karar vermekte 
mütereddit davrandığı içni de karar 
bu yukarıda anlattığım celseden an
cak sekiz ay sonra verilebildi. 

Tabii, Helene Duklayne'ı idama 
mahkum ettiler. 

Baltimorda hiç bir idam mahku
miyeti, bu kadar sevinç uyandırma
dı. Hereks, mahkemenin verdiği ka
rarı adeta meserretle karşıladı. He
le kadınlar, onlar, bu kendi cinsle
rinden olan sırtlanın didik didik 
parçalanmasını, linç edilmesini isti
yorlardı. YalnJz o sıralarda ortaya 
bazı şüpheler de çıkmıştı. 

- Helene hiç kendisini müdafaa 
etmedi. Acaba işin gizli kalmış bir 
tarafı mı var? diyorlardı. 

Kulaktan kulağa bu dedikodu bü
rüyor, herkes bir şeyler söylüyordu. 
O kadr ki, bu sözler nihayet Tem
yiz mahkemesine kadar intikal etti 
ve bu idamın infaz edilmesi ancak 
bir buçuk sene sonra, yani tam 1900 
yılında müJ?1kün oldu. Ve bu bed
baht kadını ben, mesleğimin ilk 
kurbanı olarak ipe çektim (1). Ve 
bu mesele münasebetile öğrendim 

ki, jürinin önündeki Helene ile dar
ağacının önündeki Helene birbirin
den çok !arklı kimselermiş. Ve tatlı 
çakır bakışlı bu güzel kadını, vahşi 
bir sırtlan yapan başka saikler var
mış. Bu münasebetle öğrendim ki, 
bir celladın kolayca öğrendiği es
rara mahkeme geceli gündüzlü uğ
raşarak vakıf olamıyor. 

NASIL CELLAT OLDUM? 

Helene Duklayne'ın hükmü Tem
yiz mahkemesinde tetkik edilirken, 
yani 1899 yılının ortalarına doğru 

bir gün gazetede bir ilan okudum. 

Müdd<.\iumumilik, Baltimor şehri 
için 160 dolar aylıklı bir cellat isti
yordu. İlanda, cellatta aranncak va
sıflar da yazılmıştı: 

1 - Müteheyyiç olmıyacak. 
2 - Ketum olacak. 

3 - Merhametli olmıyacak ... 
(Devamı var) 

(1) O tarihte Baitimorda idamlar 
suçluları salbetmek suretile icra e
diliyordu. 

-
Dlaarb Mehmet PelıllYan 

İki hafta evvel başlıyan Bulgar, 
L ehistan; Habeş fampiyonlarının ve - ı 
kıymetli Türk pehlivanlarının q t i· 
rakile yapılan pr ofesyonel aüreş 

müsabakalarının en mühimmi ve 
sonuncusu öbür gün 16,30 da yapı· 
lacak Bulgar Feriştanof - Dinarlı 
Mehmet, Habeş Taf ari - Kara Ali 
karşılaşmaları olacaktır. 

Geçen hafta MOO.,seyirci önün<!e 
Habeş şampiyonuan karşı yenişinci

ye kadar güreşmeyi kabul eden Av· 
rupadaki turnesinden formunda av
det ettiği için muvaffakiyetli bir gü. 
reş yaparak galip gelen Dinarlının 
gazete gazete dolaşarak yenişin· 

ciye kadar güreş yapmak isterim. Bu 
japacağırn güreş Türkiyede son gü· 
reşim olacağı için çok sıkı davrana· 
cağım, diyen Bulgar şampiyonu ila 
olan karşılaşması büyük merak ve 
aHika ile beklenmektedir. 

1932 senesi Avrupa greko-rumen 
güreş şampiyonu olan ve Bulgar 
Dankalofla berabere kalan Ferişh-

1 nof Mehmetten daha ağırdır. El O· 

yunları Mehmetten daha kuvvetli· 
dir. Mehmedin tefevvuku bacakla
rının kuvvetli oluşu ve Amerikad:ı 
öğrendiği seri oyunlardadır. 

Kara Ali - Habeş karşılaşması da 
alaka ile takip edilecek bir güreş o
lacaktır. 

Geçen hafta Bulgarla muvaffaki
yetli bir güreş yaparak berabere ka-

Diaarlı ile kartılaşacak olaa 
Bul1ıar şampiyonu Feriştanof 
lan maruf giireşçi Kara Ali bugün 
için çok iyi vaziyettedir. 
Habeş ise hem kuvvetli, hem oyun 

bilen ve profesyonel hilelerine va
kıf bir güreşçidir. Bu sebeple bu gü
reş te çok enteresan olacaktır. Peh
livanlarımıza muvaffakiyetleı· dile· 
riz. 
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Neşriyatımız üzerine takıma 

dahil edilen Nuri 

Kongreye davet 
Anadolu Klübünden: 

Klübümüz nizamnamesi mucibin

ce her sene temmuz ayında yapıl· 

ması mukarrer senelik kongrenin 9 

temmuz 939 pazar günü saat ( ı O) da 
Şcmsipaşada klüp merkezinde akte

dileceğinden azanın gelmcleroini e

hemmiyetle rica ederiz 

Beynelmilel 
Atletizm 
Karşılaşmaları 

Temmuz müsabakalarına 
girecek Ankara atletleri 

tesbit edildi 
16 temmuzda şehrimizde Mısır, 

Rumen, İngiliz, Yunan, Türk atlet
leri arasında yapılacak beynelmilel 
müsabakaların hazırlıklarına büyük 
bir gayretle devam edilmektedir. İk
lim ve muhite alışmak için müsaba
ka tarihinden evvel gelen Mısırlı 
atletlerle İstanbullu atletler iki gün
dür birlikte idman yapmaktadırlar. 

Beynelmilel müsabakada ecnebi 
atletlere karşı Türkiyeyi temsil e
decek atletlerin esami listesi gaze
telere bildirildiği vakit iki kıymetli 
atletin isminin bu listede mevcut ol
madığını görerek Atletizm Federas
yoııunca unutulduğunu hatırlatmış 

bu iki kıymetli elemanın beheme
!:al takıma ithalini temenni etmi~
tik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö
re Atletizm Federasyonu yazımızı 

nazarı itibara almış, beynelmilel 
müsabakalara iştirak edecek Ank,ı· 

ra atletlerini tesbit ederken 200, 400 
metre Ankara birincisi Nuriyi de ts. 
tanbula göndermiye karar vermiş· 
tir. Nuri ile beraber htanbula şu 
Ankaralı atletler gelecektir: 

Dcmirsporlu Şevki, Nuri, Galip, 
Adnan, Ömer, Muhafız Giıçlü Faik, 
Oğuz, Galatasaraylı Muhittin, Jerfi. 

l:Taklı temennimizi mı:ları itibara 
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r 
Sultan Aziz Devri 

Başpehlivanları 
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir--

- •9 - YAZAN: SAMI KARAVEL. 

Horoz, Koç Döğüşleri 
Sultan Aziz 
Bilhas•a Çok 

Koç Döğüılerilı 
Alakadar Olurdu 

Günlerden cuma olduğu için Thla
murun fulya tarlaları yaşmaklı ha
nımefendiler ve kızlarla dolu ıdi. 

Fulya bahçelerinde kaynaşan ka-

C:lınlı ve er~ekl~ halk ta~~k?sı ~~!tan 1 
Azizin maıyetıle geldıgını gorunca 
hep birden ayağa kalkıp selama dur· 
dalar. 

Sultan Aziz; rnaiyetile pürihtişam 
gelip geçti. Mağrur padişah tebaası
na selam vererek iltifat ediyordu. 
Hacı Hüseyin bağına gelen padi· 

şah doğruca sarayına girdi. Hususi 
yatak odasına çekilerek uykuya dal
dı. 
· Padişah; daha erken olduğu için 
yaz günü çok serin olan Ihlamur 
kasrının bir odasına çekilerek bol 
hava içinde kendisini öğle uykusuna 
vermişti. 

Daha saat anc&k iki vardı. Bu sı
cakta ve güneşte güreş olmazdı. Ak
şam serinliğini beklemek muvafıktı. 

Sultan Aziz iki saat kadar kestir
dikten sonra kalktı. Banyolar daire
sine giderek soğuk su ile bolca yı· 
kanıp banyo yaptı. Giyinip balkona 
çıktı. 

Padişah; yaveri Halil Paşayı çağı
rarak su iradede bulundu: 

- Halil, güreş saat altıda başla
sın ... Şimdi !)U topal koçu cıkarınıı, 
Kayserili Ahmet Paşanın Mısırdan 
yeni gelen koçu ile dövüştürelim. 
Sonra: çil horozla bu sene yeni yav
rudan kurtulan kartalı da karşı kar
şıya salıveriniz. 

Padisahm iradesi yf1rine getiril
mişti. Topal koç i1e Bahriye Nazırı 
Kayserili Ahmet Pasanm Mısırd3n 
yeni getirdii!i Tosun namile anılan 
kocu kar:;;ılasmıştı. 
Hacı Hfü;eyin baE!ı halk tabakah

rına mt"nımn binden fazla kalabalık
la do1mu$tu. Elliser okkalık bir dana 
vavrusu benzerinde iri ve adaleli 
koçlar gerilio tokusuyorlardı. Kocla
rın vuruşları o k~dar darplı idi ki; 
kafa kafaya geldikleri zaman vuruc::. 
larından çıkardıkları sesler zayıf 
ruhlar üzerinde ürperme ve heyecan 
husule getiriyordu. 

Sultıın Azizin topal kocu şampi· 
yondu. Onu yenen daha o zamana 
kadar çıkmamıstı. Kayserili Ahmet 
Pasa. padisahın zorlu kocunu döv
mek icin ta. Mısırdan azılı bir koç 
.ıretirtmisti. Bu koç dövüşü Kazıkçı 
Karabekirle Makarnacının veyahut 
Kavasoğlu Koc:ı İbrahimin mi.isara
aları kadar heyecanlı ve meraklı idi. 

Koçlnr. olanca C'evikliklcrile ı?e· 

rilip gerilip tokusuyorlar ve biribir
lerini alt etmek icin olanca kuvvet 
ve kudretlerini sarf edivorbrdı. 

On be~ dakika kadar süren bu 
zorlu dövüşme neticesinde topal koç 
Kayserili Ahmet Paşanın tosununun 
sağ boynuzunu kırdı. Zavallı hay. 
vandan kanlar boşanıyordu. 

Fakat; Tosun boynuzu kırıldığı 

halde meydanı terketmemişti. 
Olanca hırsi1e Topal '.rnça gerilip 

gerilip kanlı knfasile vuruyordu. 
Sultan Azjz Kayserili Ahmet Paşa 

ile alay ediyordu: 
- Ahmet, ne o, senin koç tek yel

ken acmı~ d(h"1işüyor ... 
Ahmet Paşa s!nirlenıniş olduğun· 

dan ses cıkarmıyordu. 
Padişah, alayını tekradıyordu: 

- Ahmet, giıııahtır çek meydan· 
dan Tosun dediğin şu küheylanı ... 
Hiç olmazsa etini çoluk çocuğuna 
yedirirsin? .. 

Kayserilinin nihayet kafı:ısı kızdı 

ve padi.::;oha mu!<abele etti: 
- Efendimiz sayci şahanelerincle -

alar~k bir k1ymetli elemanı takıma 
ithal Pde!1 .Atl,ti·ı.m Federasyonuna 

te~ekkiir eder Ye bu i~i çevirenlere 
rnuvaffnldyetler dileriz. ı 

ATLET 

çoluk çocuğumuz et yemekte ve öfl1' 
ru hümayunlarına duahan oırnalt· 
tadnlar. 

Sultan Aziz; alayı bırakmıyor, tO' 
pal koçunun galebesinden mağrur 
olarak alayına devam ediyordu: 

- Ahmet, tek yelken nereye bÖ1' 
·ıı le? .. Kaptanlığını da berbat ettı 

be! .. 
Nihayet; zavallı hayvanın birJtaÇ 

darbeden sonra, ikinci boynuzu dB 
kırıldı. İnatçı hayvan bir türlü nıe1' 
dandan ve hasmının karşısınd811 

kaçmry"or, boynuzsuz olarak toltlJ' 
şu yordu. 

e· Tosun, boynuzsuz olarak kanr. 
van içinde birkaç defa daha gerilıP 
tokuştu ve nihayet son bir darbe il~ 
kafası çatladı ve hasmı olnn ToP3 
koçun önüne serilerek öbür dilnytı' 
yı boyladı. 

Sultan Azizin keyfine payan yolt· 
tu. Kahkahası etrafı çınlatıyordll· 
Bahriye nazırı Kayserili Ahmet f'ıl' 
Şava hitaben: - ~ 

- Ahmet; bu sefer de Trabhl 
garp Fizanına haber yolla da qradıııt 
bir koç getirt! .. Ben sana dedirtı.-1 
Zavallı hayvanın etini de nıundll 
ettin... ıı· 

Ahmet Paşa kudurmuştu. :Hırst 
1{8(' 

dan ne yapacağını şaşırmıştı. r 
tır oradan. buradan koç gt)tirti>'0 r 
bir türlü padişahın Topal koçunu 

0 

tadan çıknramıyordu. dt 
Ahmet Paşa; hem koç ve hcrı'l 1, 

Hint horozu meraklısı idi. o da sıı ı1 
"rtı~tr tan Aziz gibi hayvanlarla ug 

dururdu. 
Koç dövüşü çok heyecanlı olll'l~. 

tu. Halk memnundu. Herkes ırıebit 
nundu. Yalnız memnun olmıynn ,Atı 
tek kişi vardı. O da Sadrazanı 
Pa~a idi. 8, 

Ali Paşa; bambaşka bir adall'l Y1' 
ratılışında olduğundan bu gibi bO 
ratlıklardan haz~etmczdi. d0-

Sultan Aziz, Ali Paşanın koÇ 
11 vüşiinden, horoz dövüşmesin.~~fl; 

pehlivan güreşinden hazzetmedıŞ\1 
ve hatta ikrah ettiğini bildiği 1~:e. 
Paşayı azaba sokmak_ maksad~S• 
mahsusen çağırtırdı. Ali Paşa dl' 
padişahın iradesine karşı koyanı~ıı· 
ğından bilmecburiye saatlerce s,l'I 

dişahın huzurunda elpençe. di~1, 
durarak dövüşleri kemali istıkr8 

seyreder dururdu. S' 

Hatta: Sultan Aziz arasıra dtıJ'l'lıl' 
dı Mehmet Ali Pasa ile sarayda ol 

rurlarken şöyle dermiş: lt t 
- :Mehmet Ali; Ali bana hiç rıı IC' 

vermez ... Amma; ben de onun b9 

kından ı;elmesini bilirim... t 
. - . "rec:ıe Sultan Azız, Alı Paşaya, gu ,, ııı 

ve dövüşler esnasında da sıkıld1gı 
bile bile ~u suretle Hitife ederdi~ş) 

- Lala, nasıl, be8endin mi?.. "' 
th 

Kayserilinin koçunun boynuztl 
tu ... 

== 
T•f•kkUr ·ıJ!l 

Kızımız Bilg<min rahatsııl~g 0e 
sür'atle teşhis ederek tedavis1~ 
büyiik bir muvaffakıyet göste ı\tl 
kıymetli çocuk doktoru nr. e~ 
Şükrü'ye alenen teşekkür etıtl 
bir borç telakki ederiz. . ı 

Nasfet Öcal Salih OC' 

--. -
ÖLÜM 

0' 
Devlet Dt!ııizyolları işlctnıcıı11ı1' 

mum Müdürü İbrahim Baybıır if" 
refikası Bayan Huriye Baybuı''1 ıı'' 
tihal etmistir. Cenazesi bugün 

5 
11 • 

11 de Ni~~nta~ındu Muradiye ~ıı• 
hallesindeki evinden kaldırıl ıııJ' 
Beşikta§tlt Simnp~a camiin~ l11' 
mazı eda edild1kt-en sonrıı ;ııt· 
Efendi derg~mda defneancc ir 
Meı humcnin aro.ısuna riayet t 
çelenk getirilmemesi rics oıunU · 
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Serbest Flklrlır ı 
------iiiıoıiiılllİİlllıııiiiııııi----ıiiioıi----
Mahkemelerden 
Y a.z Tatilleri 
Kalkmalıdır 

• Müstakil biT mebus 
• müntehibi ağzı ile!.. • 

Her feyden evvel mülga Adetler 
başında bulunması beklenirken her 

ASKERLiK BAHiSLERi ı 
~ W'•••••••••• ···•y•.•·'N···0~·v·••0•0w1Wwwı•n # 4WvvWIW'llluuu;''4ll'" • W 

Alman Kaynaklarına 
Göre Deniz Teslihatı 

k alpleri Tq Gibi 1Katı Sanılan 
Zeybeklerin HeJ!Sİ Ağlıyordu 

nedense yazı iılerinde hiJJ sabit ve -·-daimi bir yazı vergisl halinde· bu- Japonya: 
lundurulmakta olan bir mukadde- 1931 de, Jeponya, denizlerde tff-
meyi siper yapmadan hemen sada- libat için 1erbestisini muhafaza e • 
da geçelim: deceğinl lleme illn etmiftir. İngil· 

Çalgıcılar çabucak çalgılarını çıka
~ çalmıya başladılar. Kızanlar
._.. bazıları da sofrayı kuruyorlardı. 
tavaş yavaş akşam olmıya başlamlf-
tı. Az evvel ortalıkta mevcut olan 
korkulu hava tamamile dağılmış, 
etraf neşeye boğulmuştu. Çakırcalı 
da çok neşelenmişti. Mutemetle ko
b.Ufuyor, hükumetin tahsillt ve ver. 
li lflerile alakadar oluyordu. 
kızanlar biraz sonra ortaya mü• 

keUef bir sofra kurunca, esir edilen 
~eye mensup adamlar şaşırdılar. 
8u ne mükemmel yemekler ve me. 
telerdL Böyle dağ başında nasıl o
luyordu da Efe böyle bir som ha· 
'1rlatabiliyordu. Ortada eksik olan 
ley sadece içki idi. Fakat biraz son
la onun da mevcut olduğu kulaktan 
1nııaıa fısıldandı. İçmek istiyen, 
~ıyor, ileride fundalıkların arası· 
b.a çekilen arabalann yanma gidi· 
)ordu. Burada binlik şişeler içinde 
lbikemmel üzüm rakıları duruyor
du. İatiyen istediği kadar içebiliyor
' Misfirlerine sunan kızanlar, 
~ilerine Çakırcalı Efeye içtikle
ltaı kat'iyyen belli etmemelerini 
teJnbih etmeyi de unutmuyorlardı. 

Bu nefis içki, nefis yemekler ve 
~ çalgı ortalığı derhal coşkun bir 
lltf'eye boğmuştu. · ' 

Efe s\izinak, hicaz fasıllarım din
~~kten sonra saz hey'etinin reisine 

11" işaret çaktı. Reis elinde defi ol
dutu halde bir solukta Efenin hu
IUruna geldi: 

- Birşey mi emrediyorsunuz E
fe? diye sordu. 

-Efe: 
ııııı:- Şu havaları bırak ta bize efece 
_-oqey çal! Emrini verdi. Siz heyeti
~ reisi arkadaşlannın yanına gi-

4erek birşeyler söyledi. o anda a
henk birdenbire değişti. Hep birden 
tan ve gönülden o zaman Çakırcalı 
~ çıkanlan ve çok meşhur olan 
bir zeybek havasını çalmıya başla-
dılar: -· 

Ôdemtş uvaklan 
2'el~dir yapraklan 
Ba"° da Çakıcı derln 
"tar fidan boylum 
Baaanm kmuıklan 

• 
Atmac:14 efe vurursun 
Bonra da pişmıcrn olursun 
~ da Çakıcı derler 
'tar fidan boylum 
ller yanım fiıek dolu 

• 
Cca1cıcı dağdan iniyM 
lea11makçıya giriyor 
8a,_ da Çakıcı derler 
l'Cb' fidan boylum 
lfatçeye gönül veriyof 

... ~akırcalı, kendi üzerine çıkanlan 
it tarkıyı büyük bir zevk ve gurur
'ld~ledi. Şarkı bitince çalgıcılara 
~qç altın attı. Bundan sonra zev
'-- · ha'Valan çalmıya ve efeler bir~r 
~ çıkıp oynaınıya başladılar. 

..,~nıt Ödemiş zeybeği oynuyor, 
'11111 harmandalı oynuyordu. Bu 
~un ahenk içinde Efe de kalktı. 
~h pek nadir zeybek oynardı. 

tltat pek müthit oynardı. Herkes 

~1 bile kesmiş musikinin tem
;.:.~~ w .ayak uydurarak bir ceylan 
)-~le oynıyan efeyi seyredi-

du. Efenin üç adım atıp bir par-

~ taklatması, kollannı bir kartal 
Ga adı gibi kaldırmqı, duruflann
~ir elile kih silihlığını düzelt
fi 'Ve dizile yerleri tokmak gibi 
~ Riiırı dövüşü, hakikaten seyre
~k bir manzara idi. Dağların 
~- 1, kendi oyununu oynuyordu. 

Jıe -Ybek oyunlanndan sonra iş yl
ll~rkıya d6killdü. Şimdi de en yt

~elik şarkılarını okuyorl'1'dı. 
.._ -.. •kunan cDuman vardı> '8!'-

ed derin bir huşua kaptır-

Bir 1eybejin tipi 

mıştı. Bu ıarkı yürekleri taştan da
ha katı sanılan efelerl hüngür hün
gür ağlatıyordu: 

Duman vardı o dağlann bcışında 
GönülmÜf kaldı t<>pTağında taşında 
Salt sm değil, cümle alem başında 
KoyuvP.rin 1>CZ§alar ben sılama 

kavU§am 
Hey of kavuşam 

Varın bakın benim bacam tüter mi 
Viran bağda yanık bülbül öter mi 
Ôksüı yurtta çoban kuzu güder mi 
Yol verin beyler ben iı;me kavU§am 

Hey of kavuşam 

Yeltem olur derelerin söğüdü 
Çok verdiler ben tutmadım öğüdü 
Küçük kızlar gelin oldu büyüdü 
Bırak cellat ben düğüne erişem 

Hey of erişem 

Bu şarkıyı dinlerken belli idi ki, 
her zeybek kendisini bu hayata atan 
talie lanet ediyordu. Hepsi masum 
bir köylü iken işte şimdi kanun ha
rici addedilmişler ve dağlara sin
mişlerdi. Ölmemek için öldürüyor
lardı. Fakat nasıl olsa, günün birin
de feci lıkibetlerine kavuşacaklardı. 
Ya Osmanlı ile vuruşurken bir kur
şun ciğerlerini delecek, yahut ta ya
kalandıktan sonra zalim bir çingene 
celladın sabunladığı ipte son nefes
lerini vereceklerdi. Bu Akibet hep
sine mukadderdi. Şimdiye kadar 

- gelmiş geçmiş zeybeklerin hangisi 
bundan kurtulabilmişti? Hiç biri. 
Hepsi en sonunda ya köpekler gibi 
öldürülmüşler, yahut ta zindanlar
da zincirler, laleler altında çürüyüp 
gitmişlerdi. 

Evet. bugün hürdüler, serbestti· 
ler, zengindiler. Fakat yann ne o

lacaktı. Hatta iki saat sonra bir pu
suya düşmiyecekler ve can vermiye
cekler miydi? Bunu hiç kimse kesti
remezdi ve sonra o yeşil köylerine 
ilelebet veda etmişlerdi. Yavuklu-
ları başkalarile evlenmiş, anaları, 

babaları arkalarından ağlıya ağlıya 

ölüp gitmişlerdi. 
tıte bu hav~, bütün bunlan hay

kınyordu. O kadar iradesine hikim 
olan Çakırcalı bile sonunda dayana
madı ve saz heyetini susturdu: 

- Haydi bakalım, herkes yoluna! 
Emrini verdi. 

Bir saat sonra postayı nakleden a
raba, ayni kafile ile Muğla yolunu 
tutmuş, Çakırcalı da ay ışığının 

gündüz gibi aydınlattığı Karpuz o
vasından Beşparmaklann yolunu 
tutmuştu. Hiç kimse birşey konuı
muyor, fakat hepsi ayni ıeyi düşü
nüyordu. 

~(Devamı var) 

Yaz tatilinin mahkemelerden kal- terenin, bu yılın JUbatmda iitifsa
dınl~uı vücubu o kadar açık ve rma karıı da bütün talepleri red -
çıplaktır ki çıplaklar cemiyeti hası detmekle cevap verdi. Amerika ve 
bu Aflkir hakikat yanında bir nevi Fransa da ayni surette karşılanmış· 
peçeli ve çarşaflı gibidir. Bunun lardı. Japonya, JaponyJlllın taş:itın 
içi,ndir ki yeni Adliye Vekilinin mil- bir teslihat programının tatbikini 
lete, hak sahiplerine ilk müjdesi tazammün edemiyeceğini söylemeyi 
müsavatsızlığın ve adaletsizliğin bir de unutmadı! 
misali halinde bulunan bu tatilin kal 
dınlması tasavvuru olacağına çok Japonya, 1930 ve 1933 ikmal plln- Japonlana •Fmo• aaffılaarp arhl111 

larını tertip etmişti, Bu planlar, 
intizar ediliyordu. Gerçi icra kanu- k 1 YA AN vazı·yetı· hakkında sarih 1.11..;1-mu ave e çerçevesi içinde kalan ---ı : .. ~ıa 
nunun değişmesi mukarrer olduğu · · d ~ yoktur. 1938 de Rusyada bır' harp 
haberi de alakadarlara . ir ayram 1 dil 1 h donanma ko-Mserligıw · • ....;_ edildL b b ınşaatı temın e iyordu. Bazı tıemi- E. G. Kemal Koçer 

er ta · ve ıs a olunuyor, makine .... ....,....., 
•vinci vermiş ise de yaz taüH nan- tesisleri asrileştiriliyor, havaya Bu, orada donanmaya verilen ehem-
na yanan bir çok hak sahipleri gene karşı defi ve tard tertiplerine önem '1 rinde tam bir hakimiyet elde etmiş miyeti ispat edebilir. Komiserliğin 
mahzun ve meyus olmakta kendile- 'li d . 1 esas v--=•esi, kuvvetli ve asri bir ven yor, enıza tı teşebbüslerine ve Japonyadan Çine doğru sevkiya- OLu 
rint haklı bulmuşlardır. k d d f. t db ı harp donanmasına vücut vermek • 

k 
d arp a a ı e irler alınmak göz- · tında istediği nizam ve emniyeti .. 

Binaenaleyh bu bapta i ilmi ve d b 1 d 1 tir. Donanma mürettebatını yet1" • 

d f d h kk k e u un uru uyordu. Müstakbel kazanmıştır. Bu. vaziet, Japonyya~a, ~ 
intizarlarının bu e a a ta a u tirmek ı'M de komiserli~e du··-r. 

d kl Ü 
• 1 ihtiyaçlara veff edebilecek olan ye- hiç bir kayda bağlanmadan, Çine ~& e!i -r 

etme iğini görme e m teessır 0 an 1• 1 Rusya da bir Osean filosu hazırla-
h h 1 b led d h ni P an arın pürüzsüz tatbik edile- denizden yapılan sevkiyatı da kont-

ak sa ip eri u mese en a a • · ·· 00 mak gayesini takip ediyor·, eldeki fi 
evvel Müstakil Grupun nazan dik- cegıne muteşebbisler kani. 85 ton- rol etmek imkanı vermiştir. Deniz ı 
katini celbedecek bir mevzu bula- luk kruvazörlere 15,5 luk toplar k-o kuv\•etlerini havaya karşı koruyan i lo, ancak müdafaa maksadına yan· 
mıyacaklanna inanmış bulunmak- nuluyordu .. Bundan sonraki mesai- ! vasıta ve tertiplerin mühim işler' yabilirdi, vazifesi çerçevelenmiştl. 
tadırlar. nin mahiyeti hakkında Japonlara gördüğü anlaşılmaktadır. Bidayet _ Müstakbel donanmaya daha geni§ 

yaraşan bir gizlilik vardır. Aıneri- lerde çekilen bazı güçlüklere rai- vazifeler verileceği anlqıhyor. Şim-
Çünkü geçen yazıda bir nebze ima di

1 
dört filodan bahsedilmek~ir. 

9 1 
~ h -1 kan gazetelerinin yazdıklanna gö- men Çin içerilerinde bu defi ve ~ 

ve işaret etme~~ ça ıştı5.m veç ı e J 193 d 5 ıllık b" 'k Gemi inşaat temposunu •• m ..... ıtmek 
müsavat ve adalet mefhuqılarının re, aponya, 7 e Y ır 1 - tard tertiplerinin iş gördüğü haber ;, u...... 

bir misali ihlll demek olan bu. imti- mal programı hazırlamıştır. Bu verilmektedir. için ve az bir müddet zarfında kuv-

1 
· kaili"• t' pianda: 4 dretnot, 2 tayyare gemisi, 1937 de Japonya deniz kuvvetleri: vetli bir donanma vücude getirmek 

yazdan memnun olan ar e ;1e ı düşünülmektedir. önceden Ameri • 
kalile tabiri kadimine maasapak olan 8 kruvazör ve 50 kadar da denizaltı 9 dretnot. İmal yılları, 1912 - 1920, 
bazı kimseler olmaSlr,a mukabil di- vardır. 37 de 2 dretnotun inşa halin- cesametleri 35,000 ton, top çaplan kaya siparişler verilmek mukarrer-
ğer taraftan çok mutazamr ve mü- de bulunduğu bir raddeye kadar ta- 35,6 ve 40,6. 12 ağır, 23 hafif kruva- di. Bugün, Rusyanın kendi tezgihla
teesstr bulunanlar yekununu göster- hakkuk etmişti. Bu zırhlıların hac- zör, 4 tayyare gemisi, 2 tayyare ana rında işini başarmıya çalıştıiı söy
miş olmak .için henıen hemen mem- mı 40: 45,000, topları da 9 ar adet gemisi, 110 muhrip, 46 denizaltı bo- leniyor. Tabiatile dahilde yapılamı
leketin bütün nüfusunu, on yedi 40,16 lıktan ibarettir. Fakat; bu hu- tu. Bundan başka mayın kruvazör- yan bazı nazik aksam hariçten teda-
milyonunu kaydetmek kabildir. susta kat'i malumat yoktur. le~i, kıyı muhafaza gemileri, refakat rik edilecektir. Siparişlerin Ameri-

HattA memnun olmıyanlar yeku- Japonyada dananmanın havaya gemileri ve birçok ufak sefineler ve kaya verilmesi muhtemeldir. Bu • 
nu meyanında çoluk ve çocuğundan karşı korunmasına büyük ehemmi- . yardımcı sefineler. Henüz elde kal'i günkü Sovyet donanması, denizaltı 
ziyade vazifesine düşkün olan ve bu yet verilmektedir. 1938 de beşinci 1 malUmat olmamakla beraber, Ja - botlarına, muhriplere, mayın gemi
temmuzlar hararetinden çok yüksek tayyare gemisi donanma saflaria pon donanmasının materyel ve per- !erine ve tayyare defi silah ve va-

alındı ve yeni plan bunlardan daha sonel itibarile takviye edildiğinde sıtalanna güveniyor. Eskiden kal • 
bulunan aşklan sebebile ne yazın :1.1 ma harp gemileri gu-nün istekleriine 
sıcağından, ne de kin.unlar soğuğun- uu tane.ini hazırlamaJd~ır. 37 de ppbe ediJeınez. Japonya, bu mik -
dan pervası olmıyan adil ve fazıl donanmadaki defi ve tara mürette- yastaki bir deniz kuvvetile yalnız uyduri.ıliriaktadır. Hakikatte bu ge-
hakimlerimizin bulunduğunu kema- batı 13,000 ve tayyare sayısı da 100 ana yurdun ve. yeni kolonilerin ko- milerin asri harp gemilerile savaş
li fahrile itiraf ve ilan etmemek te iken, sonradan kıyı tayyare istas - runrr.asını değil, pasifikte daha u- maları beklenemez. İnşa halindeki 
gayrikabil ve gayri makbuldür. Zi- yonlarındaki tayyare mikdarı 400 e zak hedefler düşünüyor ve bu mes- 8000 tonluk 4 kruvazörden, 18 san
ra kendileri de yaz tatilinden istifa- baliğ olm\,\ştu. Nihayet bu yeldin leğini okşıyan ittifaklar aramaktan timetrelik toplarla mücehhez olan 
de edememekte olduklannı inkar 700 çıktı. Bu mikdara 500 yedek da geri durmuyor. Fakat, sularına, birisi donanma safına girmiştir. 
etmemek faziletini izhar ve ikrar tayyareyi eklemek lazımgelir. iklimine ve karakterine güvenen Baltık ve Uzakşark denizleri için 
buyurmaktadırlar. Japon harp filoları, Çin ile devam Japonyanın, salhurde bir .ırk karşı- .yukarıki gemilerin tahsis edilmesi• 

0 bir nevi adalet ve fazilet feda- et~kte olan muharebelere büyük sında büyük bir haşan göstereme- ne mecburiyet vardır. Donan deniz. 
isi adamlar, hikimler yaz tatilinden mikyasta iştirak etmektedirler. Bir diğini her -inkü savaşlar ispat edi- lerin hususiyetini de donanmanın 
memnıın ve müstefid olduklannı çok muvaffakıyetlerde, hususile yor: clrkı asfar tehlikesi• nin, cSa- dikkat gözünde bulundurulması ta· 
nasıl iddia etsinler ki bir günün sa- Şanghay, Nankin, Çingtav, son za- rışm beld~ler sükkanı• nazarında biidir. Baltıkta Rusların bazı yeni 
bah listesini akşam listesine bırak- manlarda da Kanton ve Hankavda bir efsaneden öteye geçemiyeceğini torpido vekruvazörleri bulunmakta 
mak zaruretinde kaldıklarında er- donar ~nın büyük hissesi vardır. zaman göstermiyecek mi? dır. Bunların tonu 3000 dir. Geçen 
tesi güne ait programlannın altüst Japonya, Çin donanmasını yok et- :. yıl bunlardan 3 tanesi haprlanmış-
olduklarını bizzat kendileri görü- mek veya kötürüm bir duruma ge- Sovyet Rusya: .ı, daha sekizinin tezgahlarda inşa 
yorlar ve ekseriya da telifi edemi- tirmek sayesinde, doğu Çin denizle- Rusyadaki donan~a kuvvet ve 1 halinde bulunduğu muhakkaktır. 
yorlar. Ve bittabi bugünü~ davala n !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
yarına, yannın davalan öbür güne elbette onların her yaptığını biz de için senede bir ay mezuniyeti ka
derken bir sene içinde yüzlerce ve yapabiliriz! diyebilmekten başka nun adeta bir ana sütü gibi belli 
belki binlerce davanın teraküm etti- bir sebep ve hikmeti olmadan tat• etmiş iken ekseriya, umumen la 
ğine şahid oluyorlar. Ve bundeın bik etmemiz doğru olmamak lAzım husus& o hakkı veren hiikfunete 
hak sahiplerinden ziyade kendileri gelmez mi? Bahusus biz istersek ne- nevama kendi hüsnü rızaları ile 
muazzep bulunuyorlar. Tabiidir ki ler yapmıya, misali muhal harikalar vazifeleri aşkı ile iade etmiş gibi 
her senenin iki aylık yaz tatilinden yaratmağa kadir bulunduğumuzu olduklan halde nasıl olurda bir de 
vukubulmakta olan terakümler dl- bir çok başka misallerle, davalarla
ğer sene yekfuılanna inzimam et- ispat etmiş olduğumuzu o milletler 

d rd d 1 pek ila görüp durmuyorlar mı? 
mek suretile o~ala an, ava ar-
dan vücude gelnliş bir dağ karşısın- Hatta 0 milletler bir çok işlerinde 
da kalan vazifeperver bir bakim ta- bizi taklld etmekle iftihar etmiyor
tilden sonra nefes alamaz, yemeğe lar ~ı? Binaenaleyh diğer bazı mil· 
çıkamaz, her günün öğle tatilinden letler gibi yaz tatili yapmadan on
istifade edemez oluyor. Bu suretle lara hiç de gıpta etmiyecek bir şe
iki ay yaz tatili uğul1jfa senenin kilde. icr~yi adale~ etmek m~vaffa
diğer on ayını feda etmek mecburi- kıyetıni ıbraz ve ıhraza dahı muk
vetinde kalan zavallı hlkim kendi tedir olduğumuzu ispat etmemiz 
kendini manen ve vicdmen mah- . daha ziyade şayanı temenni olmaz 
k1lın etmiş bulunuyor. mı? Hele hele bu tatilin bize hiç de 

o hakkı kanuniden aynca her sene 
iki aylık bir vakit ihtilas etmek ica
bı adalet ve müsavat olur? Yahut 
mademki bu yaz tatili imtiyazı pa
ra ile değildir, o halde bu da sıra. 
veya kur'a ile neye olmasın? 

emin olmakla beraber bu tatilden 
en çok zarar görenlerden bir hak 
sahibi sıfatı ile bundan sonra da 
icap ederse, sebebiyet verilirse mad
de, tarih, hadise, dava, mahkeme, 
numara tayin ve tasrihi suretile da· 
vamda çok haklı olduğuma her in· 
saf sahibini işhad etmeğe de hazı
rım. O vakit tamamile görülecek ve 
anlaşılacak ki kazanılması için pek 
kuvvetli bir müdafaaya ve hele Ali 
Haydar, Sadi Rıza, İrfan Emin'ler 
ayarında avukatlar müdahalesine 
lüzum hasıl olmıyacaktır. Belki o 
ayarlai-da bir avukat çömezliğine 

liyakatim de meıktik görülmesine 
rağmen bizzat bendeniz kazanaca
ğıma eminim ... Zira davam çok sağ· 
lam. 

Eski Hukuk meztmJcınndm 
Artık bunun neticei tabiiyesi olan faydası olmadıfı, bllikis saymağa 

aylarca talikler, tehirler yüzünden gelmez zarar ve mahzurlan olduğu 
adalet kapısının fisebilillih daim! tahakkuk ettikten sonra h!lA bu· 
nöbetçisi halini alan it sahiplerinin nun aksini iddia edecek olanlar ada
nelere tahammül etmekte olduğu- let ve müsavat kaidelerine hürmet 
nu, hakimleri ve hükümdarlan Maz- ve riayet etmiş olurlar mı? Ayni za
har Osman olan zavallılar da takdir manda bunun hilifını iddia edenle
edebilirler. Öyle ise: re hak verecek bir hlkimi Adil bu-

Ayni memleket ve ayni aile evlA
dı arasında eski ve yeni, evvel ve 
Ahir diye hiç bir memlekette emsali 
görülmemiş ve işitilmemiş garip 
tasnifier, tefrikler ihdas edilmiş ol
ması yüzünden binlerce, belki de 
yüz binlerce vatanperverlerin eski 
mütekaidin namı altında eseflerle Eyüp Sabri K.afdallı 
ı.-t lm ld Jlh, ad' 1 • te1A.&: 1 ··--·· il ••••il• 1 

Diğer milletlerin iyi kötü her iti- lunabilir mi? Çünkü böyle bir hil
yadını memleketimizde taklid ve küm ~alnız hAkimlerin dimağları 
ihdas etmemiz için bir nassı katı ile, başkalarının, diğer devairi res
olmadığı kadar da mutlaka bir fay- miyenin ayaklan ile çalışmakta ol
dası olmak da icap etmiyeceğine gö- duklarını tazammun etmiş olmaz 
re başka memleketlerin bambaşka mı? Halbuki hangi daire vardır ki 
şerait ve vesait ile tatbik etmekte dimağa hAkimlerden daha az muh
bulunduğu da herkesin kafi derece- tac olsun? 
de malumu olan böyle bir Adetini Diler devairi resmiye memurlan 
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si ve tazminine çalışıldılı böyle bir Takslldıkl SU Hızilısi YıklllcM 
sırada senelerdenberi bunun bir ne-
vi diğerinden başka birşey olmıyan 
bu mahkemeler yaz tatilinin devam 
ve bekasına hiç fÜphe yok ki bu 
devri İsmet !llilsaade etmiyecektir. 
Zira o İsmet zımnında ayni derece
de adalet ve müsavat mefhumu bu
lunduğu herkesin maltlmudur. Bf .. 
naenaleyh bu yaz tatilinin de eski 
ve yeni mütekaidin tasnifleri gibi 
kaldırılacağı günün çok teahhilr 
edemiyeeeğine, bazı mahkemeler 
talikine bem:emiyeceğine tamamile 

Şehircilik mütehasaısı Prostun 
hazırladığı imar plAnım nazaran 
Taksimdeki su hazineli tamamen 
kaldınlmaktadır. Binanın, iddia e
dildiji gibi hiç bir tarih! ve bedii 
kıymeti olmadılı anlaıılmı§tır. E
suen infU1 100 1eneyi tecavüz et-
miyen bu bina yıkıldıktan sonra şe· 
hir pllnına nuaran Azapkapıdan 
gelerek Beyoğlu Balıkpazarını kat
eden ve Tarlabqı caddesine muva
zi olarak imtidat eden cadde bur~ 
da nihayet bulacaktır. 
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Kıskanç kadın ••• 
Cevad Tevfik Enson 

B. Demir". hissiyatını gizliyemiyen 
ad mlardan biridir. Bu sabah daire
ye geldiği zaman arkadaşlarından 

biri onu iyice süzdükten sonra: 
- Gene ne oldu aziz dootum '! di

Y sordu. 
-Hiç ... Birşey yok... :Su sabah 

durup· dururken kanm ceplerimi 
karıştırdı da ona sinirlendim. 
Arkadöşı gülerek cevap verdi: 
- Demek kannız sizi çok kıska

nıyor... Evet kıskanç kadınlar dai
ma koc larmm ceplerini kanştırır
lar. 

Bay Demir: 
- Demek ö •le ha... diye mırıl

dandı. 

- Muhakkak birşeyf.. Mesela be
nim karım fevkal!ıde klskanctır. Bir 
gün geçme% ki ceplerimi karıştır
masın. ıletresim olduğunu, kendi
sine ihanet ettiğimi zannediyor. 
Doğrusu hakkı da var_ aramızda 

k 1 ın_ Ben istesem bir değil .. bir 
kaç tane metresim olurdu._ 

Bay Demir, o günden itibaren ka
rısının kıskançlığını kendisinin ya
k~ıklı olm;mna atfederek şık giyin
meğe başladı. Lük.'I'. kıravatlar satın 
al ı. Haftada üç defa traş olmağı :la 
ihmal elmedi. · 
Akşamlan arkadaşltırile biraha

neye gittiği zaman bir iki bira içtik
ten sonra geç kalmaktan çekinerek: 

- Eve çabuk dönmeliyim... Ne 
~:apavım karım çok kıskanç... Her 
g ce aşk mektubu bulacağım diye 
ceplerimi karıştırıvor, dertli~ 

Bay Demirin hakkı vardı. Karısı 

muntazaman ceplerini yokluvordu. 

izmitte Resim 
Sergisi Açıldı 
İzmit (Hususi) - İzmit Halkevin

de yerli gençlere ve amatörlere 
mahsus olmak üzere resim ve f otog
r f sergisi açılmıştır. Sergiyi bizzat 
V li ve Parti başkanı Ziya Tekeli 
açarak İzmit çocuklarının göster
mekte olduğu bu muvaffakiyetten 
dolayt sevincini izhar ederek sergi
de eserleri olan sanatkarları takdir 
etmiştir. 

.. 
Fotograf da Fahri Seyrek'in teş

hir ettiği yüzlerce eser, umumi ola
r ak memnuniyet ve alaka uyandır· 
mış ve bu kıymetli sanatkar genç 
tebrik edi1miştir. Foto Fahri, İzmi· 
tin iirini fotografla göstermeğe 

muvaffak olmuştur. 
Diğer eserler arasında Melih; 

Mitat. Turgud imzalan da kayde 
pyandır. Sergi 15 gün açık buluna
caktır. 

Yll(ı ·rm la< 1 •• 
İzmit (Hususi) - İzmitin Keten

ciler köyünde l, Akyazı nahiyesin
de 2 olmak üzere 3 yıldınm facıası 
olmuş ve i1ç zavallı insan tarlada 
iken ölmüşlerdir. 

Ebu Bekir .. emin olduğu kimsele
r i, Muhammede iman ettirirdi, on· 
lar da dn~annı islamiyete sokmıya 
çalışırlardı. Bu hal, üç sene devam 
Gtti ve müslüman olanlar da ancak 
otuz kişiyi geçebildi. Bütün bu mils
ffirnanlar, yeni dinlerini gizli tutar
lar. me.sciti. haramda namaz kılma
yıp evlerinde ibadet edederdL Böy
le iken, yeni dinin m~cud1yeti, 

ıağızdan ağıza yayıldı. B u haber 
~1zerine Kureyşin flerl gelenl~ri ha
r emde toplanıp şöyle konuşuyorlar
dı: c:Muhammed, yeni bir din çıkar
nuş Ben, A\lahın peygamberiyim. 
Cenabı haktan bana vahiy geliyor 
iiiye halkı kendi dinine davet edi
yormuş. Hatta bazı kimseler de onu 
'.tasdik etmişler, onunla beraber giz
li namaz kılıyorlannış.> 

Yeni dinin dedikoduları etrafta 
Jereyan ederken Ebu Bekir de mey. 
O.ana ç-.kalım diye ısrar ediyordu 
fAuharnmed de, c:azlığız!> diyerek 
pıeydana çık.onaya cesaret edemiyor
Ciu. 

Dördı.incG. ı~ ipüdasında, Mu
Jınmme.ci, Ebu Bekire, balkı alenen 
~ine dııvet etm~ iç_in vahiy nAzil 
plduğunu sbylcdi ve om Hacer su
t-.e~'lin 95 inci n ondan sonraki 

\ 

Gece, uyuyormuş gibi gözlerini ka
patıyor; karısını, elbiselerini fırça

lam&k bahanesile ceplerini aradığı
nı görüyordu. Bir gün Bay Demir 
cep karıştırmak meselesinden müt
hiş surette sinirlendi: 

cDoğrusu bizim bayan çok nazile 
bir kadın ama ... Bu ebedi kıskanç
lık ta artık kabak tadı vermeğe baş
ladı. Ona bir oyun oynıyayım da ak
lı başına gelsin .. > diye düşündü. 

Bir paket fantazi zarf kağıdla bir] 
şişe esanslı mürekkep satın aldı Ken 
disine gönderilmiş gibi bir aşk mek
tubu yazarak cüzdanına yerleştirdi. ' 

Ertesi sabah, cüzdanını bayanın gö-ı 
zünden kaçamıyacak bir yere koyup 
işine gitti. Bütün gün, karısına yap· 
tığı muzipliği düşünerek Sf"viniyor· 
du. Vakit vskit pişman da .:ılınuvor 
değildi. 

cZavalh kadın mektubu okurken. 
kimbilir ne kadar sinirlenecek> bir 
taraftan da: cNeyse fazla kıskançlı
ğın cezasını da çekecek .. Zaten mak
sadım onu yeise düşürmek değil

dir. Yarım saat geçtikten sonra me· 
sele ·i anlatırım> diye düşünüyordu. 

Aksam işi biter bitmez telac;lı te
laşlı eve döndü. Tuhaf şey... Bay 
Demirin ağlamakta olduğunu ümid 
ettiği karısı onu büyük bir neşe ile 
karşıladı. Saşırmakla beraber mek
tubun hala ciizdanında durup dur
madığını anlsmak iç.in od2ya girdi. 
Ufak bir felkikattan sonra cüzdanı 
koyduğu yerde buldu. Mektuba el 
sürülmemişti. Çünkü, koyduğu gibi 
katlı duruyordu. Fakat yan gözdeki 
banknotlardı;n bir tanesi eksilmişti. 

l Kütahyada Feci 
Bir Ölüm 

Kütahya (Hususi) - Bu yıl Kü
tahyanın Kiraz bayramı geçen se· 
nelere nuaran biraz daha parlak ya 
pılmak istendi Fakat Kiraz bayra
mının ikinci eğlence günü olarıııt 

tcsbit edilen pazar günü Ça.mlıca

da bir lise gcnçinin hayatının har
canması, bu yerli bayramın bütün 
tadını kaçırmağa kafi geldi. Hadi
se şu: 

Ev\·elsi gün Çamlıcada Kiraz bay. 
ramı şerefine Kütahya eğleniyor. 

Bu meyanda bazı şahıslar bir de gü
reş müsabakası seyretmek istiyor-

lar. Hatta bunun için, galibe veril
mek üzere ortaya bir miktar para 
koyanlar da çıkıyor. Profesyonel 
bir güreşçi olan Köprüörenli Arif 
pehlivan orada bulunmaktadır. Bu
na rakip olarak, bu işin heveskan 
olmaktan ileri geçemiyen ve kilo iti
barile de Köpriiörenlinin dununda 
bulunan H&kkı Batum isminde bir 

liseli genç ortaya çıkıyor, yahut ~ı
karılıyor. Güreş bi~az münakaşalı 

Ye çetin olmuştur. Neticede işi büs-

ayetlerini okudu. Bundan sonra, na-

1
1 

mazda kur'anı sesle okumağa baş
ladı. Hareme gider, halka nasihat 1 

ederdi. Bu sıralarda, okuduğu ayet
ler, ht'p kıyamet gününiln dehşetine 
dairdi ve halkı, dine gelmedikleri 

t akdirde cehennem azabı ile korku
t uyrdu; böyle iken, evvelce sözleri
ne inananlar bile söylediklerine 
inanmamaya başladdar ve Muham
mede, düşmanlık göstermek için 
ar.alannda birleştiler. 

Muhammed .. bir de, Kureyş kabl· 
lesi efradına baba ve dedelerinin 
dalAlette yaşayıp öldüklerine dair 
Ayetler okuyunca, Kureyşin bütü.1 
il~i gelenlerini aleyhine çevirdi. 

Muhammed.. r isaletinin dördün
cü senesinde evini terkederek ken
disine iman edenlerden Erk.amın ha
nesine taşındı. Bu ev, KAbenin gar
bfnde, Saf! ile Merrne arasında, Safa 
tepesinin yamacında ve hac için ge
lip geçenlerin yolu üze.:inde idi. fs. 
lAmiyete meyledenler, buraya ge
lirdi. Muhammed, onlara Kur'an 
okur, dinin ahkAmını bildirirdi. İç
li!rinden bazıları islımiyeti kabul 
ederlerdi. Halife Ömerin akrabala
rından bazıları da bu sırada müslü
man olmu§lardı. 

TIR flA •~a .. 

Halk Çarıının MuaJlyen Saatte 
Açılıp Kapanmasını istiyor 

Antalyanın yeni çarşısı 

Antalya (Hususi) - Antalya es
nafının çalışmasında ötedenberi bir 
intizamsızlık mevcuttur. Bazı şehir
lerimizde saatle açılış ve kapanış 
yapıldığı halde burada b uusul he
nüz tatbik edilmiş değildir. Sokak· 
ları temizleyen belediye tanzif&t 
memurları henüz işe başlamadan 

dükkanı açıp iş başı yapan esnaf 
çoktur. Bilhassa yiyecek ve içecek 
satan esnafta bu hareket daha faz
la görülüyor. Sokakları temizliyen· 
lerin kaldırdıkları tozlar yenecek 
maddeler üzerine kondukları için 
sıhhat bakımından çok zararlıdır. 

• !IS 98 

Canını düşünmiyen esnaflar arasın
da sabahın beşinden gecenin 10,30 
una kadar, günde 17,5 saat çalışan· 

lar da eksik değildir. 
Böyle olduğu halde bu intizamstz

lıktmı şikayet edenler de yok değil
dir. Hiç olmazsa sabah saat 7,5 dan 
akşam yedisine kadar çalışılması 

ve bu saatlerde dükkanların açılış 
ve kapanışının temin edilmesini, 
sıhhat ve intizam bakımmdan iyi 
olacağını alrucadarlann dikkatini 
çekmesini c Yeni Sabah> gazetesi 
vasıtasile rica edilmektedir. 

R. H. 
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Giresunda Deniz Bayra·mı 
~-......... . 

Giresun (Hususi) - Bir temmuz 

Deniz bayramı spor dolu ·Ve nqe 
içinde bir günle geçti. Su sporları 

için tertip edilen program tam saat 

15 de başhyacağmdan bu saatten 
ev\•el binlerce seyirci Küçükyalt 

arkını doldurmuştu. Muhtelif su 
sporları yapıldı. Birincilere hediye

ler verildi. Gece resmi ve hususi da
ireler ve klüpler elektriklerle süs-

bütün ciddi tutan Arif pehlivan, 
genç Hakkı Batum'u tepesi aşağı 
yere bastırarak zedeliyor. Liseli 
gencin fenalaşması üzerine vaziye

te müdahale eden bir doktorun tav

siyesiyle zavallı Hakkı hastaneye 
kaldırılıyor ve daha o gece, harca
nan hayatının son neresini hastane 
yatağında veriyor. 

Hakkı Batum, Kütahya lisesinde 

dört senedir vilayet hesabına leyli 1 

olarak okuyan sıhhatli, çalışkan ve 
dürüst ahlfıklı bir çocuktu. Bu acık
lı ölüm lise muhitini olduğu kadar 

bütün şehri de çok içten acındır

mıştır. 

Hakkı'nın cenazesi dün erasimle 

kaldırılmı~ ve müddeiumumilik ha
diseye ... koymuştur. 

lendi. Denizde belediye bandosu .:ia 
dahil olduğu halde büyük bir fener 

alayı tertip edildi. Bu fener alayını 
seyretmek için parkta ayakta duru· 

lacak yer bile kalmamıştı. Bu vesi
le ile de Halkevleri müfettişi Bay 

Çağlar şiirlerinden ve Giresun için 

yazdığı şiirlerden okudu. Bunu _ta
kiben halk şairleri ve gençler yazı 
ve şiirler okudular. Bu suretle Gi

resun dolgun edebi bir ~ece ve zen

gin 'bir spor günü daha yaşadL 

• llC a: 

·Dikiş Sergisi 
İzmit (Hususi) - İzmitte sene

lerdenberi genç kızlarımızı ev ve 

yuva kadını yapmıya çalışan Cum

huriyet Biçki Yurdu, her sene ol

duğu gibi bu sene de Ulu Gazi ilk 

okulunda dikiş ve nakış sergisi aç

mıştır. Sergi çok alaka toplamakta 

ve halk akın akın z.iy:ıret ederek 
memnuniyetini izha; etmektedir. 

Herekede çocuk kampı 
Hereke çocuk kampı açilm.ıştır. 

Kampa 150 kadar fakir ve gıdasız , 
çocuk alınmıştır. Kamp bir ay de-
vam edecektir. 

lli'~~iil'"~~a 
Muhammed.. Kureyş kabilesini, 

b llha sa reislerini ve ileri gelenle

rini iknaa çalışı rdı. Ekseriya bunla

rın hakaretine uğrar, sözlerini fa
kirlere tevcih ederdi. 

Muhammed .. Yine böyle bir gün, 
büyük kalabalığın önünde, Velid 

ibni Mııgayre ile din münakaşasına 
girişmişti. Yanına, Abdullah ibni 

Mektum isminde kör bir adam gel
di ve kendisine dinini öğretmesini 
rica etti. Muhammed, münakaşa ile 

meşgul bulunduğu için. ona cevap 
vermedi. Adamcağız bir kaç defa 
ısrar edince, Muhammed, onu kov· 
du. Bu hal, epiyce dedikoduyu mu-

cip oldu ve Muhammedin dininin 
fakirlere, acizlere iltifatı olm~dığı 

ile alay edildi. Muhammed .. bu de
dikoduyu kesmek için cAbese ve te

vella..... slıresinin, bu haksız mua
m elesine karşı geldiğini söyledl Vi! 
kör adamı buldurarak, onun müslü
m an olmumı k-sbul etti. Sonralıın 
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muharebelere gittiği zaman bu kö
rü Medinede yerine vekil bırakırdL 

-7 -
MUHAMP.~EDE EZA VE CEFA 

Selmanı Farisi, Muhammed aley
hisselamın çocukluğunu, gençliğini, 

nübüvvet ve risaletini, yukarıda an
lattığımız esaslara uygun bir şekil-

de hikaye ettikten sonra, sözlerinin 
tesirini anlamak üzere Ferruhzad'•n 
yüzüne baktı. 

Ferruhzfıd, kulaklarında tekbir ve 
tehlil sesleri uğuldıyarak, kendin
den geçmiş gibi dinliyordu. Selmrt· 

n'ın anlattıklarından ziysde, on 
binlerce arabı dini bir vecd içinde 

kaynaştıran sırrın ne gibi bir hik
rnet ve kudrete dayandığına çok 
merak ediyordu. · 

Selman, delikanlının düşünceye 

dalmış, birşey söylemediğini görün· 
ce: 

- Bu anlattığım şeylerde bir fev
b lAdellk, ilahf bir sır bulunduğunu 
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- Bu defalık fazla taleplerde bu
lunuyorsunuz. Bu bir prensip mese
lesidr. Bu gibi meselelerde kat'iyen 
münakaşa etmem. 

Genç adam, Hikmetin menfaati
nin de, ısrardan vazgeçmekte oldu
ğunu gördü. 

Fakat, delikanlının gururunun 
müthi§ surette yaralanacağım dü -
şiinerek, sabah geçen vak'aya fazla 
ehemmiyet verdiği için kendine söy
lendi. 

Tam bu esnada kapıya vuruldu. 
Feridun Bey, kısık bir sesle: 
- Giriniz .. diye bağırdı. Ve Hik

met, arkasından da Mehmet, odaya 
girdiler. 

XI 
Hikmet, odanın ortasında dur

du. Her günkünden daha ziyade sol 
gun görünüyordu. 

Feridun Bey bir müddet sesini 
çıkarmadL Oğlunun ince ve çevik 
vücudüne, yüzünün nazik hatlarına, 
saçlarının koyu san rengine sert 
bir gözle bakıyordu. Selime gelin
ce, o nazarlarını, ilk olarak Hikme
tin mat ve düz renkli çehresine, 
ağzının sol köşesinin üstünde gör
düğü küçük. bir bene dik!lmişti. 

Kendi kendine işte eben• diye 
söylendi. Genç adam, geceleyin ha-

1 yalet gibi dolaşan Feridun Beyin: 
1 

«O beni kaldırın, fena oluyorum• 
dediğini işitiyordu. 

Selm, o gece gördüklerini hatırı
na getirince, derh3l odadan fırlamak 
istedi. Fakat Feridun Beyi~ bir ba
kışı, aklını başına getirdi. IIeyeca
nma hakim olmak için kendini tuta 
nık, pencerenin kenarına geldi \'C 

dışarıda yağan yağmura bakmıya 

başladı. 

E\ sahibi birdenbire. oğluna hi
hben: 

- Bu s;abah, burada son derece 
biçimsiz bir vak'a cereyan etmiş, 
Osman. dostum olan katibme kah
valtısını getirirken üç defa cMerha:
ba arkadaş! Arkadaş merhaba.. 
diye söylenmiş. Buna ne dersiniz? 
diye sordu. 

Bu sözler üzerine Hikmetin du • 
dakları, gülecekmiş gibi hafifçe bü
züldü. Fakat kendisini tuttu. Buba- , 
sı, başını kaldırarak: 

- Küçük hikçyem sizi eğlendirdi 
galiba .. diye devam etti: 

Faat Hikmet, şöy~ dedi: 

- Hoşuma giden şey, Osrnanın 

şayanı hayret derecedeki aptallığı- , 

d~ 1 
- Terbiyesizliği, aptallığından zi- ı 

yade nl5kamı celbediyor. Her· ney· 
se, görüyorsunuz ki onun hareketini 
hoş görmüyorsun. Yalnız bu a- ı 
dam, yaptığı terbiyesizce harekete 
sizin teşvikiniz üzerine başJadığını 1 
söyledi. Ben de sizi l.fızımgelen cid
diyetle cezalandırmayı düşünüyor
dum. Fakat onun yalan söylediğini 

kabul ~tmiyor musun? dedi. 1 
Ferruhzad, bir zeka hamlesiyle 

açılan gözlerini yaşlı arkadaşına di
kerek: 

- Muhammed, beJii ki, çok tem!z 
ahlaklı, metin tabiatli, zeki ve geni~ 
düşünüşlü bir zat .. Fakat. bu anlat
tıklarınızdan peygamberlik, islami
yet hakkında vuzuhlu bir fikir edi· 
nemedim. İranda, .tMozdek> in pey

gambcrliği nin, halkın ne kadar kanı 
na girdiğini düşünüyorum da pey
gambcriniı.in çok kolaylıkla muvaf
fak olduğuna "hi!kmediyorum. 

Diye ce\·ap verince, Selman, de
likanlının mütalensını beğendi: 

- Doğru muhakeme ediyorsun, 
oğlum! Ben, sana, Muhammed'in 
peygamberlik hayatından. ilk ve h&
reketsiz safhayı anlattım. Muham
med. bu zamı.nda, hayatının en ra

hat ve cnd!şE?siz senelerini ya~yor· 
du. Ondan sonraki seneleri, ıztırap 

ve cidal içinde geçti. Bu devreyi an
latmadan evvel, sana, kendi macP.· 
ralanından da b!raz bahsetmiye, is
llı miyeti ve Muhgmmedin peygam
berliğini körü körüne kabul etme.
diğf mi ~cylemlye lüzum görüyorum. 

- Memnuniydl~ dtnlertm. 
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Nakleden : ORHAN S. 

anladım. Kendisini derhal kovaca· 
ğım ... 

Selim, Feridun Beyin kurduğu tu 
zağa oğlunun düşmesinden korku· 
yqrdu. Delikanlı bir lahza tereddill 
etmedi: 

- Onun kabahati yok. Yegane 
suçlu be.nim. Cezalandtrılacak kiın· 
se varsa o da oğlunuzdur. 

- Ya .. demek bu ışi siz ortaya çı· 
':ardınız. Bulduğunuz usul gayet 
güzel .. yalnız, Osmanla ne dı) e alaY 
ediyorsunuz? 
- Nasıl alay ctmiye) im, bulduğum 

o güzel fikri berbat elmiş. Ben kcn· 
disine, katibinizi arkadaş çağırsın 
diye emir vermemiştim. İstediğim 
şey, kendisine arkadaşça muamele 
etmesini görmekti. Tabii bU 
tamamilc başka mahiyette idi. Yal· 
nız kendisine fazla tafsilat vereme· 
diğimden zavallıcık yaptığı şekilde 
hareket edeceğini sanmış, onu ce • 
zalandırmayın.. kabahat benim. 

- Selim Beyi, Osman vasıtasi
le tahkir ettirmekten maksadınız 
ne idi? 

- Onun izzetinefsini kırıp, çift· 
liği terkettirmek istiyordum. 

- Sebebi ne idi? 
- Sebebi mi? Ondan nefret edi· 

yor, kin besliyorum. 
- Hala ifrat!.. Siz bundan btt 

türlü vnzgeçcmiyeccksiniz galib3 · 

Şunu hatırınızdan asla çıkarmayın: 
İfrat ve mübalağa daima apta!larııt 
işidir. Ve müfrit o1an her şey. bCŞ 
para etmez. Hem, siz mütemadiyeıt 
nefret etmekten, kin bcslemekteıt 
bahsediyorsunuz. Halbuki kinin rıe 
olduğunu biliyor musunuz? Keder, 
hiddet, kıskançlık, antipati, hepsi
ni duyabilir, hissedebilirsiniz; Ca· 
kat kin! .. Bu müthiş kelimeyi isti • 
mal etmeğe hakkınız yoktur! .. !{irt 
duymak müthiş, ve güç bir iştir! :su 
her saniyenin bir işkencesi, :müte
madiyen kalbin üzerinde taşınac.ı.ılc 
kurşundan bir yüJ..."tiir. Bu yükü W 

şımak i~in kuvvetli omuzlar isteı:_!· 
Bu esnada Hikmet, babasının yıı· 

züne baktı. Delikanlının gözleri ade 
ta: cHakkınız var, sözlerinize in3 • 

nıyorum, bu işde siz çok daha nıa· 
hirsiniz• der gibi idi. 

Feridun Bey de'ram etti: 
- Halbuki gnç dostum, hakkınd• 

kin beslenecek bir tabiatte değil J.i .• 
hatta, biraz evvel sizi cezalandır -
mamamı benden ısrarla rica etti· 
Ve hatta çiçek saksılıı.rını bile iade 
etmemi istedi. Şimdi sizden t:ılrP 
ettiğim şey. kendisinden af dileme· 
nizdir. 

- Ondan af dilemek mi? ~ 
- Tereddüt mü ediyorsunuz? doğ 

rusu bu da fazla! .. YokS3 biraz ttıı· 
ranlık bir odada bir müddet kalrtl~ 
arzusunda mısınız? 

Hikmetin dudakları titredi \'e 

yalvarmıya başladı: 
(Devamı var> 

- Oğlum! Ben, hayatımı baş dön· 
düren hadiseler içinde geçirdifll· 
Isfahan yakınlarında bir köyde doğ: 
dum. Gençliğimde mecfısi idim- 1311 
gün, IsCahan'da bir kilisenin öoü0 ' 

den geçiyordum. İçeride, dinl ayiO 
vardı Merak e ltim; kiliseye girdilfl· 
Hıri.stiyanlann ibadetini seyrettitıl
P apazlar la görüştüm. Hıristiyanlılc• 
beni cezbetti. Ateşperestlikten tJf' 
rıldım; hıristiyan oldum. İranlı V'9' 

tandaşlarım, bana kızdılar. Her yer• 

de hakaret etmlye, zulüm et mire 
başladılar. cZerdüşl> dini.rıin esas· 

iC sızlığını anladığım, hıristiyarıh 
esaslarını .akla aaha yakın buldt.I' 

ğum için, eski dinime dönmekteıı 
ise. vatanımdan ayrılmayı götiitrle 
aldım. 

Rumların id.lrm altında buJurıDtl 
·u· Şam tarann-uıa gittim. Orade. kt 

selcre, pııpar.lara hlzmet ettim. J{efl; 
dimi hıriJüyan1ı~a hasrettim; fnlr.~ 
bilgiuı n gôrUşüm arttıkça, hıriStl' 
yanlık ta beni tatm.ln etmemiye bil~ 
ladı. Çünkü &teslis> e hiç akıl erd 
rerntyordum. 

Bir gün, cBuhyra:ı. isminde bit 
r!hibin cte\•hid> tanft.arı olduğı.ıntl 
Jeittfm. ·cnevamı var) 
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Yazan: Kerim KANOK 

Bir iki ay evvel Veznecilerdeki 
Suıeyınaniye klübünde yapılan gü
ıeş birinciliklerine gıtmi§ ve !stan
b~ güreş iılemini yakından alakadar 
etnıesi Iazımgel~ bu müsabakal•~ 
ta; ekserisini yine eüreşçiler teşkil 
c~en 70 - 80 ki§iden ibaret küçilk 
bır gruptan başka kimseler gelme
dığini teessürle görmü§tük. 

O zaman bize öyle geldi ki bun -
dan beş altı yıl mukaddem Beyoğlu 
~alk Partisi binasında yapılan bi -
linciliklere, yerin ademimüsaadesi
l1e rağmen, daha çok seyirci gelir 
Ve müsabakalar daha çok alAkalı bir 
~ekı~.de yapılırdı. !~te bu alakanın 

Ugun tedricen sönmüş olduğunu 
teessürle görüyoruz. 

.
1 

Bunun esbabı araştırılacak olursa 
~ k hatıra gelebilen şeyler şunlar o-
acaktır: 

a) Müsabakaların lnzımgeldiği 
Şekilde reklam edilmemiş olması, 
b .. b~. Bau idari sebepler yüzünden 
k Utun güreşçilerin miisabakalara 

abul edilmemesi 
' 

• C) Milli takımda yer almış güreş-
~~~rirnizin ayrı bir grup halinde bu 

Usabakalara sokulmaması 
' 

d) Gerek güreşçilerin ve gerek-
~e ~Yircfü~rin ekserisinin işçi taba
lt •sından olması ve futbol müsaba
alarında görmüş olduğumuz mü -
~:r gençlerin Haç için olsun bir 

nın buralara uğramaması, bu 
;~n t_nadde üzerinde tevakkuf etme-

1 hız bilhassa faydalı görüyoruz. 

t
:Sugün milli sporumuz diye ilan 

e u~· 
gııniz güreşin şehir gençliği ara-

sında bı"r t·· ı·· .. . uru taammum edemcme-
Sinin v .. d . 
11 

e goz e bır spor olnmaması-
ın en b· · · · :ın ırıncı sebebı, bu sporun 

d ektcplerimizde mecburi bir şekil
g: ttat.bik edilmemesi, hatta hiç 

• os erılmemesidir. 

Okullarda tatbik edilecek sporlar 
1rıecbur.i ve ihtiyari olarak iki kıs
Jrıa ayrıldığını işitmekteyiz. 
~c-cburi olanlar: 
l) Atletizm (Koşular, atmalar ve 

atlamalar) 

b 
2

1
> Bentbol, voleybol ve baıolcet -

o ~-

3> Yüzme 
4) Yürüyüş 
5) İzcilik 

ıt 8> Dağcılık ve kayakçılık fmüsa
lllıntakalarda) 

'1) Jimnastik. 
1htiyari ola'lla.r! 
1) Futbol 
t) Güreş 
3) Boks . 
4> Bisiklet 
5> Motosikle4 
8) Tenis 
7) Eskrim 

:) Yelken, kürek 
l:ı ) Aletli jimnastik (paralel ve 

daha (milli sporumuz) !kelimesini 
ağza almamalıdır. 

Bugün (boks) ve (ciyu citsu) gibi 
tabii güreşten daha çetin olanlar 
bile İngiltere ve Japonya mektep
lerinde büyük mikyasta tatbik edil

mekte ve çocuklara dapa küçük 
yaşta iken kendilerini müdafaa et
mek usulü öğretilmektedir. 

Memleketimizde ve memleket 
karidnde Türk pehlivanlarının gös
termiş oldukları o harikalar dola
yısile bütün dünyaca al€m olan 

Tiirk kudret ve kuvvetinin mümes
sili olmaları lazımgelen gençlerimi

ze hiç değilse güreşin basit hareket
lerinin bile öğretilmemesi pek bü
yük bir giinah olmaz mı? 

Binaenaleyh güreşin memleket 
münevver: gençliği arasında lAyık 

olduğu ehemmiyeti kazanması ve 

futbol sahalarındaki meraklı kitlesi 
kadar olmasa bile bugünkü korkunç 
alİlkasızhktan kurtaracak kadar bir 
yekun toplıyabilmesi bu nefis spo

run bütün spor klüplerinde ve mek
teplerimizde çok şümullü bir tatbik 
sahasına mazhar olabilmesile ka -
imdir. 

il 118 811 

Askeri Okullar 
Deniz Bayramı 

Sporun her şubesinde birçok mü
esseselere nümune olacak şekilde 

çalışan ve bilgili çalışmalarile mü
nasip ve muvaffakiyetler elde eden 
askeri okullanmız arasında 16 tem

muzda Çengelköy Kuleli Mektebi 
önünde icra edilmek üzere büyük 
deniz bayramı hazırlanmaktadır. 

Kule1i, Maltepe, Deniz !:.isesi ve 
Harp okulu ve Bursa askeri liseleri 
arasında i-cra edi1ecek olan bu mü
se bakaların çok enteresnn numara
lar ihtiva edeceği alınan tedbirlere 
bakarak şimdiye kadar İstanbulda 
yapılacak en büyük bayram olacağı 
söylenmektedir. 

Öğrendiğimize na:aıran Beden 
Terbiyesi · Umum Müdürü Tümge
neral Cemil Taner de şehrimize ge
lerek mtisabakalarda bulunacaklar
dır. 

Dem;rspor Bu Hafta 
Vefa ve Beşiktaş'• 

Karşılaııyor 
14 haftadanberi devam eden milll 

küme maçları yarın ve öbür gün ya
pılacak olan Demirspor . Vefa, De
mirspor - Be~iktaş maçlarile sona 
ermektedir. 

Şampiyonu tayin edeceği için bü
yük ahlka ile beklenen bu maçlar
dan Demirspor - Vefa karşılaşması 
yarın saat 17,30 da Taksim stadyo-

SOLDAN SAGA: 

1 - Türkiyenin en güıel gazetesi 

2 - Doğruluk, üzerine kitap ko-

nu ı. 

3 - Çıldırmak 

4 - Hayvan evi, mana, bir uzuv 

5 - Bir kadın ismi 

6 - İsyan eden, mescit 

7 - Dans eden, nota 

8 - Su, yer. 

9 - Eğilmiş, ata takılır. 

10 - Iztırap çekmek, bir harfin 
okunuşu. 

YUKARIDArıT AŞAGI; 

l - Hediye, nota 

2 - Yapan, kuru ot. 

3 - Ata takılır, bir mclel 

4 - Bilgi, rabıt edatı 
5 - Akıbet - / 
6 - Yalan, dervişler kullanır .... 

7 - Fırıncılar yapar. 

8 - Işık verir, bir nota, zaman 

9 - ~ir harfin okunuşu, emir sıy

gası, bir nevi elbise 

10 - Dayak atılma yeri, bir nota. 

~----
Ankara 

6 Temmuz 939 Fiatları . , 
Açı'ıt 

ve Kapanıt · 

Londra 1 Sterlin 5.93 
New-York 100Dohr 126.675 
i'aris 100 Frank 3.355 
Milano 100 Liret 6.6625 
Cenevre lOOlaYiç. f. 28.555 
AmstudamlOOflorin 67.24 
Bertin 100 Maı k 50.825 
Brüksel 100 BeJıa 21.5325 
Atiaa 100 )rahmi 1.0825 
Sofya 100 Lt va 1.SS 

'Prag lOOÇe. Kr. 4.34 
Madrid 100 Pezcta 14.035 

~ V artova 101) Zloti 23.845 
Budapeıt• 100 Pengo 24.8425 
'3ilkreı 100 Ley 0.905 
.1elpad 100 Dinar 2.8925 
Yokoba .. 100 Yea 34.62 
tokbolm 100 l.veç. f. ·30.542 
oakeva 100 R11bJe 23.9025 

Esbam " Tılltiltt 
Tl\rk Borcu 1, Peıin 19.3) 19.30 

,. » il, )) 19.3019.30 
Erıani 19.2019. 20 
Sıvaa-Erzorum 111, 19.88 19,88 

&l'fiks gibi) 

g\l Bu Programa göre, tabii, vani 
~e:delik hayatla alakadar ferdi~ ha

) etıer mecburi, diğerleri ise ihti

tti7 olarak seçilmiş oldukları gö -
bar rtıektedir. Halbuki bu mecburi 
.J eketıer içnide ihtiyari olması i-

munda Adnan Akın idaresinde, De- =;::=:=:=::=:::::=:=:=:===:=::;= 
mirspor - Beşiktaş karşılaşması da 
pazar günü 17,30 da Beşiktaş Şeref 
stadında Tank idaresinde oynana

ap ed 
boı en cem'i soprlara, yani hent-
) ' Voleybol ve basketbole yer a -

;:ıktan sonra milli sporumuz olan 
~rn Cie de pekala yer ayrılabilirdi. 
'ı>o rna denilecek ki güreş, çetin bir 

lat~ı Olduğundan mecburi bir halde 
•llr k edilemez, ve ancak ifüiyart 
ll ak Yaptırılabilir. 

hrıalbuki böyle bir cevap hiç de · 
ç_?de olmasa gerektir. 

l'tıftı~nkü: evvela mekteplerimizde 
~lıı :-1 olmadığını zannettlgimiz 
Jthı u aporun ihtiyari olarak tatbi
l'tıtı~ hnkAn olamıyacağından başka 
141tkı b~ sporun (çetin) olarak te -

ll:A edilmesi de haksız olur. 
'ı>ot:r güreş hakikaten milli bir 
~611 muz ise doktor muayenesin -
btr ft.geçen. ve kalb ve ciğerlerinde 
lıı~ d rız~sı olmıyan her Tilrk genci 
lecek e:use kendini müdafaa edebi
bı.ı.r tu adar güreş öğrenmeğe mec
'l'ıilli b:ulmaıı, aksi takdirde, yani 

unye bı.:na müsait değilse bir 

caktır. 

Pazar günü ayrıca ayni sahada ve 
saat 13,:!D da Süleymaniye - Şişli 
muhtelitile Hilal - Kurtuluş muhte
liti Beden Terbiyesi kupa maçlarını 
oynıy=ı.cöklardır. 

Fetih Başaran Hilal Kulübünden 
Ayrılıyor 

Hilal klübü müessislerinden ve 

itilfısı için çalışan lstanbul mıntaka
sı başkan vekili Fethi Başaranın bu 
gün Beden Terbiyesi Müdürlilğü 

vazifesinde bir klübe bağlı olmadan 
çalışmasının daha iyi olacağını dü
şünerek uzun seneler emek verdiği 
Hilal klübü reisliğinden ayrılacağı
nı öğrendik. 

Önümüzdeki hafta yapılacak bir 
kongrede Fethi Başaran yerine mü· 
essis1erden Bay Hakkının reisliğe, 

kıymetli sporcularımızdan Beyazıt 

nahiye Müdürü Bay Arifin de umu
mi kaptanlığn getirileceği söylen
mektedir. 

Uzun ve temiz bir spor mazisi olan 
Hildlin yeni idaresile de muvaffa
kf yetlcr dileriz. 

RADYO 
CUMA 7/7/39 

12,30 - Program, 12,35 - Türk mil· 

ziği - Pl. 13,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haber

leri, 13,15 - 14 - Müzik (Karışık 

program - Pl), 19.00 - Program, 

19,05 - Müzik (Bach - Kantat N. 
78 Koro - Pl.), 19,15 - Türk müzi

ği (ince saz faslı), 20,00 - Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 

haberleri, 20,15 - Konuşma (haf

talık spor servisi), 20,30 - Türk 

müziği (Seçilmiş beste semai ve saz 

semaileri) 21,10 - Konuşma, 21,25 -

Neşeli plAklar - R., 21,30 - Müzik 
(radyo orkestrası - Şef: Praetorius), 

1 - Mozart Saraydan kız kaçır
ma uvertürü, 2 - Wagner - Siee
!ried İdili, 3 - Bizet • 2 nci Arle

sienne süiti. 
22,30 - Müzik (Operet selek

syonlan - Pl.), 23,00 - Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat), 

23,20 - Müzik (Cazband - Pl.), 23,55 
24 - Yarınki pro~ratı" 

Ankara, 6 (A. A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün s-aat 14 de Şem -
settin Günaltayın ba~kanlığında 
toplanmıtır. 

· Orman Çiftliğindeki bira fahri -
kasının İnhisarlara devri lltyihası 
kabul edilmiş ve Haydarpaşa - Sir

keci arasında feribot tesisi ve işlet
mesi hakkındaki kanun l&.ylhuı, 

alakadar encümenin talebi üzerine 
müstaceliye tu::;ulü ile müzakere 
ve kabul olunmuıtur. 

Bu kanunun hükümlerine göre, 
Haydarpaşa ile Sirkeci arasında iş
letilecek feribotlarla bunlara ait 

teçhizat ve her türlü mnlzctne sa -
tuı alınması, feribot yanaşma ya -
takları, adlgakıran, mebani vesair 

tesisat, inşaat, ameliyat, istimlak 
ve bunlara müteferri sair levazımJ 
ve hizmetler için 4.300.000 liraya 1 

Mareşalın 

lzmirdeki 

kadar gelecek yıllara geçici taah • 
hUtlere girişmeğe 'Münakalat Veki
li mezundur. Bu taahhüdatın 1 mil
yon 800 bin lirası, 3525 sayılı kanun
la tasdik edilen anlaşma mucibince 
açılan krediden, 2.500.000 lirası da 
3628 sayılı kanunun beşinci mad -
desi mucibince çıkarılacak bonolar 
hasılından temin olunacaktır. 

Devlet Demiryolları ve limanlar 
!Şletme Umum Müdürlüğüne muk
tazi muharrik ve mütehaITik allt 
'Ve edevat nıübayaası için 8.650.000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmeğe Münakal{jt 
Vekili mezundur. 1 

'Bi.iyük Millet Meclisi, bugünkü 
toplantısında yine müstaceliyet u
sulü ile bazı kanun layihalarını mu 1 
zakere etmiştir. 

MC'clis yarın saat on dörtte top -
}anacaktır. 

lngiliz Donan
ması Seferber 

~~~~~~!~riM•reşaı ÇakJ lı!!dr~~/'/ıce!n~ig me-

k b b h b b 1 
. d d selesınde Ingılterenın tasavvurah-

ma , u sa a , era er erın e or u , • 
r..ı ıt· l l ·ı ı· · v 1. · K 1 nın ne kadar cıddl olduğunu Alman-mu e ış er ı c zmır a ısı, :o or- • . 

d ,..~ t hk M" k" K ta YA ya ıspat etmek için eyll.ıl 1938 de 
il \"e ınus a cm "'v ı omu n- . . 

olduğu gıbt Inglliz donanmasının s~ 
ları, diğer askeri erkan ve maiyet~ 
leri erkanı olduğu halde, İzmir ci
varındaki kara ve hava birliklerini 
teftiş etmiş1er, öğleden sonra da' 
tefti§lere devam edilmi~tir. 
İzmir halkının, sayın Mareşalı 

:ıralarında görmekten duydukları 
sevinç sonsuzdur. Genel Kurmay 
Başkanı her geçtiklri yerde, halkın 
en içten tezahürlerile karşılanmak· 
tadır. Nitekim dün gece Mareşali -
mirin şehir gazinosunda Vnlinin zi
yafetinde bulunduklarını 'haber a
lan ihalk, gazinonun et.rafında kesif 
bir kit)(! halinde birikerek büyük 
askeri şiddetle alkışlamıştır. 

- • ıe:: 

Almıın1a Japonyaya bir 
nota vardi 

Tokyo, 6 (A.A.) - .Japonyamn 
Derlin Sefiri, Von Ribbcntrop tara
fından tevdi edilen bir notayı hüku
metine göndenniştir. Notada bir it
tifak aktedilmesi için israr olun
makta ve Avrupada harp çıktığı tak
dirde Japonya tarafından yapılan i~ 

yasi V'C iktisadi yardım vadi hatırlQ
blmaktadır. 

Siyasi r.ıahfelleı·de söylendiğine 

göre Hiramma, bu ittifakı akdetmek 
istemediği takdirde Japon askeri ri
cali kabinenin <lü ürülmesini derpiş 
eylemektedirler. -·-Irak 11• lbniaaOut hUkO. 
matı arasında ~ıkan 

lhtllll 
Bağdat, 6 (A.A.) - Irak parla

mentosunda harici siyaset müzake
rcl<'ri esnasında söz alan Başvekil 
Nuri Sait Paşa, Irak ile İbnissuut 
hükOmeti arasındaki münasebetler-

• 
de ba:ıı ihti!Arlar çıktığını bildirmiş 
ve Bağdadın bu ihtilafları Mısır'm 
veyahut diğer bir memleketin ha· 
kemliğine tevdie hazır olduğunu ila
ve-etmiştir. 

Irak ile İngiltere arasındaki mü· 
nasebetlerden bahseden Nuri Salt 
Paşa, askeri hazırlıklar için Irak'a 

beş milyon İngiliz liralık bir istik
raz \'ermiş olan İngilterenin dosh
ne semahatini bilhassa kaydetmiş· 
tir. 

BaşYekil, Filistin meselesine te
mas ederek, Irak'ın, diğer Arap 
memleketlerile berabe,r, siyonist si
yasetinin ortadan kaldırılması ve 

Filistinde milli, müstakil bir hüku
met kurulması için gayretlerine de
vnm edeceğini bildirmiştir. 

Nihayet hükOmetin harici siyase. 
tini tarif eden Başvekil, Irak'ın faa
liyetinin komşu Akdeniz ve islfım 
memleketlerine inhisar eylediğini 

ve biri SadnbAt paktı, diğeri de İb
nissuut hükOmeti ve yemen ile it
tifak paktı olmak üzere iki vesikaya 
dayandığını tasrih etmiş ve fbni~ 
suud Arabistanı ve Yemen ile olan 
ittifakın Mısıra ve diğer Arap hü

kiımetlerine de teşmil edildiğini 

görmek ümidini izhnr ey1iyerek söz
leme. nihayet vermiştir. 

:ferber hale konmasını teklif eden 
Vyvyan Adam'a Başvekil şu cevabı 
vermiştir: 

- HükClmct, tarzı hareketini pek 
açık bir §Ckılde ifede etmek için lü~ 
zumlu ve arzuya şayan addettiği bü
tün ledbirJeri almaktan geri dunnı
yac2ktn-. 

Lord Halitaksi 
Rusya.ya Gidiyor 

Londra, 6 (A. A.) - fyi haber a-' 
lan mahfellerde söylendiğine göre, 

1 

Sovyet hükümetinin tekliflerine 
cevap vermek \'e pakta dair mü • 
zak releri tacil etmek ütere Lord 
Halifax'ın yakında Moskovaya git
mesi ihtimali 'Vardır. 

Bu sabah bu haberi veren Dnily 
Exprcss gazetesi, Sovyet hükumet 
mahfelleı ile tam salahiyetli bir İn
ıgiliz devlet adaını arasında yapıla
cak olan bir temasın, şimdiki güç • 
lükleri sür'atle izale edebileceğini 
yazmaktadır. 

lngitiz Tezgahtarına 
12,soo,goo Ltrallk 
VapJr ısmarlanacak 

Ankar:ı, G {Husust) - Ticaret fi
lomuzun kuvvetlenmesi için hüku
metimiz çok mühim bir kanun llyi
hası hazırlamış ve Büyük Millet 
Meclisin~ vermiştir. 'ı.eytha~ Bütçe 
encümeninden geçmiş ve ruzname-! 
ye alınmıştır. Bu kanun Denizbanka 
gemi inşası vesair ihtiyaçlar için İn-! 
gi1iz kredisinden verilen 12,600,000 
liranın Denizbank yerine kurulan 
Devlet ~nizyolhırı Umum Müdür
lüğü tarafından istimalinl temin et
mektedir. 

Projenin metni şudur: 
•- Devlet Denlzyolları İşletme U 

mum Müdürlüğü ihtiyacı için muh
telif tipte yeni gemiler inşa ettiril
mesi ve sair vesait, techi:zat, malze
me, ~lit ve edevat siparişi ve bun
lara milteallik her türlü hizmetlerin 
ifası maksadile 12.600.000 liraya ka
dar gelecek yıllar:. ge~ici ta3hhUtle
re girişmiye Münakalfit Vekili me
zundur. 

Bu taahhüdııt karşı1ığ1 3525 numa
ralı kanunla tasdik edilen anlaşma 
mucibince açılan krediden temin ve 
Dev}et Denizyolları !şletrne Umum 
Müdürlüğü bütçelerinde açılacak 

hususi bir fasla irat ve tahsisat ola
rak kaydolunur. 

s~nesi içinde sarfolunamn·an 
mebali~ ayni işe ~arfedilmek üzere 
müteakip sent'lere devTedlHr.> --Tlen - Çin mee•l•aln .. • 

Japon talebl 
Tientsin, 6 (A.A.) - İngiltere, 

Çang-Kay-Çek'e yardım siyasetin
den vazgeçmedikçe imtiyaz mınta
kalarının ablukasının kaldırılmıya

yağı Japn askert makamları tarafın .. 
~an söylenmektedir 

Fabrikanın ilk düdüğü Türk köy .. 
lüsüne yeni bir ziraat sahası açıyor 
ve butün Türklere yerli şeker yi -
yeceğimizi müjdeli ordu. Fabrika 
açıldıktan sonra ilk seneler zarfın· 
da matlup :istihsallcri yapamadı. 
Çünkü henUz ılk tecrübe devre i 
geçiriliyordu. Fakat iki sene sonra 
fabrika tam bir muvaffakıyetle ls· 
tihsale başlıyarak 1933 senesinde 
40.000 ton şeker çıkarmıya rnU\ af

fak oldu. 
Fabrika bu taı-ihlerde teşviki sa· 

nayi kanunundan en yüksek dere
cede himayeye maıhar bulunduğu 
için, görülmemiş ve işitilmemiş • 
karlar temin etti. 

!İkinci fabrik) mız yine anonim 
şirket halinde milli bankalarım1t.ın 
iştirakile Uşakta kuruldu. Fakat 
fabrika mahallinin iyi intihap edi· 
lememesi gibi bir hata yüzünd n 
bu fabrikamız, kendisınden bekle
nilen randımanı veremedi. 

Bu hatadan mütevellit mes'uliye· 
tin kime raci bulunduğunu burada 
araşbrmıyacağız. 

Tam bu tarihlerde yani 1933 se· 
nesinde sermayedar bir Macar gru
pu da Bursa villyeti dahilinde bir 
şeker fabrikası kurmak ve on sene
lik bir faaliyetten sonra fabrikayı 
ve fabrikanın bütün muşltnlilabrıı 
mükemmelen ilşer bir halde ve bi· 
lfıbcdel hükümete terlredc~kti. O 
zaman İktisad Vekili bu teklifi red• 
dettiği için Macarların teşebbüsü 

de akim kalmıştı. Halbukı o tarıh
lcrde idh'Sl ~ilen toz şekerlerinin 
kilosu 35 kuruş olduğuna göre hü
kumete beher kiloda 25 kuruş ka
lacak ve fabrika 20 bin ton iistlhsal 
yapacağına göre bu varidat hazine 
lehine senede 5 milyon lira kibi mü 
him bir yekun tutacaktı. 

O tarihlerde Karacabey köylü ve 
çiftçilerınden batı heyetle\' de 'Ve· 
kıilcte gelerek bu teklifin kabul e
dilmesi için teşebbüslerde bulun • 
muşlardı:r. Fakat bu ha~ ırh teklif 
:reddedilmiştir. 

Ondan sonra 1934 senesinde Es
kişehır \'e Turhal fabrikaları ano
!nim· şirketi faaliyete geçti. Milli 
bank:alnrıınızın sermayelerıle ku -
rulr.n bu fabrikahı.r kuruldukları 
günden bugüt1c kadar kendilerin -
den beKlenen randımanı verememi~ 
lerdir. Alpulluya nazaran daha son
ra ve daha modern bir surette ku
rulan bu fabrikalar Alpullunun ran 
dımanını da verememişlerdir. Bu
nun da sebebi şudur: 

Alpullu1 hususi serrna.yelerle ku
rulmuş ve !a\lrikamn direk5iyonu
nu bizzat sermayedarların, yani klr 
\'e zararla alakalı olanların ldare 

etmesine mukabil, diğer fabrikala
rın idarelerini bu işde ehliyetsiz 

miidürlerin idare etmesidir. 

Bu basit mütalealar ve rakamlar 

şeker işlerini idare eden mekaniz
ınnnın ne kadar fena iılediiini is • 
pata kifidir. 

TUrk Maarif Ceml1en 
umumi heyeti toplanhaı 

Türk Maarif Cemiyeti umumi he· 
yeli 3/7 /1939 tarihinde fevkalade 
toplanarak (3512) numarah cemi - , 
yeller kanununa gore esas nizamna .. 
mesinde yapılmaaı ururt değifik .. · 
ilkleri müzakere ve kabul etmiştir. 

Y&ni nttamname hükmüne göre 
merkez idare heyetine ve hesap 
mura~ipliğine seçilenltırin adları a• 
şağıda yazılm11tır. 

Merkez idare heyeti: 
Kemal Gedeleç Cümhur Başkan• 

lığı Umumi KAtlbi, Vehbi Demirel 
Başbakanlık Müsteşarı, Nevzat Tan 

doğan Ankara Valisi, Refet Ülgen 
Urfa Saylavı, Rahmi Köken İzmir 
Saylavı, Fakihe Öymen İstanbul 
Saylavı, Halit Bayrak Beyazıt Say· 

lavı, İhsan Sunau Maarif VeldHeti 
talim ve terbiye Başkanı, Şefik Yü· 
rekli Devlet Şl'irası birinci daire 
Başkanı, Haydar Günver Bnşvckft.. 

let Müsteşar muavini, Avni Çubuk· 
gil Riyaziye öğretmeni. 

Hesap murnkipleriı 
Muhittin Baha Pars Bursn Sayla• 

vı, Hilmiye Dener Riyaziye öğret· 
ırıenı. • 



TÜRK TiCARET. BANKA.Si A.Ş. 
.MERKEZi: ANKARA· 

Her Nevi Banka Muameltih 
Her ay faizleri ödenen ~ 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
ŞUBELER: 

ANKARA: iSTANBUL: 
Adapazarı Gemlik 
Bandırma Burıa f zmit 
Barba Safranbol• 

ı Telefon : 2316 Bolu E•kitehlr Tekirdat Telefoa : • 24477:S 
T ürkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi 

mum Mildürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

EGE Tiyatrosu Tem•ill•rd 
GECELi - GÜNDÜZLÜ --~ı Daima Gene 

ÜSKÜOAR AMERiKAN KIZ LiSESi Daima Güzeİ Nuri Geıaçdur Ye 
arkadqları 7 Tem
muz Guma günil 
akpmı Şehremini 

İnşirah bahçesinde 
Cllvel kader 

Murad Şamil yaryeteai 

* lstanbul HalkTiyatrosu 
Keaan Gtiler Ye ar .:adqlan 

Bu akşam Beykoz 
iakele tiyatrosund .t 
piyea 3 P. Amca bey 
1 P. Komedi Mi
tel Revüıl Oto 
· Keti Varyeteai 

Z AY 1 
3/4 mart 1939 tarihinde Aşirefen

di caddesinde Küçük ·Ticaret han 

yangınında yanan depomda Doyçe 
Levant Line Vapur Kumpanyasın
dan aldığım: 

1 - 1'~rancfortde Fischer et Co. 

fabrikası tarafından yollanılan M. 

Mektep eylüıün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıd 
için PAZARTESi ve PERŞEM_ E gilnleri saat 9-12 ye kadar, 
ayı ıca da mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler 
erleriai mu haf aza edebilmeleri için erkea müracaat etmelidirler. 

Adrc•: Bağlarbaşı, Telefon: 60474 

Kirallk Dükkin 
Cağaloğlu yokupnda 27 aumaralı yeni dükK ia kiralık 

talip olan gazetemiz idaresiae müracaatları. 

Ş 1. R KET i HAYRI YE O EN : 
Sazlı Tenezzüh Ssf eri 

8 kiş lik en fiizide bir saz hey' eti. itina ile laazırlanan 

Blifeyi hamil (74 aumarah Yapurumuz) yarın, Köprüden 14,30 
da kalkarak muayyen iakelelerimize utradıktan sonra, oiaz 
içinde Ye açığında ceYelin yapacak, a•dette Büyilkderede 

•e Küçüksn Plajında tevekkufJa 20. 45 de köprüye gelecektir. 

P. markalı 2950 den 2957 numaraya .:.-::..;.:...:=::================================== 
kadar 8 sandık lastik ve cam eşyaya 

1 1 ait ordino. Devlet Demiryolları hanları 
2 - Francfortde Alfred Metz Fab-

rikası tarafından yollanılan M. P. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
markalı 1190/1 numaralı bir sandık 
cam eşyaya a-it ordino, 

lagiliz Kaazuk E ezaaelİ 
MDıtabzarabndaa 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 

mükemmel güzellik müstahzarları
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Balsamin Kanzuk 

' flôl5eleıınızl' 
5UVEURE- , 

Harsı Koruyunuz fVv1 
, I 

·FLiT daima ÖLOURUR ı . • 
u. ••• uııo.u • ı . ... ~. ,., ... uı, , ••• , •. Voy ..... HH 1 >'# ,._ 

Maarif Vekaletinden : 
1 - • Orta okullarda Türkçe, Tarih-Colrafya, Riyaziye, Ta· 

biiye, Fraaıızca, Almanca ve İngilizce Muallim MuaYİni ol•ak 
iıteye.\ler için bu aeae imtihan i:Çılacaktır. 

2 - imtihanlar bir Eylül Cuma günü lıtanbul Üniversitesi•" 
de baş~'yacaktır. 

3 - Bu imtih.ana dahil olacakların : 
A - Türk Vatandaşı olmaları, 
8 - Y aşlarıaın 20 den eksik ve 45 dea fazla olmamall, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında bulundukları Vilayet veya 
kaza idare Heyetinden alanmış bir mızbata ibraz etmeleri 
"HAien 1\ı.emur ve Muı,lim o'aolar bu kayıttan müstesna olup mesr' 

sup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir .• 
D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızalı 

rından salim olduklarrnı ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeler!. 
E - En a7. lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunıJ 

veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 
Muallim mektebinden mezun ol anların en az iki ders senesi muallim• 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 
• 4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduklara takdirde kanuni şartlar 

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalet• 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: 

A - Nüfus teıkeresinİ'l aslı veya tasdikli ıueti 
8 - Tahsil derecelerine aid şahadetname veya Yesikaların .. 

a11l veyahut ıuretleri 
C - Hüsnü~al mız'.:atası. 
D - Bu!undukları yerlerin M8arif ldaresiad~a nümunesin• 

göre alınm.ı tasdikli ııhhat raporu. 
E - Maarif İdarcs·nden tasdikli ve fotoğraflı fiş 
F - Altı adet 4X6,S büyüklDğlinde kartonsuz fototraflatl 
Bu vesikaların en 1011 15/8/1939 taribir e kadar Vekllete 

g6nderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete 1118" 
raca•t etmi, olanlar imtihana ahnmıyacakbr. (2200) (4090) . 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
3 - Dresdende -Oebe et Co. Fab-

rikası taı-afından yollanılan 1556 ve 
1557 numaralı M. P. markalı iki san
dık eczayi tıbbiyeye aft ordino. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) grup 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.7.1939 salı gü. 

nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. Kadın güzelliğinin sihrini terki- •••••••••••••••••••••••••••...., 

4 - Nieder - İngclheimde C. H. 
Boehringer Sohn fabrikası tarafın

dan yollanılan C. H. B. S. markalı 

!389/1-2 numaralı 2 sandık eczayi 
tıbbiyeye ait ordinosu, 

5 - Radebeul - Dresden den Che
mische Fabrik Von Heyden Fabri-
kası tarafından yollanılan 53959/1-4 

numaralı F. H. markalı .{ koli eczayi 
tıbbiye alt ordino ve 

6 - Berlin-Britz'de J. O. Riedel · 
E. de Haen A. G. Fabrikası tarafın

dan yollanılan R. O. markalı 16420 
den 16423 numaraya kadar 5 sandık 
eczayi tıbbiyeye ait ordino. 

Ve bu malları gümrükten çıkarıl· 
ması iqin Merkez Bankası tarafın

dan vermiş olduğu Alman Klering 
takas mektupları yanmıştır. 

Bu kere yenilerini çıkaraca-ğımdaa 
eskilerin hükmü kalmadığını beyan 
ederim. 
İstanbulda Meydancık hanında 

ecza deposu Moiz Parali. 

Çocuk Hakimi 
Dr. Ahmed. Akkoyunlu 

Tak•i• • Talf•h••• Palaı No. 4 

Paaartlaa ••ada laer aila 
lS tea .oara Telef n : 40127 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte nrttırma günü saatine kadar 

komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 89 ten manivela, askı yayı, tampon yayı, alat ve edevat ve sai

reden mürekkep hurda çelikle hurda eğe muhammen bedeli 934 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı 70 lira 9 kuruştur. 

2 - 10.000 kilo hurda pirinç (parça halinde), 15000 kilo hurda pirinç 

talaş (temiz) 18.000 kilo karışık talaş halinde hurda pirinç muhammen 
bedeli 4940 lira, muvakkat teminatı 370 lira 50 kuruştur. 

lstanbul Emniyet Sandığl Direktörlüğündenı 
939/27 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Memduh varislerine ilan yolile 

tebliğ. 

Bay Memduh, Aksaray Muratpaşa mahallesi Şakirpaşa sokak eski 5 
yeni 21 numaralı ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotek gös

tererek 19.8.930 tarihinde 9234 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 

(350) lira borcu 27.3.939 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve 

masarifi ile beraber borç (882) lira (71) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 

numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim 

olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 

gönderilmişse de borçlu Bay Memduh Ayvansarayda Hançorlu Bostan 
altında Ebe sokak 14 No,..lı evde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama

mıgtır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan su
retlle yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Memduh mirasçıları işbu ilan tari-

hinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislcri

nin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise 
bildirmeleri llızımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan 

takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur ka

nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 

göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet nan olunur. (4985) 

binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar bü .. 

tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art-

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 
cinsleri vardır 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 

Sivilceleri tamamen izal~ eder. 

Traştan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İngiliz KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

İstanbul İkinci İcra memurluğun

dan: 

Dairemizin 36/46 No. dosyasile 

mahcuz olup bu kerre paraya çevril 

mesine karar verilen Galatada Ö

mer Abid han 31 No. lu dairesinde 

bir adet baskülün birinci açık ar -
tırması 13/7 /39 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 12 den 14 e ka 

dar ifa edilecektir. Bu artırmada 

mahcuz eşyanın yüzde 75 ini bulma 

dığı takdirde ikinci açık artırması 

19/7 /39 çarşamba günü ayni saatte 

ifa edilecektir. Alıcı olanların mu

ayyen gün ve şaatte mahallinde 

hazır bulunacak memuruna müra

caatları ilan olunur. . 

I - 19/Vl/939 tarihinde kapalı zarfla ihale olunacağı ilan edilmif "' 
lan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur etmediğinden yeıu
den değiştirilen muhammen bedeli mucibince pazarlıkla eksiltmeye 1'0' 
nulmuştur. 

il - Muhammen bedeli c34500• lira muvı:;kkat teminatı c2587.5G• fi• 
radır. ~ 

III - Pazarlık 14/VIl/939 cuma günü saat 14 de Kabataşta Levazıdl 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi cl72• kuruş mukabilinde Levazım Şubesi veznesi"' 

den ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir ve nümune de ı&
rülebilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için tayin olO-
nan gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. c4957> ~ 

ISTANBUL OEFTEROARLIGINOAN : 
ı - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan bOrÇ' 

ları ile bu borçlarına karşı yaptıracakları paraların miktarlarını kayıtlar' 
ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabilrneıeti 
maksadile 2184 sayılı kanunla ihtas edilmiş bulunan vergi cüzdanları ııet 
malsandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa satılrn•"" 
~~ ~ 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca rn• 
buz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlar da kaydedilir ve her rııii" 
kellef vergi cüzdanlarındaki kayıtları~ da vergisini ödediğini ispat edr 
bilir. .." 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak biit~ 
bo~ç ile teslimatı bir arada gösteren bu ci.izdanlar büyük bir kolaylık tertl~ 
ettiğinden her borçlu vatandaş tarafından alınması faydalı olduğu ve 

8
1' .. 

zu eden vatandaşların bedeli mukl'bilinde mal sandıklarından alabileC
8 

J;i;ebliğ olunur. (4303) 
4 2 a.....,. 

Sahibi: Ahmet Cemaleudiri SARAÇOQLU 
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