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Dikkate Şayan 
~r Münakaşa 

_ I H~tayı~ Anavatana _lngUterenin 
ş u k r a n 1 · AÇacaoı Kredi 

Yazan: Hüaeyia Cahid YALÇIN 

k iııgiıt.ere hü~~~etinin L:histan~ı lJafaya· 'arşı bır tecavuzu garantı etrnesı ~ ~ Ait Kanunlar 
~Zerine, Almanlar, duydukl~rı hid-
etuı yeisi ve acılığı içinde, Ingilte

te ·1 
ı e aralarındaki deniz anlaşma- Meclisten Dün Gecti 

' ~~ı 1cshcttiklerini Londraya teb-
g etrnişlerdi. Şimdi bir iki ay son

ra, İngiltere hükumeti buna cevap 
"erdi. Gayet mutedil btr lisanla, 
~Zlaşrna arar bir maksatla yazılan 

T a·yfur Sökmeı,t Dün B. M. Mecli
sinde Mühim Bir Hitabede Bulundu 

Ankara, 7 (A.A.) - Millet Mecli
sinin bugünkü toplantısında Ilataya 
ait kanunların müzakere ve kabulü 

ngiltere hükumetinin tekrar mü
~kereye girişrneğe hazır olduğunu 
lı.ıl~iren bu nota, Alman siyasi me
~fılınide ve Alman matbuatında 

Yuk bir fırtına kopardığı gibi her münasebetile söz alan Tayfur Sök
~.esclede Bcrlinin arkası sıra yü - men (Antalya) şu beyanatta bulun
l'ürncyi şiar eolnm\iş ol::ın italyan muştur: 
gaıetelerini de gayrete getirdi. c- Büyük Türk milletinin özü ve 
b· .Bu suretle vul~ubul:ın neşriyat 

1laraf devletler efkar.ı umumiy.e= 

büyük varlığın hakiki mürnessıli o
lan aziz arkadaşlarım, Hataym 20 
senelik Milli Mücadele tarihini şan
la, şerefle, zaferle kapayan anliŞ

mayı birkaç gün evvel tasdik buyur
muştunuz. Bugün de Hatayın bir vi-

(Sonu .) üncti sa~ fanm:<la) 

Bilhassa Avrupanın 
Şark]Milletlerin eolacak 

Londra, 7 (Hususi) - Nazırlar 

Meclisi tarafından verilen bir kara· 
ra göre Avrupai Şarkideki dost dev· 
!etlere 10 milyondan 60 milyon İn· 
giliz lirasına kadar kredi açılına· 
sı hakkında bir kanun layihası A
vam kamarasına tevdi olunmuştur. 
Bu kredilerin faizi muamelenin cins 
ve mahiyetine göre değişecektir. 

Bundan maksat, iktısadi müşkül· 
ler dolayısile iştira kuvveti ciddt su
rette sarsılmış olan memleketlere 
İngiliz ihracatını kolaylaştırmaktır. 

Bu krediler, bu memleketlerin 
milli müdafaalarının takviyesi için 
icabeden malzemenin milbayaasına 
da hizmet edecektir. 

Maahaza bu krediler istikraz ma
hiyetinde olmayıp sırf ticari maht~ 
yettedirler ve bu meseleler hazinw 

~1nce gayet istifadeli bazı hakikaı- Bulgar Başvekı· ı ı· 
~tın ortaya çıkmasına sebep ol -

d Uştur. İptıda Le Temps azetesln· Be rl ,. n den Do·· n u·· y o r Mılaraafın,daen fteadvi/r,·onlunmakladır. e, Almanya muhabirinin iş'arına 
aıren b ·· t ı ı ·· d .. ı· · t azt mu a ea ar gor um. tı-

1 ar edeyim ki, birdenbire bu müta- • 

~aıara inanmakta tereddüt ettim. Dün Berlı·n _Je z,·yaret uakkında lzmirdeki 
" 1 rnemleket arasındaki gerginlik aı J-Zj 
.ıUz'" 

_,.._· F~· .. r~~s~~:~:Ca~~~~~:~ Resmi Tebliğ Neşredildi Tetkikleri 

l'atı 

ha ta'sıo\-4 
Verdirn. ~ . .. ._ 

m h~kiki hissi
·e göstermek) 
uğuna ihtimal 

F'ransız mu ifadesine 
~a~ran, Alma silfı.hlanınıya baş 
ll ll1ıştı. Giriştiği yeni politikayıl 
1 arıak bir neticeye isal edebilmek 

trı İngilterenin muhalefetini ber-ı 
.::af -etmek. lazımdı. 1914 harbi Al
t tıyanın lngilt~reye karşı deniz:
:::~ rekabet <!lmege kalkması yü· 
bo den çıktığı için, şimdi Almanya 
d .Yle. bit rekabete giriŞmiyeceğine 1 
aır l ·ıı . . ~ ngı creye temınat verıyor 

İzmir, 7 (A.A.) - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Çakmak, bugün de 
İzrnirdeki teftişlerine devam etmiş
lerdir. 

·Ma rcşalimiz, sabahleyin, refakat
lerinde orgeneral Altay ve Çalışlar, 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Suriye Reisiciim· .. 
huru istifa Etti 

Şam, 7 (A.A.) -=- lia\'as muhabiri 
bildiriyot: 

Suriye Reisicümhuru Haşim Bey 
Atassi istifa etmi~tir. Reisicürnhu -
run bu kararını bildiren mektup ya
rın sabah saat 9 da Mebusan Ivlecli
sine tevdi olu.nacaktır. 

~e donanmasını İngilterenin denız 
f Uvvetıe:rinin yüzde otuz beşinden 
lazıa nisbette takviye etmiyeceğini 
"~llhhüt e~ lıyordu. İşte 1935 sene -
~ncte__ Almanya ile İngi\tere arasın
t boyle biı· -deniz anlaşması vukua 
~lrnışti. Bu anlaşma teknik bir ~ 
g aksau~ yapılmamış, siyasi bir 1 

ttı~c u.~runda düşünülmüştü. Al - •. v~eivanof Be!graddaa 
b 11Ya Ingilterc ile denizlerde hiç 
~~ ~rnan çarpışmamak gibi bir ta
\> Ude girerken tamamile siyasi 
ı: Rayet mühim bir harekette bu-

geçerken Yugoslav batvekilile aynı trende 

Seker Şirketinde 
Müfettişler 
Tahkikata Başladılar 

rırnuş oluyordu. 

lıe~~anyanın bu uzlaşmada hedefi 
~ idı? Orta Avrupada ve şarki Av-
8e !>ada tam ve snutlak bir hareket 
otthestisine naıl olmak. Almanya 
~:larda istediğini yapacaktı, İngi 1-
da e. se~. çıkarmıyacaktı. Almanya 

tl. lngıhzlerin denizlere hakimive-
ne • 

' • karşı rekabete kalkmıyacaktı. .{an· 
fle 1 Almanyanın 1935 de İngiltere 
te anlaşırken hakiki maksadı ingil-

te il d .. l'et e unyayı paylaşmaktan iba-
~:ı. Denizler İngilterenin ola • 
lt~ tı, karalar da Almanyanın. Çün-
1(! Alrnanyn bir kere orta Avrupa i
'o ~atki Avrupaya hakim olduktan 
ı~1nt;ı, . bu hudutlarla iktifa etmesi 
~ n hıç jbir sebep yoktu. ! 

~lınte· Fransız muharriri Almanyada l 
4n ~1 İngiliz cevabına kar§ı duyu- 1 
<lu ınfiali bu hakikatle izah ediyor-! 
ti(!· Almanlar nazarında İngilizler ı 

tıız 

Beı lin, 7 (A. A.) - B. Köseiva
rı >f, Hariciye Nezaretinde yapıla -
cak bir kabul resminden sonra, ge

ce Münihe hareket edecek ve ora
daki nasyonal • sosyalist te~ekkül-

lerini ziyarctt~n sonra Salzburga 
geçerek oradan da Bulgaristana 
dönecektir. 

Bulgar Başyekilinin Berlin ziya
(Sonu a üncü 8ayfamıztla} 

lktıaat Veklletl mUfettı,. 
lerl ithalat l~lerlnde bazı 
. yolauzlukları tetkik 

edlyor lar 

Buz Dolabı mi . Fabr'ııt ka mı? k~~~:::~=~İ~. ~::!~1iızı~er~~d:e~!~ 
9 1 denberi takip ettiği c;reyanı ve bu 

- yolda yapılan idaresizliklerin mahi. 

Bigadaki Fen Heyeti A 'k <;n~1 in; .. ~ıh~> 
B D ı b G.. . men a a i an ı 

uz o a ı ormemış Eserlerimiz Geliyor 
Zav•lh dolap sahibi tanzHltt•n latlfade edeyim der. 
ken Belediye kararlle ayrıca motör reaml ödedi 

Nevyork Sergisine giden tarihi e
serlerimiz haziranın on yedinci gü
nü yola çıkarılmı~lardır. Bu eserleri 
Müzeler Umum Müdürü Bay Aziz 
getirmektedir. Vapur on gün sonra 
limanımıza gelecek ve tarihi eserle!' 
alındıkJarı müzelere iade edilecek
tir. 

(Sonu 7 nci sa)1aınızda ) 

--~o---

ttı~ anlaşmasının ruhunu ve hük-
1 l\.ı;:: anlamamış görünüyorlar. j .. ~ 

l'tıı 11Ya, Balkanlara doğru sark - ! 
Bir Kadın 17000 
Lirayı Kocasına 
Tercih · Etti 

RiJ:ı.Ya başlayınca, Lehistanı ezecek 1 ·..-ııı....,-.: 
t..ı~ olunca, Çekoslovakyayı orta • 
ta•- kaldırınca İngilizler neye me-

tt ed· 
~es· 1Yorlar, neden bir sulh cep -
~rıı ~QŞkil etmeğe kalkıyorlar, ne· 
l~ın azı memleketlerle garanti an
~a~ ası yapıyorlar? Neden Alman· 
ıq<t~ serbest bırakmıyorlar? Al -
l'ot Ya denizde onlara rekabet edi· 
ttıarı tnu? Mademki İngilizler, Al • 
~u Yanın istila tasavvurlarına bir 

Çekıneğe teşebbüs ettiler, Al
llüseyin Cahid YALÇIN 

<Somu 3 ÜIYÜ sa yfada) 

l _, ;:s ES 

- Biga belediye.rin!n tuhaf kar arlanna sebep ol.oıı buz do!ab; ı 
Bigadan bir mektup aldık. Artık j b.ir buz. dol~bının ve o dolabın tali?

~er evde, her dii.kkftnda yer sız sahıbinın başından geçen garıp 
ıtlacak kadar taammüm etmiş olan (Sonu T inci sayfada). 

Birinci Hukuk Mahkemesi yakın· 
da Tayyare Piyangosu yüzünden çı· 
kan bir karışık alacak davasını tet
kik edecektir. Davacı rnevkiinde Ba
yan Zehra müddeialeyh rnevkiinde 
de ılı' kocası bulunacaktır. 
Davacı Zehra üç sene evvel henüz 

doğan oğlu için bir tayyare bileti al. 
mı.ş, kendisine tam 20 bin lira çık· 
m.ış. Bu parayı kocası almış, üç bin 

(Sonu 3 üucU snyfanııZda) 

AKDENiZDEKi 
INGiLiZ FiLOSU 

•• 
Karşı Tarafa Hiç Bir Galebe Umidi 
Bırakmıyacak Kadar K uvvetlidir 

t 
~ 

•• 

.. r I .. 

"l"" • 

İogilizlerin Akdeniz filoıuna ı..'l !osup «Royal Sovereiınl> 
saffıharp gemisi 

Dünkü nüshamızda Şarki Akde· 
nizde bir cevelan yapacak olan İkin
ci İtalyan filosile birleşik Türk • 
Yunan deniz kuvvetleri arası'iida bir 
mukayese yapmıştık. Bugün de Ak
denizdeki İngiliz filolarından bah ı
edeceğiz. 

Büyük Britanyanin Akdeniz do
nanması, 19:J9 yılı deniz salnarnele-ı 
rine göre Amiral .Pound> un ku
mandası altındadır ve şu suretle 

H E R SABAH 

taksim ve tevzi edilmiştir: , 
1 inci harp fırkası (Amiral Leııt· 

hanı): 

Warspite (Baş kurnandan sancak 
gemisi), Bar ham (Liva amiral san· 
cak gemisi). Ramillies ve Royal So
vereign saffıharp zırhlıları. 

1 inci kruvazör fırk"tlcı (Amiral 
Cwıning1ıam): 

London (Amiral gemisi), Şrop
(8o1'u !~ ünrü sın'famızda.) 

•• 

ltalyan Gazetesinden İki Sual 
Dedelerimizin her sözü gibi: cHas

rnın sitemini anlamamak hasma si· 
temdir~ sözü de pek doğrudur am
ma son zamanlarda büsbütün kudu
rup memleketimiz hakkında küfür 
savurmakta biribirlerile yarışa çı

kan İtalyan gazetelerini büsbütün 
cevapsız bırakmak ta elden gelmi
yor. 

Bu meyanda tResto del Karlino• 
isimli bir İtalyan gazetesi asıl ku· 
durup köpürmelerine sebep olan 
IIatay'ın indesi keyfiyetinden bah
sederken: cHer şeyden evvel biz 
Türklerle yanılan bu ittifaka gıpta 
etmiyoruz. Onlar her devirde bizim 
düşmanlarımız olmuşlar ve her da
im İtalyadan darbe yemişlerdir. 
Türkler, sulh zamanında fena dost 
oldukları gibi harote de tehlikeli bir 
müttefiktirler . .. > diyor. 

Kendi sözlerile kendi milletini j}. 

zam edecek kadar gözleri kararmış 
olan bu zavallı İtalyan gazetesinin 
bu cümlelerden evvel ve sonraki 

çirkin bühtan ve şütumunu kendisi
ne iade. etmekle beraber bir mliddet 
asabına hukim olarak şu ilti sualimi
ze cevap verrnesiui istiycoeğiz: 

1 -Türkler, İtalyanlardan nerede 

ve ne zaman tek bir darbe yemişler
dir? 

2 - Umumi Harpte müttefikleri 
olan Avusturyalılara, Almanlara i
hanet edenler, daha dün birinci sı
nıf dost ve müttefik diye ilan ettik

leri Arnavutlara namerdane kast 
eyliyenlcr, hulfısn bütün dünyada 
dönekliğin ve kahpeliğin müşahhas 
timsali olarak tanınanlar Türkler 
midir. yoksa İtalyanlar mıdır? 

İtalyanlardan biz Türkler değil, 
eli silah tutan hiç bir millet darbe 
yemedi. Zira İtalyan tarihi milli ve 
nskerisi Habesistan ve Arnavutluk 
sahte zaferlerinden başka bir tek 
galebe kavdetmek fırsatını maal· 
esef bulamomıstır. cTahn, İtalyan

ları dayak yemek için :varatmıştır » 
vecizesini meydana atan Tilrkler 

değil, İtalyanlığın,ı iddia ettikleri 
Büyük N'anolyondur. 

Fena dost ve kötü müttefik bahis· 
Je>rine gelince cResto del Karlino> 
nun bu mcvzua temas etmesi intakı 
hakkın en beliğ bir misaJidir. 

Ne diyelim, Allah kimseyi i1l§lrt· 
masın ..• 

A. CEJ!ALEDDIN SA.RAÇOGLQ 
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İlk Attığım Mermi Karşımdaki 
Karaltıyı Yere Sermişti .. - -c::----

dı da dediğini yapmadım. Yoksa he· 
rifi arkadaşlarile zıbartacaktık. 

- Ne idelim başçavuş, kader böy· 
le imiş işte. 

- Kaderin kabahati ne ülen? .. 

~ Biraz dikkatli bakınca, hareketle· ı 
rinden bunların sigara ateşi olduğu
nu iyice farkettim. Bu sırada, Zey
bek Mustafa kolumu çekti. Parma
ğını uzattığı istikamete bakarak fı
sıldadı: Suçu işliyen benim. O anda, bize 

- Başçavuş, hele bir de şu tnrafa bombayı savurmak <iüşerdi emme, 
bnk. bu çıfıtın orada bulunduğuna aklım 

- Ne var ülen Zeybek?.. yetmedi bir türlü. 
- Karanlığın içinde akçıl bir ka- Dört döndük oralarda. Fakat, San-

Gazi Köprüsü 
Kıamen dö,enen tramvay 

hatları aökUlm•I• 
başlandı 

Okuyuculanmız 

!!for ki ı 
Gazi köprüsü üzerinde kısmen dö. Kazanç vergisi almalı !. 
şcnmeğe başlanan tramvay rayla -
rının sökülmesine geçilmiştir. 

5 Temmuz 939 tarihli gazetenizin 
ikinci sahifesinin üçüncü sütunun
daki beş paralık nikel paraların e-Buna sebep, Nafıa Vekfileünin 

Gazi köprüsünden tramvay geçiril-
memesıru· · kat'ı'y tl k 1 t ritilip külçe halinde satılmasından e e arar , ırmış . _ .. 
olmasıdır. Çünkü, Azapkapı _ Şiş- ıbaret ~uyuk para. suiistimali hak· 
hane yokuşunun yüzde 7 _ 8 dere- kındakı yazınızı dıkkatle okudum. 
ce arasında meyilli old:.ığu anlaşıl- Bu işi yapanlar, binnetice hazi
mış ve bu kadar fazla meyilli bir neye intikal etmesi lazımgelen ka
yokuştan tramvay geçirilmesi mah-ı zancı kendi şahsiy~tlerinc hasret
zurlu göriilmÜ"'tür. İstanbulda en mekle beraber nynı zamanda ken· 
fazla meyilli tı~amvay güzergahı. o- ~ilerini adli safhadan takibe ~
lan Şişhaııe • Galatn yokuşunda bi- kiin olmadığına nazaran bu ~-çıkgo.z 
Je meyil derecesi ancak yüzde 6 51 kumpanya hakkında tevessul edı
arasındadır. ' ' 1ecek tek bir çare vardır ki o da tc· 

min ettikleri karın kazanç vergisiraltı var. Sandaneskinin hayvanı daneski olduğuna hiç te şiiphe et
olmasm bu?. mcdiğim o karaltıyı bulmak değil, 
Beş on adım daha ilerledikten görmek bile nasip olmadı bir daha. Sihirli Paketler nin alınması için alakalı maliye 

memurlnıını faaliyete scvketmek 
ve yüz binlerce lira kazanan bu 
açıkgözlerden cezasile birlikte ka
zanç vergisi tahsil etmektir. 

sonra, karaltının, gündüz Sandanes- Herif sanki yere geçmişti. Oralarda 
.kinin altında gördüğüm bakla kın daha ziyade dolnşmnk imkanı da 
hayvan olduğunu tanımış ve dere- kalmamıştı... Çünkü, bize doğru 
nin kenarında da dört kişinin otur- ric'at eden çetenin üzerine atılan 
öuğunu iyice farketmiştim. İçimi mermiler etrafımızda vızıldamıya, 
tatlı bir şüphe kemirmiye başlamış- bulunduğumuz yerleri yalamıya 
tı. Kendi kendime, acaba diyordum, başlamıştı. Bu sırada ateş birdcnbi· 
Sandaneski bu dört karaltıdan biri re dah ziyade şiddetlenmiş, atılan 
mi? .. Şunlara bir bomba göndere- tüfeklere biribıri ardına patlıyan 
yim mi? .• Fakat, düşünüyor, bir tür- bombalann hırçın sesleri de kanş-
lü karar veremiyordum. Tereddüt i- mıştı. . 

'çinde kıvranıyordum. Bu ara, Zey- Duramndık orada. Zeybekle sağı
: bek Mustafa yine kolumu çekti. Du- mızdaki yamaca çekildik. Vaziyet-
• daklarını kulağıma değdirdi ve şöy- ten, ric'at edenlerin önümüzden ge-
le dedi: çeceklerini anlndığım için münasip 

- Neye duruyoruz ya, başçavuş?.. bir yol bulup çöktük. Bu defa tah-
- Ne yapalım Zeybek?.. minim, biraz evvelki gibi beni aldat-

' - Bir bomba savunıverelim şun- madı. Beş, on dakika sonra, karaltı-
lara hele,.. lar birer birer bclirmeğe başladı. 

- Ben de onu düşünüyorum em- Sandaneskiyi kaçırmaktan doğan 
me, ya Sandaneski bunlann içinde hırs ve hışım ile, ben de, Zeybek 
değilse?.. Mustafa da gördüğümüz karaltıla-

- Bahtımıza gayrik. ·! ra, uzak, yakın demiyor, kurşunu 
- Ülen, işi bahta bırakmıyalım. basıyorduk. Çoğunun da canını ya-
- Ne idelim ya?.. kıyor, bir kısmını da olduğu yerde 
- Şunlara birazıcık daha sokula· cansız bırakıyorduk. 

maz mıyız ki?.. Sabah olur, gün ısıyorken, her 

--·--Ucuz et almak için i s tan-
buldan KUç ukçekmeceya 
gld n iki kadının bafın

dan geçenler 
Asliye ikinci Ceza mahkemesi dün 

ucuz et almak suretile birkaç ku
ruş kazanmak isterken bütün para
larını kaybeden iki kadının davası
na bakmıştlr. 

Cemile ve Şahende ismindeki bu 
kadınlar, geçen pazar günü ucuz et 
ve kuyruk satın almak üzere Emi· 
nönündeki evlerinden .kalkıp K ü -
çükçekmeceye gitmişler ve oradaki 
bir kasap dük fmından 10 kilo et 
alarak trene binmişlerdir. Lakin 
tren tam Yenikapıya geldiği vakit, 
her nasılsa et paketlerinden biri 
patlamış ve akabinde müthiş bir 
taaffün kokusu etrafa yayılmıştır. 

Kadınlar, hayretle paketi açınca 
büsbütün şaşırmışlardır. Çünkü pa
ketin içi taze et ve kuyruk yerine 
kokmuş, hatta kurtlanmış etlerle 
doludur. 

- İmkanı yok başçavuş. Görmü- tarafta ses sada kesilmişti. Çarpışan 
yon mu, d ha ilerimiz hem dik, hem çetelerin ikisi de birer tarafa çcki
de kuru fundalık. Yaprakları hışır- lip gitmislerdi. Müsademe sahası 1 
datıverirsek belli ederiz kendimizi. bize kalmıştı art1k. Biraz sonra ar-

- Gerileyip le soldan tepelerıne kadaşlarla buluşmuş, etrafı araştır-

Bunun üzerine diğer paket de a
"çılmış, bunun da ayni halde bulun
duğu görülmüştür. • 

Bu Yaziyet karşısında kadınlar, 

hemen trenden inmişler ve diğer 
bir trene binerek derhal Küçükçek
m~ye dönmüşlerdir. 

çökemez miyiz acaba?.. mağa koyulmuştuk. Yer yer kıvn-
- Onu sen bilirsin gayrik. Nasıl lan cesedler arasında bulduğumuz 

dilersen öylece edelim. yaralıları çeşme başına topluyor, 
Sessizce geriye doğru sürünüyor, toplantıda görüşülen şeyleri, mü

bayağı bir yılan gibi süzülüyorduk. sadcmenin sebeplerini anlamıya 
Böylece beş, on adım kadar çekilip, uğraşıyorduk. 
i'undalarm içinden çıktıktan sonra, Elime geçen yaralılar ve hele kap
ayağa kalktık. Hızlı ve fakat sessiz tan İstoyanın adamı (Radd) her 
'1dımlarla, açıktan harmanlıyarak, şeyi bütün tafsilat ve teferrüatile 
karaltıların bulunduğu kuytuluğun söylemişler ve bilhassa toplantinin 
tam tepesine varmak üzere bulunu- sebepleri hakkında çok mühim ma
yord~ık ki, gerimizden ve pek yakı- lilmat vermişlerdi. Hemen oracıkta, 
nımızdan ansızın bir gümbürtü kop- hadise ve aldığım haberler hakkın
lu. Patlıyan bombanın boğuk uğul- da bir rapor yaz.dım ve Sereze gön
tusu her tarafı sardı, bastığımız yer- derdim. 
leri bile sarstı. Tabil, olduğumuz Bütün bir gece devam eden bu 
yerde kaldık. Geriye doğru bakıyor müsademede haydu:lar ger<'ekten 
ve vaziyetin aldığı yeni şekli tah- kıyasıya boğuşmuştu. Hele İ~toyan 
mine calışıvorduk. Atı~an bomba- kaptanın adamları, hepsi on beş ki-
dan sonra blrdenuire kesilen tüfek si olduğu halde Sandaneskinin sek

sen kişilik çetesine meydan okumuş
lardı. Bir yaralı vermişler. fakat ha
sımlarından ondan fazlasını tepele

Bayan Cemile ve Şahende, Kü -
çükçekmece 1Pdlisine müracaatle 
dolandmldıklarını, gözleri önlerin
de tarttırıp paket yaptırdıkları kuy 
ruk ve etler yerine, evvelden ha -
zırlanmış ayni boyda kokmuş et pa
ketlerinin kendilerine elçabukluğu 
ile verildiğini söylemişlerdir. Bu 
paketler tartılınca da 10 ar kilo ye
rine 6 şar buçuk kilo geldiği, bu su
retle tartıda da hile yapıldığı gö -
rülmüş. şlklıyet edilen kasap yaka
lanmıştır. 

Mahkeme, Mihal isminde bu ka
sabı dinlemiş, mumaileyh, kendisi
nin dükkanda rırak olduğunu iddia 
etmiştir. Dava, şahit celbi için baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

nteşi, eski şitldetile tekrar devama 
başlamış ve :;e~t:"' biraz da bizden 
yana yaklaşmıstı. Ne de olsa, yap:t
ca~ımızı şasırmı§tık doğrusu. mişlerdi. Fakat, Sandaneskinin çete V 1. . d 

sine asıl şiddetli darbeyi biz vur- • ının ünkü teftişleri 
Bu esnada .:ere istikametinden 

gelen seslerle, yaprak hışırtıları ak
lımı bacııma getirdi. O tarafa döndü
ğüm zaman, gördüğüm manzara, ha
tamızı ve ne kadar büyük bir fırsat 
kaçırdığımızı anlatmıştı bana. San· 
claneski olduğuna kat'iyyen emin~ 

bulunduğum karaltı, telaşlı bir ha-
! reketle hayvana atlıyor, iki karaltı 
ela hızlı adımlarla bize doğru i1erli
yoı~u. Hemen tüfekleri doğrulttuk. 
ilk atllğım mermi, karşıma isabet 
eden karaltıyı yere sermişti. Zeybek 
Must fanın kurşunu da yanındaki
ni devirmişti. İkinci kursunumu . ' 
silah seslerile derenın vata~ında ür-• b 

kün huysuzlanan hayvana attım ve 
ardından da ileriye doğru atıldım. 

Hayv=anı vurdu~uma emin idim. Ni
tekim üz:rindeki karaltının birden 
yere atladığını ve derenin yamacın
öaki sığlıklara sokulduğunu gör
otlm. Fakat, tam önümüzde yüksek 
ve çok dık bir ynrın bulunması, bizi 
öolasmalt ve vakit gcçırmek mecbu
riyetinde bırakmıştı ve bu geçen bir 
.<ın Jçinde de karaltı, ormanın karan
lıkları içine dalmıştı. 

muştuk. Hakkı ve Tahir çavuşlarla 
Muharrem onbaşı ve arkadaşlarının 
yan baskınları ve hele ricat esnasın
da yaptıklan amansız takiplerdeki 
atılganlıkları çete ·i hırpalamak de
ğil de, bayağı perişan etmişti. Çeş
me başı ile gece benim çarpıştıR1m 
yer arasında tam yirmi altı ölU ve 
on sekiz yaralı bulmuştuk. İstoyıı.
nın adamı (Radef) müsademenin 
tafsilatını nnlatırken: 

(Davamı var) 
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TAKViM 
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8 Temmuz 195' Cumartesi 

IUwtı 20 Cemaziyllenel ıssa 
R••lı 2S HAZİRAN UU 

Ruı bıar: 64 

Fırtına 

16,19 
21,44 

Belediye Reisi B. Lutfi Kırdar 
dün ,Topkapı, Kumkapı ve Yediku
le yollarını teltiş etmiştir. 
vvvv~~ 

BSLll:DIYD•ı 

Galata köprüsü tamir 
olunuyor 

Galata köprüsünün dubalarından 
birkaçı bozulmuştur. Bu yüzden 
Köprü bir müddettenberi iyi bir 
şekilde kapanamamaktadır. Birkaç 
gündenberi dubalar yerlerinde ta : 
mir olunmaktadır. 
Diğer taraftan Galata köprüsü -

nün tamiri için bu seneki bütçeye 
(60) bin lira konmuştu. Bu para i1e 
Köprünün birkaç dubası tamir olu
nacaktır. Bunun için Balatta bir kı
zak yapılacaktır. Gelecek sene de 

1 Köprü esaslı şekilde tamir oluna -
' caktır. 

ı Şlmendlterler konfaran
aına hazırhk 

1 Beynelmilel şimendiferler konfe
, j ransı eyHllde şehrimizde toplana -
1 rak tarifeleri tetkik edecek ve va-

Netice bu sureti tesviye en doğ
ru ve kestirme yoJ olsa gerektir. 
Bilvesile derin saygılarımı kabul 
buyurun. 

Osman Salınan Kurd ..__ ................................... ...;.;...;...: 

Amerika ile Olan 
Ticaretimiz 
Tamamen Durdu 
AIAkatlar tUccar ve vapur 

acenteleri Vekalete 
mUracaat edlyorıar 
Aınerikaya mal yükliyen Ameri-

kan vapur acenteleri bu memleket 
ile ticaretimizin birdenbire durma
sından, evvcke binlerce ton mal 
yüklenirken şimdi vapurların tama
men boş dönmeleri yüzünden ala
kadar tüccarların da imzasını taşı
yan bir istida ile Ticaret Müdürlü
ğüne müracaat etmeğe karar ver -
mişlerdir. Bu müracaatin esaslarını 
kararlaştırmak için bu hafta Odada 
bır toplantı yapılacak ve hükume
tin bu yolda tedbir almasını istiye
ceklerdir. 
Diğer taraf tan, bazı tüccarların 

Felemenk takasile rnütevassıtlara 

komisyon vererek bazı mallarımızı 
Amerikaya sevkettikleri söylenmek 
tedir. Alakadarlar bu mesele etr a
fında icap eden tedbirleri ala -
caklardır. 

Feci Tren Kazası 
Atlayan bh· kondUktörUn 
batı tekerlekler alllnda k•
alllp vUcudUnden ayrlldı 

Dün saat 11 buçuğa doğru Yeni
kapıda feci bir tren kazası olmuş -
tur. 

Sirkeciden 11,10 da hareket eden 
banliyö treni Yenikapı istasyonuna 
geldiği vakit, altıncı vagonun kon
doktörü B. Hayri, tren durmadan 
atlamak istemiştir. 

Fakat, muvazenesini kaybettiğin· 
den yere yuvarlanmış ve başı teker
lekler arasında kalıp kesilerek vü
cudünden ayrılmıştır. 

Bu esnada zavallı adam, bittabi 
derhal ölmüştiir. 

Müddeiumumi muavinJerinden 
B. Necati vak'aya el koymuş ve a
lakadarların ifadelerini almıştır. 

Eğlence yerleri sınıflara 
ayrılıyor 

Eğlence yerlerinin fevkalade sı

nıfla beraber dört sınıfa aynlaca -
ğına dair karar Daimi Encümene 
sevkolunmuştur. Bu dört sınıf eğ

lence yerleri için hazırlanacak ta
rifelerde umumi surette yüzde 30 
nisbetinde bir tenzilat temin oluna
caktır. 

Yeni Alınacak İ tfaiye Vesaiti 
İtfaiyeye iilat ve lüzumlu vesait 

temini için itfaiye bütçesine konan 
72 bin liralık tahsisatla alınacak 
bir otomatık merdiven, dört pom
palı kamyon, iki arozöz, iki mot<r 
pomp, 10 bin metre hortuma ait 

Balık pazarında --7 0 0 P•rça emllkln yıkll-
maaı için V ktiletten 

mUaaade istendi 
Balıkhanenin arkasından itibaren 
Çukurhana kadar uzanan Eminönü 
- Unkapanı sahasının nısfını teşkil 

eden kısımdaki 700 parça em -
lakin tesbitine başlanmıştır. 

Bunlar hakkında Daimi Encümen 
tarafından «Menafii umumiye• ka
ran verilerek DahiliY.e Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Vekaletten tasdik gelir gelmez, 
hemen bunların istimlakile yıkıl -
masına başlanacaktır. 

Bu suretle, yeni Eminönü - Un
kapanı caddesinin nısfı hemen açıl
mış olacaktır. 

Satie Tahkikatı 
ilerliyor 

Satie binasının yolsuz satış tahki
katı dün de devam etmiştir. 

Dün ~abah Dördüncü Sorgu Ha
kimliği bazı şahitleri dinlemiştir. 

Bu husustaki tahkikat dosyası 2000 
sahifeyi bulmuştur. 
Diğer taraftan evvelki gün hasta

lığından bahisle Çiftehavuzlardaki 
evinde ifadesi ~lınan Milli Reasü
rans eski Umum Müdürü B. Refi 
Bayann ifadesini havi dosya ve mü
zekkere dün Üsküdar Sorgu Hakim
li~inden İstanbul Adliyesine gönde
rilmiştir. 

B. Refi Bayarın ifadesinde Satie 
işi ve lrnmisyonile aJakadar olmadı
ğını kat'iyetle iddia ve ifade ettiği 
anlaşılmıştır. 

Dördüncü Sorgu Hakimi, mezkur 
ifadeyi tetkik etmiye dün başlamış
tır. -·-Em16k ve Eytam bankaaı 

mUllUrlerl arasında 
tleftlşlkllk 

Emlak ve Eytam bankası İstan
bul şubesi müdürü Serif Kısakürek 
müfettişliğe, onun yerine banka mü
fettişlerinden genç ve kıymetli ban
kacı ve hukukçu Ferid Rende tayin 
edilmiş vazifesine başlamıştır. Mu
vaffükıyetler dileriz. 

V'VVVVV'V'l'V'l'V'J'V'Jf'\A;f'\A;f\Af\A~~~ 

mTISAT IŞLDU ı 

lstanbuldaki depolar 
teftiş ediliyor 

İstanbul İktısad Müdürlüğü, gör
düğü lüzum üzerine şehrimizdeki 

bilf1mum depoları, müfettişleri va
sıtasile teftiş ettirmeğe başlamış -
tır. 

Müfetti~Jer, sıhhi bakımdan bir 
taraftan işçinin hayatını tehdit 
eden, diğer taraftan rütubet 
riitubet ve saire dolayısile 

maJJarın randımanlarını azaltan bu 
depo taslaklarının vaziyetlerini in
ceden inceye tetkik edecekler ve 
matluba muvafık olmıyan depola
rın kullanılabilir bir hale rnkulma
ları için icap eden tedbirleri alma
ları hususunda sahiplerine ihtarda 
bulunarak bir mühlet verecekler -
dir. 
Müfettişler, İstanbuldaki depolar 

hakkında ayrıca bir rapor hazırlı
yarak bölge amirliği vasıtasıle iş 
Dairesi Riyasetine gönderecekler -
dir. 

Derlcllerln toplantası 
Dericiler, dün Sanayi Birliğinde 

bir toplantı yaparak İktısad Veka
leti taratından, mamua derilerin is
tihsal masraflan ve f iatlarile ihra
cat vaziyeti hakkında ,;tetkikat yapıl 
masına lüzum göst<>rilmiş olduğun
dan Vekaletin bu mevzu üzerinde 
fabrikatörlerden alacağı malumatı 

dericiler bir raporla Vekalete bldi
rilecektir 

Sergide bazı pavyonların 
kurulmaaına baflandl 
Yerli Mallar sergisi için Galata

sarayda inşaat faaliyeti artırılmış

tır Kibrit şirketi, Adapazar tahta 
mamulatı ve kontrpHlk fabrikaları, 

bankalar, İnhisarlar idaresi pavi -
yonlarını kurmıya başlamışlardır. 

Mud nya ve Çanakka
leye gidecek seyyahlar 

Ayın 30 unda Adriyatik kumpan
yasının Markopulo vapurile şehri -
mize müteaddit seyynh gelecektir. 

\ 

Zeybek MuGtafo ile hem koşuyor, 
hem konu uycrdukı 

:- Ulen Zeybek, basiretim bağlan-
' 

gon mikdarını tesbit edecektir. 
Belediyece ~00 kişilik kongre hak 

,...1E•m•m:11MmBl•mmıtll kında hazırlık yapılmaktadır. 

D•t• aaatl: -4,37 
6ı ı 12, 19 - İlda•H , 

~ 1ı lı;saı 1 .c - Yabı ı 
ı .... k :2,20 şartnameler hazırlanarak 

Encümene verilmiştir 
Daimi 

1 

Bu scyynhlaı, Boğazı ve Büyüka-1 
dayı gez('Cekleri gibi Mudanya ve j 
Çanakkalcye ele gidecektir ı 

~TEMMUZ ı939 

Bulgaristan ve mihver 
devlet leri 

Mihver devletleri cenubu şnrıd 
A\l'upasında bir müddettcnbe!'l 
bırakmış göründükleri faaliyetıeıi· 
ne yeniden başlamışlardır. Bu fail' 
liyetler arasında en dikkate çarpaW 
Bulgar Başvekili Köseivanofun 13et 
line olan ziyaretidir. Bulgar BW 
vekilinin ziyaretinin, Alman devle'. 
ricalinin Sofyaya vaki olan resmi Zl 
yaretlerine kar§ılık olmak üzere ya· 
pıldığı söylenmekte ise de, Aıınao
lann, Balkanlardaki faaliyetleriDe 
bakılacn.k olursa, Bulgar Başvekili 
ile Alman siyasi adamlarının kO • 
nuşmalarda bulunacağı şüphesiz bit 
keyfiyet olnrak tebarüz etmektedir· 

Filhakika, Balkanlı bir devlet o
lan Bulgaristan, diğer Balkanhlat111 

vücudc getirdikleri Balkan paktı • 
nın haricinde, -Oaz.ı metalibat doııı· 
yısile bir kenarda kalmış, faltııt 
böyle harekette kalmakla berabet• 
bu devletlerin her birisile münase
batta bulunmaktan fariğ olmamıştı. 
Zira Balkanlıln.rın müşterek vaziyet 
ve alakaları, hele yabancı unsur • 
ların tecavüzüne karşı müştereıceı:ı 
miidafaa etmek ihtiyaçları,, Bulg3' 
ristan üzerinde de, diğer Balkanl1· 
lar üzerinde yaptığı tesiri göster • 
mektedir. Bu sebepten, Sofya, 'fııl" 
kiye ve Yugoslavya ile çok dosttJlle 
münascbetl~r tesisine muvaffak ol· 
muş ve bu arada, bazı taleplerilliJI 
alakadar ettiği Rumanya ve YuJlıı· 
nistan ile de münasebetlerini ııo1" 
mal şerait dahilinde inkişaf ettir • 
miştir. 

Şimdi Berlin ile Roma, BulgariS' 
tanın, muahedelerin tadili bnldtıJl' 
daki bazı taleplerinden istifade j}.e 

Sofyayı kendi aralarına alaralc sr 
yasetlerine Balkanlarda bir vasıtll 
aramakla meşguldürler. Fakat J3ll

1
: 

garistan siyaıi mehafilinin ve ıcşt~ 
meclisinin ekseriyetindeki nolt 
nazarlar tetkik edildiği ve son 1' 
manlarda söylenen nutuklar, ynP~: 
lan beyanatlar gözden geçirild~~ 
vakit, Bulgaristanın, bu talepl~ 
yani cenubi Dobrice ve AkdeJlİ~ 
mahreç meselesini, sulh yclile bil 
ledileceğini ihtiyar ettiği, ve ınil~ 
k-ün mertebe, mihver siyasetjj\ill 
düsturu olan kuvvet nazariycsi11e 
pek yanaşmadığı müşahede edıl~ 
mektcdir. Zaten herhangi malt:ıl· 
bir muhakeme bunu gösterir. J3 
kanlarda serbest surette inkişaf ııll' 
cak, bu yarımadada bulunan n1il ' 

letlerin yekdiğerile açık, sanıi~ 
bir surette işbirliği takip ettikle ... 
takdirde vücut bulacağı bugün btl 
tün Balkanlılann dimağında 'Se1 
etmiş bir hakikattir. Bu sebeptr1lı 
y-.bancı miJletlerin, Balkanlar "1" 
rımadasına ayak basmak için ~d' 
tevessü gayesile faaliyette ıuturı • 
mak için yaptıkları propagandaJııt'ı 
tesirini göstermemelidir. 

Bu arada İtalyanın vaziyeti d~ 
tetkik edileb:Ur. Arnavutluğu işgıı 
ederek ortadan kaldıran, ve ttalY8ıı 
Kralı ve Habeşistan 1mparaıoruJlı.ııı 
ba~ına bir de yeni bir taç koydıırsll 
Roma hükümeti, her ne kadn.r ıceıı· 
dini birinci derecede bir BaUcap)J 
devlet addediyorsa da, bu, haltfl<aıe 
ve hadiselere uymıyan bir iddiada! 
başka bir şey değildir. Balkanlı 1~ 
kabını taşımavı kendisinde hak g'ff .,. lB" 
ren milletler, asırlardanbri, )tatı ,f 
nnın döküldüğü. yaşadığı, inltİŞ 
ettiği yerleri, kendilerinin öz P9!' 
çası gibi telakki eden milletıerdif· 
Yani özbeöz Balkanlılar ye bU a.!~ 
da Türl~erdir. t 

Bunun jçindir ki Balkanlı dc''te 
·ıct' 

olan Bulgaristanın da bu teJak~1 •. 

le miilhem olarak hareket e.tt~l 
Balkan devletlerinin bu vadıd 

·ıe" düşüncelerine kıyasen bükınedı 
bilir. 

Dr. Reıad SA~ 

Tevkif edilen mualliJ11e' 
ler sevkedildiler 

Halkın haya hislerini rencide ed;, 
cek şekıldcki hareketlerinden dol

9 

Safranbolu Müddeiumumiliginitl ı;; 
lebi üzerine tevkif edilen öğretO:,ııı 
Zehra ile Mevhibe dün f stnJl ıl 
Tevkifhanesinden iki jandarJJl8Jl:1• 5 der> 
refakatinde ~afranboluya i n 
mi~lerdir. 

I 
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Dikkate Şayan Tarihi Eserlerimize B!r Kadın 17880 
• • Lırayı locasına 

Karşı Bır Suıkast Tercih Etti 
(Baştarafı 1 inci aayfada) 

.lııgiliz -Fransız -Sovyet Bir Münakaşa 
M .. k 1 . (Bat&&nfı 1 iMi llqfada) 

Mı h l Elı K l • K • lirasını yemiş ve 17 bin lirasını da Uza ere en manlar da elbette onıan denizlerde. B u er 1,v ... et ı ıta-
rahat bırakmular, anlaşmayı bo - azı eç .., ... & kendi adına bankaya yatırmıştır. 

•rJ1111a-.--
Pal'İs, (Hususi) - Moskovaya ve- 1 olursa müzakerede bulunan devlet
~ cevap hakkında Londra ile ler ağlebi ihtimale göre üç hüku: 
'..-ıs araaında itilafın akdi seri ol- metin müsterek bir beyannamesı 

"1Uftur. şeklini al~bilecek derecei şümulü 
lıl '4üzakerclere devam hususunda mahdut bir itilafname ile iktifa e-

OSkov daki Fransız ve İngiliz deceklerdir. 
~ssıllerine dün akşam talimat Paris, (Hususi) - Müşahitlerin 
~ilmiştir. Zaten Bay Bonne ve vaki olan beyanııtına göre İngiliz -1 
~ lialifaks Paris ve Londradaki Fransız _ Sovvct müzakerelerinin 
..... .,etler Birliği sefi,J"lerile görüş- · d · t bi. b' 1 
~ uzayıp r,itmesin e gayrı a ı ır-

ere devam etmektedirler. şey yoktur ve nihai metnin hazır- 1 
lln I>ün akşam Fransız si vasi mehafi- !anması için ağlebi ihtimale göre bir 

1 

l( den toplanan haberlere göre Bay mtiddet daha geçecektir. 
..:~tov'un isteklerine cevap ver- Bir Avrupa harbi zuhur ettiği 
ltİ mümkün kılacak ve bu sayede tikdirde Sovv. etler Birligvinin hangi 'ı 
ı._ nsanın ve Büyük Britanyanın 
~kovadaki mümessilleri tarafın- cephede mevki a)acağına dair de
""41Q U i h d kd h mokrasilt'rin zihinlerinde küçük bir ._. rnum bir mua e e a i usu-
"8 da son bir teşebbüs icra sına mü- ffiphe bile yoktur. 
\ol de edecek müteaddit formüller İptidai proje hem siyaset. hem de 

Uıı1nuş imiş. ı askerlik bakımından kesbi vüs'at 
._"1et. itilafın neticelerini ikit ebniştir: Şimdi derpiş olunan plln
~letlerle hemhudut hükfımetlere da miitekabil ve otomatik garanti U· 

~~i gayretleri muvaffakiyetle sulünün bütün Avrupaya ~ili 
._VUfakfyetle tetevvüç etmiyecek mevzubahstır. 

• • • • • 
Almanlar lJanzigdeki Evlere 

ffakineli TO.f ekler yerleıtiriyorlar 
l. •••• , ...... 

ll'fova, 7 (A. A.) - Polonyalı ı seçmektir. Bu konseyler huzurunda 
'balardan alman malumat, Dan ispatı vücut etmeğe davet edilen 
~ askeri hazırlık faaliyetinin Danziglilerden Polonya milliyetine 
~ etmekte olduğu merkezin - mensup olanlar, Polonyalılıklarını 

· ispat eder etmez hemen derhal ser-
~en wrilen haberlere gö- best bırakılmaktadır. 

ınyactan gelen silah ve mü - Gestapo gizli devlet polis ajanları 

~tın karaya çıkarılma yeri o- Kalthof ~nden sonra Danziı 
Schtchau dolan civannda bulu- maamları tarafından geri çekilme-

~ -~\'lere dün gece sekiz ağır ma- si talep edilen Polonya gümrük baş 
-.u tüfekler ile toplar da Dan- müfettişinin evinde araştırmalarda 
'it ı.-,_, bulunmuştur. Vazifesini icra için 
h,ı_~nna nakledilmiştir. Bu 
~ tayyare meydanına giden Polonya 
"it halen uker toplama yük gümrük müfettilşeri ilk defa ola -
'-ıtır kon.e,ıeri faaliyette bulunmak rak, tayyare Jllercianına girmekten 
..,.. Bu konseylerjn vazifesi, or - menedilmiştir. 

alınacak ae~ler aras&nda 1- ilıayet_ Scbichau. doklarında çalı-
~ ve makineli tüfek ve top şan Polonyalı ameleye de yol verll-
-uaıuuLya yarıyacaklan ayırıp miştir. 
' . 

----~~~---------~--~--------
Parti 
llafkanlıkları 
~lrti Bafkanlıklarının Valiler -
~ 1Ynlması karanndan sonra vi
h'1•t~re, meb'uslar arasından 20 

~u. seçilmiştir. ' ~ lllÜfettişler, kendi mıntakala-
~ daimi surette meşgul olarak 
' letkilibnı murakabe edecek
'1 · 1atanbul ve Ankara için ise 

1Yrı rnüfettiş seçilecektir. 
it, ~bul müfettişliğine eski Ad
~ekili ve Parti umumi idare 
~ Azasından Konya Meb'usu ı 

t Sılay tayin edilmiştir. 
lJi ~aya Amasya Meb'usu Esad 1 

~taa, İznure İstanbul Meb'usu Ga
....,. Baııtiyar, Bursaya Erzurum 
~~ UllJ. Zühtü, Malatyaya Maraş, 
~ rnıntakasına Bursa Meb'usu 
~ Gallp Kahraman, Eskişehir, 
~ .. ':.Kütahya mıntakasına Aydın 
\,.._ "SU Adnan Menderes, Erzuru
~hkesir Meb'usu '""Riizaffer, İs
'- Bodrum, Antalya mıntakası
fttt Oarnan Şahinbaş, Seyhan ve Ha
il 11ıtııntakasına Hasan Reşit, Kar
a.)lı Uita Meb'usu Cemal, Giresuna 
~ Meb'usu Tevfik, Trakya 
~~ına Kocaeli Meb'usu Ragıp, 
t.:~ıye Çoruh Meb'usu Hilmi, 
~onuya Sivas Meb'usu Hile -
~ık, Zonguldak ve Bolu mın -
~ a Kars Meb'usu· erafettin, 
.t-, Ya doktor Rıza Levent, Kon
'!lı,' Itırklareli Meb'usu Şevket ö
~~ Samsuna Erzurum Meb'usu 
~ Sivasa Kars Meb'usu ZihnL . 
~ P olunmuşlardır. 

t!.t:a;.i;v mectl81 
4"·~-· •me81nl verdi 
'~ '1 (A. A.) - Yugoslavya -
~ hi Anara sefiri Doktor Şumen 
~ bucun saat 11 de Çankaya köş
"-1 l\etsidimhur İnönü tarafın
~ llıutad merasimle kabul edil -
~ lttmadnamesini takdim ey
~~· Kabul emasında Hariciye 
~Genel Sekreteri N11man 

ncfoflu da hazır bulunmut-

• 
lngili% Heyeti 
• 

lzmire Gitti 
Çanakkale, 7 (Husai)-Aakara 
ve İstanbulda temaslarda bulunan 
İngiliz generali Lund ve maiyetin
deki zevat Kocatepe muhribile U
manımıza gelmiştir. Misafirleri 
Müstahkem mevki kumandanı mo
törle karşılamıştır. General ve ma
iyeti saat 8 de komutanlık iskelesine 
çıkarak kendilerini karşılamıya ge
lenlerin ellerini ayn ayn sıkara~ se
lamlamışlardır. 

Dost general tetkiklerde bulun
mak Uzere otomobillerle Erenköyü
ne ve İngiliz ·mezarlıklarına gitmiş 
ve dönmüşlerdir. Orduevinde misa
firler şerefine bir ziyafet verilmiş
tir ve heyet İzmire miitevecclhen 
buradan ayrılmışlardır. Aytaç 

K•llMllPll••ll•"I klt•rga
•ın tahrllNab 

İzmir, 7 (A. A.) - Kemalpaşa ka 
zasında 30 haziran cuma akşamı vu
kubulan dolu ve kasırganın zarar
lannı mahallinde tetkik eden ko • 
misyonun haızrladıjı resmi rapora 
göre zarar nisbeti ~malpaşa mer
kezinde yüzde 70, Armutlu ökyünde 
yüzde 80, Oren köyünde yüzde 40, 
Aşağı Kızılca köyünde yür.c:le 95, 
Yukan Kızılcada yüzde 85, Ansız
cada yüzde 80, Yenmiş, Aalan ve 
Ekmeksiz köylerinde yüzde 100 dür . 
Bağ ve zeytinlerin gelecek sene

lerdeki verim kabiliyetleri de mü
him mikdarda aalfbrl mcedu?hku 
him mikdarda azalmıştır. Zarar gö
ren halka icap eden Azami yardımın 
yapılması için kaymakamlıkça ted
birler alınmaktadır. 

lzmir boiadiye reisi bu mlnau
nftl .ır Hflk slylıliştfr 
İzmir, 7 (A. A.) - Kültürparkta 

inşa edilen kapalı atıı poligonunun 
açılına meras.fmi dün kalabalık bir 
halk tktlesi huzurunda İzmfrin bil
y(lk misafiri sayın Marefll Fevzi 
Çakmak tarafından bbzat kurdele 
kesilmek suretile yapıllrufbr. · 

b l V T h • ~ J. • l Zehra kocasına~ 
zarlar. Artık İngilterellİJl tekrar e eri A0%lp J Q Tlft r. uıvor ar - Para oğlumundur. Ben bileti 
müzakere teklif etmesi riyakarlık r" J' 

onun adına aldım. Sen ne salihiyet-
olmaz mı? İe parayı aldın; bankaya verdin ve 

Fransız gazetesinden sonra, İtal· tstanbulun her tarafında Türkün bugün tarihi aydınlatacak olan bu 3 bin liramı ne yaptın? 
yan matbuatını gördüm. Fransız yüksek medeniyetini haykıran sa - eser yok olmuştur. Beylerbeyinde Demiş. Kocası bu suali omuz ıiil-
muharririn hakikati füç dğiştirme- yısız abideler ve anıtlar vardır. 1167 senesinde yapılan tarihi, bir kerek karşılamış: 
miş olduğunu, Almanlara karşı bir Bunlar, Türkün ebediliğini bu top- çeşmenin kitabelerinden bir 'kısmı _ Kan koca değil miyiz? Benim 
suizanna kapılmadığını, Almanla - raklara çiviliyen eserlerdir. Hilkll- da şu günlerde bir düşman el tara· param da sizin değil midir? 
nn hiss_iyatını ve düşüncelerini pek met ve Tarih Kurumu, bunlann iyi fından kazınmış ve yok edilmiştir. Zehra; . 
sadık bir surette ortaya koymuş ol- muhafaza edilmeleri için azami gay Daha evvel de Sultanahmetteki _ Hayır, demiş, para oğlumun-
duğunu gördüm. Çünkü İtalyan ret ve faaliyeti gösteriyor. Taşmektebin kitabesinden bir kıs- dur. Ya onun namına, yahut benim 
matbuatı da ayni lisanı kullanıyor- Buna rağmen son zamanlarda ba- mı taş kalemile silinmiştir. adıma bankaya verilecektir. 
lar ve meseleyi ayni suretle tasvir zı abidelerin kitabeleri kazınrnıya Şehrin birço ksemtlerindeki çeş- Kı:n koca arasındaki ihtilaf gün 
ve teşrih ediyorlar. Corriere della ve tarih malzemeleri bu suretle yok gec.tikçe bü,iimüş ve derin bir u-

me, sebil, cami, nişantaşı gibi abide- " 
Sera'nın Berlin muhabiri aynen edilmeğe başlanmıştır. Bakırköyün- çurum halini almışbr Nihayet İJ 
· l lerin kitabeleri ve süsleri de böy- . §ÖY e yazıyor: de Mimar Sinanın eserlerinden eş- geçimsizlik yasfjle- mahkemeye tll-' 

•Almanya }\ükılmeti, İngiltere ile siz bir abide olan Siyavüş Paşanın lece kazılmıştır. tikgJ etmiş ,.e karı koca boşanma ka-
Almanyanın hiç bır. zaman birbir Eskı· eserleri koruma cemiyetinin l ı rd - kasrındaki çeşmenin kitabeleri çivi - ran a mıs a ır. 
lerile harp etmemeleri arzusundan ile bozulmuttur. Bu kitabe, kıymet- ve Müzeler Umum Müdürlüğünün Zehra 17 bin lira yüzünden kocs-
mülhem olarak, İngiltereye bir bah- nazarı dikkatini çekiyoruz. Artık sını kaybetmis ve fakat paraya d:t 
ri muahede teklif etwni•ti. Bunda li san'at eserinin yapılış ve kuruluş kavuşamamıştır. Nihayet mahke-

.._ tarihin. bize gösterecekti. )( aleaef bu tahripkarlığa son verilmelidir. 
İngilterenin büyük bir dünya dev- ı a meve müracaat ederek bu paranın 
leti sıfatile denizler iUerindeki va- ic:e~disine ait olduğunu ileri sürmü7 

:::::i :::ü:r d.:.~:=.:~ Akde n izde kt :;.:::~~11 ~~bi~::-=~'. 
otuz beşine indiriyorflu. Bu hareket • dürlü~nden biletin kimin namını 

k~u;ıe.~veazı;·~tet'bın·ıb·nnın· ::(Mi daı·kssı~~on)tintan~anıvn~- 1ngi1 iz Fi 1 osu ~:~::ı.:~~a =:n= :; 
uaı bin Jirava haciz kovmustur. Yakın-

masını istilzam ve tazammün eder- (llqtllnfı 1 illd ..,t•) belıtttarıkta bulunan ihtiyat des- da eski karı koca Hukuk Mahkeme-
di Almanya, sulh namına böyle bir pyr, Susaeks, Divonşayr, kruvazör- troyerler. sinde k.arsılaşacaklar ve 17 bin lira-
fedakirlık yapmıftı. İngiltere bu l leri. Bu azametli deniz kuvv~lerini nan İtime ait oldulu arUasılacaktır. 

' --------··-... ------. 5»sası trkdince Almanyaya ya hür- 3 üncü JcnıvaZÖT frricAlsı (Kontr- telfüs ile bir cetvelini yapacak olur- Bu/aar BafVekilı• 
riyetini tekrar iktisap etmek llzım cıminal Welll): sak şu rakamlarla karştlaşır:"' e. 
gelir. &fka tabir ile, İngiltere, AI- Arethuaa (Amiral gemisi), Pene- 5 tane hattıharp gem~· ' Dö {i 
manyanın Avrupa kıt'asındaki lope kruvazörleri. 4 taı:ıe ağır kruvazör, , n yor 
kudsi vazifesine ve icraatına sed GI · 3 tane seri kruvazör, ' (a..tarafı 1 inci •1•••• T.ayyare ana genr.ri onouı N , 
çekince Almanya da İngiltereye 1 tayy2,.,. ana gemi&, 

Viprt muhribi. '""'-
karşı ayni tavrı takınır.• _._ 38 destroyer, Dutrover filotilldlan (Kumanuu-
Almanyanın Avrupadaki cKuds! . . 8 büyük denizaltı -&emis\, 

nı Amiral cTot~Y• in sancak gemısı 
vazifesi• nedir acaba diye sormıya 6 seri hücum botu, 

Galatecı Jcruvcızörildü r). hacet yok. ekoslovakyanın ve Ama 
vutluğun fellkeü bunu pek güzel 1 i1lci destTOyer filoı::llaaı: .. Jt 

Ve bir sürü yardımcı se!ain. 
İngilizlerin Akdenizde buhındur

dukları hattıharp gemileri sekizer 
tane (38) santimetrelik top tapyen 
hepsi yeniden inşa edilmifÇesine ta
mir ve tecdit edilmiş dritnotlardır . 

anlatıyor. Dün onların başına gelen 
bu bal, lnıilterenin mümanaati ol
mamış olsaydı demek bugün bafka 
devletlerin, yarın da hepimizin ba
şına gelecekti. 

Bundan daha açık konuşmak ka
bil olamaz. Almen Ye haı,,an JDat
buatına hiç olmazsa artık muketdz 
bir çehre ile içlerini döktüklerin -
den dolayı müteşekkir kalalım. 

.._, .. o.bld YALÇIN 

.a. sınıfı 9 muhrip. 

z nci deatn>yeT filotillbı: \ 
cH> sınıfı 9 muhrip. 
3 üncü destroyer filotilldsı: 
cİ• sınıfından 9 muhrip. f 
Münakil destTO!lft' fıriaın 
Kurk Gurka. lııWori. Mo~. 

Nubian, Sikh ve Zulu muhripleri. 

Denizaltı filotillası: (Filotillanm 
kumandan gemisi cDouglas• muhri
bidir). 

Bu bes geminin ta.ındığı 40 tane 
(38) santimetrelik tO!> karşısında 
IJuPnkü İtalv.an deni& kuvvetleri
nin heveti mecmuasmm kiiçiik bir 
galebe ümidi olmadon e-rimi.ve mıh
'tum buiundu~u rivazi bir katı
. elle muhakkkatır. Kaldı ki bu müt
h $ kuvvete Fransız fil~arı da ihi-

H Birinci denizaltı filotillası: 7 gemi ha't edecektir ki. bu takdirde İtal-
atayın ve cMaidston~ denizaltı ana gemi-

yaı \ar için limanlanna sımsıkı ka-

A sL pan. l memleketin mukaddPratmı navatana Hücum botları Cilotillası (Kuman- kara :eohesind~ki muhavyel bir za-
~ ı_ dan gemisi cVulkan~ şalopesi). ~rde. beklemekten baska yapılacak 
..,,fi11ranı 6 tane motörlü hücum botu ve bir iş 1 ·lmaz. 

(Bae tarafı ı inci sayfada) c:Petrellaa mayi mahruk tank gemi- Bu e..\...d faikivete İngiliz mllze-
liyet olarak idare edilmesini temin si. mesinin bütün dünYaca tanmmıs o-
edecek teşkilat kanununu tasdik bu- Bunlardan başka donanma maive- lan salabet ve üstünlü~ü de ilave 

tine memur bir topçeker, bir ağ ya- edilecek olursa İtalyanların Akdeyurdunuz. Alınan tarihi kararlar do-
yıcı gemi, bir hastahane gemisi, 10 nize cBizim deni7• dPm,.Ierindeki 

layısile yüksek huzurunuza Hataylı-
lann minnet ·ve şükran hislerini ar- mayin tarayıcı gemi, müteaddit ma- hoppalık bütün gülünçlüğile teza-

yin dökücü sefain ve Maltada ve Ce- hür eder. 
z~m~~n~kbm.Y~~ın,varo-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~----~ 
lun aziz arkadaşlar (Akışlar). Te-

şekkülü Anından bugüne kadar ta
rihini zaferle mesut ve cihanşümul 

kararlarla süsliyen Büyük Millet 
Meclisi ve onun muhterem azalannı 
saygı ile kutlarım. (Alkışlar). Bu 
büyük varlık her zaamn bahtiyar, 
daima bahtiyar kalacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Mütarekenin acı ve karanlık gün-

- lerinin doğurduğu bazı zaruretlerle 
.ayrılmış olan bir yurt parçasının 

tekrar anavatana bağlanması her 

Türkün kalbinde büyük bir sevinç 
ve heyecan doğurmuştur. Hatayın 

yanadır {AJkışlar). diyebilirim ki., 8 Millet MecJi-
istiklil ve hürriyet Türkle doğmuı- • 
tur. Türkle yaşıyacaktır {Alkışlar). sinde Dünkü 
Bu büyük m.illet bütün dünyaya bü- M 
yük dersler vermiştir. Eğer her han- Üzakereler 
gi bir millet hürriyet ve istiklalini 

kaybetmek betbahtlığına uğrarsa 

Türktin şerefli tarihini okusun (Al

kışlar). 

İşte aziz arkadaşlarım. bu inanış 
bugünkü mes'ut n~ticenin doğuşu-

Ankara, 7 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtez'in başkanlığın
da toplanarak ruznamesinde bulu
nan muhtelif kanunları ve bu arada 
Devlet Denizyolları ihtiyacı için 
muhtelif tipte gemiler inşa ettiril
mesi vesair vesait, techizat, malze
me, alôt ve edevat siparişi için 12 
milyon 600 bin liraya kadar gelecek 
yıllara geçici teahhütlerde bulun-

ması hususunda Münakalat VekiJe-

reti münasebetile bu akşam neşre
dilen resmi tebliğ, •Yapılan görüf
melerde umumi vaziyetin ve iki 
memleketi aliltadar eden maelele.
rin bahis mevzuu edildiğini. bil
mekte ve bu göriişmelercie •İki 
memleketin gerek kendi aralarında 
gerek İtalya ile olan ananevi mü -
nasebetlere tekabül eden tlostluk 
zihniyetinin bakim olduğwıu• ili
ve eylemektedir. Resmi teblil. Bul
garistanı cA vrupanın cen.ubunda 
bir nizam unsuru olarak tavlif et -
mekte ve •iln memJeket .,...nc1a1r1 
müna~tıeri inkifaf etti~k ni
yetini» izhar eylemektedir. 

Resmi Alman mahfellerinin beya 
nalına göre. Alman - Bulgar göriif
me1eri esnasında bilhassa ekonomik 
meseleler bahis mevzuu edilmiştir. 
Bu meseleler üzerinde bijihare 
müsbet anlaşmalar yapılacaktır. 
Görüşmelerde her halde bütün 

dünya meseleleri gözden geçirilmiş 
ve bittabi Bulgaristanın siyasi ar
zulan da bahis mevzuu edilmiştir. 
Fakat valnız sathi müşahedelere va
rılmışt~ ki, bu da B. Köseivanofun 
ziyaretinin derhal kendisini göste
recek mühim ve müsbet neticelere 
varmadan bittiğini gösterir gibidir. 

DOSTANE NUTUKLAR 
Berlin. (HuSU&i) - Von Ribben

trop Köseivanof'un şerefine bir iğ-: 
le ziya!eü vermiştir. Bu münasebet
le Alman Nazırı söylediği nutkunda 
Bulgaristan ile Almanyayı biribiri
ne bağlıyan dostluk bağlarını teba
rüz ettireft!k ezcümle demiştir ki: 

c- Uzun tecrübe ve tetkik sene
lerini her iki millet malılm alikala· 
rını daha sağlam temeller illerine 
kurarak geçirmişlerdir. itimat ve 
dostluk serbest inkişafımızda bizi 
biri.birimize sağlam bir surette rap
tetmektedir.• 

Köseivanof ta verdiği cevapta 
şunları söylemiştir: 

c- Her zaman milJetlerimiz ar'!· 
Stnda mevcut olan sempati ve dost 

aziz vatanımızın mukaddes sinesine 
ne vakit, ne suretle aynldığını, geç

miş olan 20 senelik acı, korkunç 

blAnçosu bu hAdisatın ne gibi şart
lar altında cereyan ettijinl anlata
rak değerli vaktinizi alacak değilim. 

Bunlar, hepimizin çok yakından ma-
11lmudur. 

dur. Arkadaşlar, Hatay hiç bir kuv
vetin değiştirmiye muktedir olamı
yacağı anav.atan hudutlarının so
nunda vefakar, sadık bir bekçidir. 

Aziz arkadaşlar, bu Yüce Meclisin 

bu mukaddes dava uğrunda her ~ 
man ve her vesile ile göstermiş ol
duğu hassasiyet ve yüksek alaka 

kar,ısında Hataylıların sonsuz şük

tine mezuniyet veren kanun liyiha-
Juk hisleri cihan harbinde silah ar. sile nüfus deneme yazım kanun la-

yihasını Türk ceza kanununun 494 kadaşlığile daJıa ziyade resanet buı 

Aziz arkadaşlar, mazinin kara 
günlerinin biriktirdiği korkunç bu
lutlar, sıkıcı ve muz'fç kAbuslar bQ-

yüklerimizin bükülmez nurlu eleri
le silindi, dağıldı. Ebedi bir sabah i-

çinde sevinç ve heyecanla Hatay bu 
günde bayram yapmaktadır. 

Sayın arkadaşlanm, her Türk gibi 

Hataylı kaıdeşlerinizin de bir gün 
gelip müstevlilerin zulmünden, esa-
retinden kurtulacağına inanmıştı. 

Çünkü Ttırkle hürriyet ve iatiklll 
mefhumları dalma beraber ve yan-

ranlannı tekrar arzederim. 
Sözlerime nihayet verirken bu 

miill davanın yapıcısı Ebedi Şef Bü
yük Atatürk'iln manevi huzurunda 
eğilirken bu mukadeds davayı ta
hakkuk ettiren Milli Şef İnönüne 
llyezal şükran ve tazimlerimi arze
derim. Yine bu aziz davayı yılmaz 
bir .azimle takip eden sayın Refik 
Saydam kabinesine ve yılmaz çelik, 
Türk ordusuna da saygı ve minnet
tarlıklarımı arzederiın. Yaşasın ve 
var olsun Türk milleti, Hatay mü
barek olsun (Şiddetli ve sürekli al
lailu. · · 

üncü maddesinin değiştirilmesi, Ta- muş ve milletlerimiz icin mukaddeı 
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğü- acı ve ağır tecrübe ve l.lcibetler bu. 
nün Adliye Vekaletine raj", köy- nu daha ziyade takvive etmiştir 
lerde açılan eğitim kurslannın ve Bulgaristan Führerin her şeyi Y8kın 
köy öğretmen okullarının idaresi gören idaresi altında hartoket ed~n 
hakkındaki kanun Jayihalarınıı,,; mü Almanyanm inkişaf ve teklmillünü 
zakere ve kabul etmiştir. büyük bir sürur ile takip etmekte. 

B. M. Meclisi bugün kabul ett!ği ~dı!!!!!·r!!,!!1!!!!!!!!!1!!~111!!1!'-~~~-~ 
diğer kanunlarla da Tunceli vilaye- -kurulması ve burada adtt kanunla. 
tinin idaresi hakkındaki kanun hük- nn tatbik şe'kJine. flAmlann infa2 
milnün 31 birincikanun 1942 tarihi- tarzına. askerlik i9l@rinP. ve isken. 
ne kadar uzahlmasına, Sümer Bank 
sermayesine 19 milyon 500 bin lira 
ilivesine, belediyelerce yapılacak fB 
timlik hakkındak kanunun bazı 

hükilmlernin değiştirilmeli ve yeni
den bazı hükümler illftlline ait ka
nun \iyihalannı vı- llatayda vllivet 

denın limanının, ToprAk'lult - Is. 
kendenın hattının Devlet Demir· 
yolları ve Jimanl1rı işletme Umum 
Mildürfilğiıne devrine alt kanunları 
alkışlar arasında tasviD eylemiştir 

Meclis yat"ln ıaat 10 da toplana
caktır_ 



ıBIR CELLADIN 
Hatıraları 

Celladlığım 
# 

Batan Ahbaplar 
Arasında Derhal Yayılmııtı 

n 

. 1 - Kanunun hü~ümlerine aşina 
olacak kadar mal~mat sahibi ola: 
cak. • _.-
~ - Suihali olmıyacak. . 
6 - ve böyle metakkatli bir mes 

reğin icaplarına uymasını bilecek 
. Bulunduğumuz otelin kapıcılığın
dan üç arkadaş da müşteki idik. 
Gerçi münavebe ile çalışıyorduk. 

amma büyük ve mes'uliyetli bir 
işin içinde çalışıyorduk. Aldığımız 

maaş da hiç mesabesinde idi. 
Ben, gazetede okuduğum ilanı 

arkadaşlarıma gösterdim. Onlar 
güldüler: 

- Zannetmeyiniz ki böyle bir işe 
·, müddeiumumilik bir talip bulsun .. 

dediler. 
Ben bu fikrin aleyhinde idim: 
- Mesela ben giderim.. dedim. 

Her halde rahat bir iş olmalı. Sene
den seneye Y.a bir kişi, ya iki kişi 

mahkeme kararile idam edilecek. 
Bunda vicdan azabı duyacak bir 
şey yok. Vak'a olmadığı zaman da, 
tam maaşla tekaüt gibi rahat ede
ceğim ve bol •para alacağım. 'Bun • 
dan daha rahat bir iş elbet bula • 
marn. 

Benim mütalealarıma arkadaşla -
rım güldüler ve benimle eğlenme
ie başladılar. 
Doğrusu, mesleğimin isminden 

de biraz tevahhuş ettiğim için bu 
işe pek sokulmıyacaktım. Fakat iş 

inada binip de ben, arkadaşlarımın 
eğlence mevzuu olunca, arkası çık-

. mıyacak bir ~aceraya atılır gibf, 
kalktım, gittim ve müddeiumumi
liğe müracaat ettim. 

O gün müracaatin son günü imiş 
ve şayanı hayret cihet de o ana ka

. dar bu iş için kimse müracaat et -
memiş. 

Beni fevkalfıde iyi karşıladılar, 
elden çıkarmamak için, aranılan 

vasıfların hepsinin bende mevcut 
olduğunu söylediler. Kaydımı yap
tılar ve elime de 100 dolar avans 
vererek evime yolladılar. 

İş artık ciddiye binmişti. Arka -
daşlarım, bu sefer başka türlü alay
lara başladılar. Fakat artık adım 

atılmıştı. Geri dönemezdim. 

Cellat olduğum bütün tanıdıkla
rın arasında derhal yayılmıştı. 

Her ahbap beni muahaze etmeğe 
başladı. Ve işin acı tarafı, sevdiğim 
ve kendisile evlenmeyi aklıma koy
duğum sevgilim Gertrüd de: «Ben 
bir cellat karısı olamam• diye ben
den alakasını kesti. 

Etrefta mesleğime karşı bu mu
halif cereyanı sezdikçe betıde inat 
artıyor, her ne pahasına olursa ol
sun, girdiğim işten çekilmemeğe 
karar veriyordum. 

Yalnız Gertrüd'e bir mektup yaz
lım, biraz yandım, yakıldım, bu 
fikrinden vazgeçmesini rica ettim. ı 
O, mektubuma cevap vermeyince, 
kadınlardan nefret ettim ve bugüne 

müştüm. Akşama kadar hapithane
nin 'marangozile yeni sebpAyi bera· 
ber hazırlamıı, Sina Sinı hap~ha· 
nesinde 'gördüğüm sehphıın aynını 
piraz daha kullanl§lı olarak ~aran
goza yaptırmıştım. Ben de beraber 
·çalıştığım için yorgundum 've evde 
yeJ?'.leği yer yemez uzanıp gazete 
okumak ve okurken de uyumak is
tiyordum. 

O sırada kapı çalındı. Gen9 bir 
adam, beni hususi ve mahrem su • 
rette görmek istediğini söyledi. 

Uzun boylu, kuvvetli yapılı olan 
genç, bir sıtmalı gibi titriyordu. 
Kendisine biraz yardım etmek, der
dini kolayca söylemesine hizmet 
elmek istedim. Oturttum. O hrua, 
şapkası ellerinin içinde ezilmi~, bir 
şeyler söyliyemiyordu. 

. -

Nihayet, başbaşa olduğumuza ka
naat getirdikten sonra: . . 
· - Bay Fred, dedi.. sözlerimle Aakara Dominpor ldiibl 

belki sizi müteessir edeceğim, bel- 14 haftadaneeri cumartesi, pazar 
ki kızdıracağım. Fakat takdir eder- günleri İzmir, İstanbul, Ankara te· 
siniz ki, çaresiz kalan insanlar her birleri ~por merakllıa'rının seyret
şeyi yapmıya muktedir bir hale. ge:- tikleri ve bütün Türkiyenin netice
lirler. Elbet beni mazur görürsü ~ . sini alika ile beklediği millt küme 
nüz. İsmim John Bergmester, Kali- maçları nihayet yarın sona eriyor. 
forniyadan geliyorum. Son iki şene Şimdiye kadar İstanbul'dan oa: 
zarfında buraya tam dört kere gel- latasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Ve
dim. fa, Ankaradan Demirspor, Ankara-

13irkaç gün sonra, aslen Fr3nsız gücil, İzinirden Ateşspor, Doğanspor 
olan bir kadının hayatına kanun takımlarının iştirakile yapılan maç
emrile hateme çekeceksiniz. Tabii, larda takımların kazandıkları pu
kimden bahsetmek istediğimi anla- van vaziyetlerine bakılacak olursa 
dınız, Helene Duklayn'dan.... bütün maçlarını tamamlamış olan 
Delikanlı birdenbire sarsılarak Galatasaray 3~ puvanla başta 

ağlamıya başladı. Manalı yüzüne, ve ilk bkışta şampiyonluğu 
vahşi bir hal arız olmuştu. Zelzele- garanti etmiş gibi görünüyor-
ye tutulmuş gibi bir isteri buhranı sa da Ankara şampiyonunun 
geçiriyordu. yarın kazanmakla şampiyona -

Birdenbire oturduğu yerden aya- daki mevkii değişmiyeceği için nis-

ğa kalktı, koştu, önümde diz çök - 8C 00 88 

beten hafif bir oyun oynaması muh
temel !>ulunan· Vefayı kolayca, Be
şilda§ı da zorlu bir oyundan sonra 

majh'.lp ettiji düşünülecek olursa 
bugün 12 maçla 30 puvanı ola~ De~ 
mirıpor 36 puvanla milli küme şam: 
piyoiıu vaziyetine geçecektir. Bu 

sebepledir ki, bugün yapılacak De; 
mirspor - Vefa maçı şampiyona ü: 
zerine olan tesirinden Vefalılardan 
ziyade Galatasaraylıları, yarın ya-

pılacak Demirspor - Beşiktaş maçı 

her üç klüp taraftarlarını ayni şe
kilde alakadar eder enteresan bir 

karşılaşma olacaktır. Demirsporun 
enerjik Vefa ve son günlerde çok 

iyi neticeler alan Beşiktaş karşısın
da kaybetmesi de Galatasarayı şam
piyon yapabilir. 

00 00 
tü, hıçkırarak: 

- Yalvarırım size.. diyordu, onu 
kurtarmak için, her şeye, her feda
karhğa razıyım ... 

Ve sonra ihtilaçlı bir sesle ilave 
etti: 

Serbest Güreş 
Müsabakaları 

- Onu deli gibi seviyorum. 
Ben, ne yapacağımı şaşırmı~tım. 

Önümde heybetli, kuvvetli bir genç 
ufalmış, ufalmış, zavallı, ·ciz bir 
mahllık olmuştu. Ne yapabilirdim 
ki? 

- Ben alelade bir icra makincsi
yim .. dedim. Kanunun emrine karşı 
geUnmez ki ... Benim sizi teselliden 
başka yapacak neyim var ... 

Ve sonra kendime yukarıdan bir 
eda takındım: 

- Gençsiniz, dedim, metin olun .. 
nice Helene Duklayne'lar sizi!l yo
lunuzu beklerler. Ne yapalım, mu
kadderata ve cemiyetin kanunları
na uymak lazım. Hatırdan çıkarma
yınız ki. sevgili, ayni zamanda azılı 
bir de katil... 

Genç adamın gözlerinden sicim 
gibi yaşlar dökülüyordu. Nevmit 
bir hareketle ellerini havaya kal -
dırdı. 

(Devamı var) 

Yarın müsabakalarda nihai kararı gazetecilerden 
müteşekkil jüri heyeti verecek 

Bir haftadanberi güreş meraklıla
rının sabırsızlık ve alaka ile bekle
diği serbest güreş müsabakaları ya
rın saat 4,5 ta Taksim stadında ya
pılıyor. 

İki haftadır devam ~den, üçüncü 
müsabakası yarın yapılacak olan ve 
halkın rağbetini kazanan serbest gü
reşleri halkın daha ziyade sevmesi 
için bir intizam içinde cereyanı dü
şünülmüş, pehlivanların güreş müd
detleri tesbit, maglı'.ip, galibi ayırt 

için bu sahada en sahibi salahiyet 
zevat bu meyanda Suyolcu Mehmet 
pehlivan. Sami Karayel, Hafız Be
sim hakemliğe getirilmiştir. 

Ayrıca hakem heyetinin vereceği 
kararı tetkik, ,,.e red salahiyetini ha-

iz gazete spor muharrirlerinden mü 
teşekkil bir yüksek Jüri heyeti ya
pılmıştır. 

Bu suretle iki haftadır ihtilaflı 

cereyan eden güreşlerin nizami şe
kilde cereyanı kabil olacağı gibi 
tesbit edilen şartlar dahilinde Bul
gar şampiyonunun Dinarlı ile Ha
beş şampiyonunun Kara Ali ile ya
pacağı karşılaşmalar çok enterescın 
olacaktır. 

Ayrıca büyük pehlivanlara mey
dan okuyan Ali Ahmedin Molla 
Mehmetlc, İzmirli Yamalı Hüseyi
nin, · Karacabeyli İsmail, Arabacı 
Mehmet ve Kumkapıhnın yapacağı 
karşılaşmalar da enteresan olacak
tır. 

kadar da bir daha ev Jenmedim. ==::::::::::::::::::===================== 
Cellatlık, zannettiğim kadar ko

lay çıkmadı. Evvela bir müddet, 
Ceza Hukuku dersi göı.terdiler, o 
biterken, fizyoloji nocası, bana, bir 
cilt tutan notlarından ölümün çe -
;itlerinden bahsetti. Bu da bitti~ -
ten sonra, Amerikada üç ay kadar 
dolaştım, idam tarzlarını, usullerini 
tetkik • ttim vıo bir iki idam vak'a
sında da hazır bulunarak işimin ba
ıına döndüm. 

Artık yetişmiştim. Tam bir cel
lat olmak için birkaç kişiyi idam 
etmekliğtm kati gelecekti. 

Bütün bu formaliteler bittiği za
man 1900 senesinin içine iirmiş bu
lunuyorduk. Ve ben salahiyetle işe 
başladıktan on giın sonra, Helene 
Duklayne'ın Temyizde olan dava
sının tasdik edildiğini haber aldık. 

PO~ : 

Sarhoş genç kız 
Evvelki gece saat ikide Mecidiye 

köyü civarında devriye gezen jan
darmalar, Büyükdere yolu üzerinde 

sarhoş bir genç kızın yatmakta ol
duğunu görmüşlerdir. 

Yapılan tahkikatta bunun Topane 
de Hurma sokağında 18 No. da otu

ran ve 18 yaşlarında bulunan Ba
y~m Neş'e isminde genç bir kız ol
du~u anlaşılmıştır. 

Bayan Neş'e, arkadaşlarile bera
ber gazinoda rakı içmiş, sonra ter
kedilerek sarhoş bir halde bırakıl -
mıştır. 

- 1 -

Aksaray ve Fatih 
refüjleri 

Bir Büyücünün Doğur
duğu Enteresan Dava 

Asliye üçüncü Ceza mahkemesil 
dün enteresan bir büyücülük hadi
sesinin doğurduğu bir iftira davası
na bakmıştır. 

Yeniköyde oturan Marika ve İz
maro isimlerinde iki genç kadın, 
Yeniköy Cürmümeşhut Müddeiu -
mumliğine müracaat ederek An -
geliki ve Evreniya namında iki ka
dının, Yeniköy mezarlığındaki aile 
kabristanlarında büyük yaptıkları

nı haber vermişler ve: 

Lakin tahkikat neticesinde Ange
liki ve Evreniyanın büyü yapma -
dıkları ve bu kaşığın da bizzat muh 
birler tarafından mezara sokulduğu 
anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine de Angeliki ile 
Evreniya, B. Celali avukat tutmuş
lar ve iki muhbir kadın aleyhine 
Müddeiumumiliğe müracaat ederek 
bir «İftira• davası açmışlardır. 

Bu davanın dünkü celsesinde mü 
teaddit şahitler dinlenmiştir. Bun
lardan MihaI ve Marika, Angelikiyi 
mezarlıkta gördüklerini, fakat ka -
şık soktuğunu görmediklerini söy
lemişlerdir. Yalnız, bir şahit : 
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Horoz Dövüşler• 
Sultan Aziz Dövüşleri Büyük Bir 
Zevk Ve Lezzetle Seyr:ediyorda 

---=-41--
Koç dövüşünden sonra; horozları 

meydana çıkarıldı. Yeni yetişen 

yavru horoz altı okkalık vardı. İri 
paçaları ve mahmuzları bilekli idi. 
Kara renkte kartala benziyen bir 
tavrı vardı. 

Horozlar karşıkarşıya salıverildi. 

İki pehlivan gibi biribirlerine girdi
ler ... Cengaver gladyatörler gibi ha
valanıyorlar, ayak mahmuzlarile 
hasmını kargılar gibi vuruşup du-
ruyorlardı. 

Daha üçüncü ve rlördüncü ham
lede genç horozun bir mahmuz dar
besile gözü akmıştı. Biraz sonra, ö
teki gözü de kör' olmuştur. 

Genç horoz iki gözü kör bütün vü
cudü kan içinde oldügu llalde karşı
sından kaçmıyor, sıçrıyarak ve mah
muz vurarak dövüşüyordu. 

Genç horoz, gözsü~ olarak tam ya
'rım saatten fazla dövüştü ve di
dişti. 
· Nih~yet; kudretleri çözüldü ve ol
duğu yere çöktü.' Fakat: bu zorlu 
genç ve babayiğit horoz meydan ve
rini terkedip kaçmamıştı. Çöktüğü 
yerde de hasmını gagaıamıya çalı· 

şıyordu. 

Horoz dövüşünde hasım horoz 
meydan yerinden kaçmadıkça dövüş 
devam eder. Bu ka~ışa graklama 
derler. 

Genç horoz, çöktüğü yerde has
mından mütemadiyen ağır mahmuı: 
darbPleri yiyordu. Hasmının bilek
li mahmuzları nihayet genç horo· 
zun beynini de deldi ve ol~uğu yer
de öldürdü. 

Sultan Aziz; Kayserili Ahmet Pa
şaya dönerek: 

- Halil, bu yavrular çok iyi çıktı. 
Görüyor musun. ~raklamıyor. Ölün- 1 
ciye kadar dövüştü. Bu yavrulardan 
hayır var ... Hoş. senin koç ta bu 
cinsten ve iyi şecereli bir hayvan ... 

Horoz dövüşü de hitama ermişti. 
Saat ta beş buçuğu bulmuştu. Sul· 
tan Aziz; Halil Paşaya emretti: 

- Eh ... Söyle pehlivanlar soyun
sun ... Güneş çekildi, ortalık serinle

di. 
Pehlivanl~r soyunmuştu. Padişah

tan gelecek emri bekliyorlardı. Halil 
Paş_a yaverlerle haber yollar yolla
maz derhal vağ kazanının başına 

gittiler ... Yağlanmıya başladılar ... 
İlk evvela meydana Makarnacı 

geldi. Padisahın otuı:duğu balkona 
karşı diz cöktü, yer öptü, temenna
lar ederek geri geri beş on adım git
tikten sonra elpençe divan durup 
dikildi. 

Ardısıra Kankc-1 Karabekir ~<'ldi. 
O da diz cöktü. Makarnacı gibi yer 
öptü. Ü5tüste temennalar edip geri 
geri cekiJdi vP M,akarnacının yanı· 
na ı;?idio durdu. 

Halil Paşa elile işaret Pder etmez 
yaverler harekete ,geçti. Pehlivanlar 
da ~reşe başladılar. 
Makarnacı iri ve müşekkel gövde

sile iki tarafa çırpınarak huzur peş· 
revi yapıyordu. Kazıkçı da mutadı 
olduğu veçhile ceylan gibi ayak 
parmakları üzerine basarak horoz 
gibi dikilmiş peşrev yapıyordu. 

tı. Bütün hızile hasmına saldırıyor· 
du. . 

Daha; üç dört dakika geçmerniştı. 
Makarnacının iri gövdesine J{azıJcÇl 
çaprazını geçirmişti. 

Koca Makarnacı yüz otuz okk'' 
lık gövdcsile çayırları biçmiye baf' 
Jadı. Bekir hasmını sürüvordu. 
Makarnacı Bekirin Çaprazınd811 

sitil' kurtulamadı. Fakat, Bekir de ha 
nı düşüremedi. Bu suretle Makarrı~: 
cı seyircilerin üzerine doğru gel~11 
ye başladı. Mabeyn erkanı ayall 
elpençe divan durmuş bakıyorlat~1 

"r. ~Bekir, h~smmı sürdü. Seyircile~: 
· içine doğru daldı. Ortalık biribitafl 
,.girmişti. Bekir, çapraıı bırakrnıyor-
d .. r 

u. • 
Halbuki; idman güreşi olduğ\lfl 

nazaran bir hasmı çaprazda bu ~ 
kilde sürmek adetten ve usulde 

değildi. ·ritl 
Sultan Aziz, Kazıkçı Karabelel ,. 

bu kab:ılığına kızmıştı. Olduğu ye 
den bağırdı: rı 

- Söyleyin bu herife, bıralcSl 
çaprazı. .. Nihayet idman güreşi bıJ.o' 
Ne oluyor? t' 

Sultan Aziz işin içyüzünü bi1~11 
diği i<:in bu· yolda bağırmada }la 

idi. ,, 
Fakat; Kazıkçı ciddi güreş yaP~~V' 

için hiç ele geçirdiği çaprazı k0 

kolay bırakır mıvdı? ·rei· 
Nihayet; Kazıkçı hasmını seY1 .;e 

]erin içinde bastırdı ve kemane 
aldı. .,3• 

Padişahın bağırması üzerine tı.l' 
vcrlcr harekete gelmi!"ti. J{osuŞ1 r 

. d' e' 
lar, Kazıkcıvı durdurmnk iste 1 

1111 
lakin, Kazıkçı durmadı ve hasfYl 

bastırdı. el· 
lki pehlivan tekrar meydan! gı.ı1' 

diler... Padiı;ah işin ne old~y~\l~ıı· 
farkında değildi. Çok sevdıgı 1/D' 
karncıcıvı altta göriince şaşırdı .. s• 

y şu ır ver Halil Paşayı çagırtlı ve 
dede bulundu: ;d

- Gidin, söyleyin Bekire. b~ ·rı6 
man güre~idir. Ortalığı biribıtl 
katmakta m:ına yoktur. Jdİ 

Halil Paşa, bizzat meydana g~ıl
İki pehlivanın güre§ini durdll 

Bekire hitaben: . 0 dl 
f d• • JfP 

- Bekir oğlum, e en ımı~ ıclıJ' 
buyuruyorlar ... İdman güreşı ~ ·tıi• 
ö-u icin sC>virciler içine doğru bıtl _,ıı 
h • • erv-
ri n izi sürmeyiniz. Olduğunuz Y 
idman yapınız. ~ ;çill 

Bekir; işin farkında olmadıgı ı.Jlş) 
Yaver oasanın söylediklerine 1< ı·•· 

- t\lt v 
asmadı. Tı:krar Makarnacıyı ~· 

İki hasım pehlivan bir kaÇ d• ,t• 
ka birbirlerine elense ve tırparı1',t' 
tıktan sonra, Bekir tekrar )ta 
nacıyıa bir çapraz girdi. ~ıi 
Makarnacı, Bekirin acı kıl t(ie' 

karsısında koca gövdesini zapt dt' , . ·rı r.ı 

meyip domuz toou gibi gerıst s1fl 
rive yuvarlanıo gidiyoı du. )le .,fi' 

• - · seı 
ve meydan bitmişti. Tekrar 
ciler üzerine dalmışlardı. yor' 

Ka7.ıkçı, Makarnacıyı bırakf1l1 "O' 
du. Sultan Aziz iradesine karŞ1ic;f.'' 
yan K:ızıkçı Bekirc fena hald~ p1f' 
lemişti. Daha biraz evvel H~lı\fl'lııs' 
ile güreşın bir idman güreşı 0 tı11'' 
<iolayısile ortalığı birbirine )<al tf1'i 

d .. rne e .ı 
yıp oldukları yer e gureş . 11cır 
irade ettiği halde Beklrin bıl ıratle' 
şahaneye kar!}ı durması kabah 

Seyirci pehlivanlar her iki pehli
vanın idman güreşi yapmayıp ciddi 
güreş yaotığını biliyorlardı. Fak?.t, 
yaverler, Padişşh, seyirciler güreşin 
idman olduğunu sanıyorlardı . 

İki hasım helallaştıktan sonra; 
kapıstı. Makarnacı vüz kırk okka
lık bir pehlivan olduğu halde çok 
çevik idi. 

rin büyüğü idi. . ş" 
Sultan Azız, köpürdü. Haıil pli 

yı karşısına çağırıp bağırdı: mi tııl 
- Halli, bu ne iş?.. irade 

Kazıkçı; Arnavudoğlunda olduğu 

gibi güreşi müdafaa olarak almamış-

herife teblil etmedin mi? .. 

Paşa; mukabele etli : .~ ettifl'I"' 
- Efendimiz aynen tebhg 

Helene, Reisicümhura müracaat 
etti. Hiç bir affa mazhar olamadı 
ve pihayet 19QO senesinin 12 nisa
nında asılmasına karar verildi. Ba-

Aksarayda Ordu caddesi refüjle
rinin asfalt döşenmesi bitmiştir. 

- ıtBunlar, bizim aile mezarımı
za bir büyülü kaşık soktular. Daha 
bazı şeyler de koydular. Maksatları, j 
Evreniyımın gelini olan !zmaroyu 1 

kocasından soğutup Yunanistana 
kaçırmaktır» demişlerdir. 

- ıtAngeliki bana geldi ve bu ka
dar büyü yaptım, Yine yapacak, 
onları mum gibi eriteceğim!• dedi. 
demiştir. 

··········~~·-~·--······ -~~·~············· - Nedir öyle ise bu iı&l? .. 

• na da tebliğat yapıldı. 

ilk rUtv•t teidlfl 
Nisanın ya yedisi, ya s.kizi idi. 

Akşam tstü l!il'l"dcn C!\11l!e dtSn 

Diğer taraftan Laleli - Beyazıt 

k:aldırımlarının asfaltlanmasına da 
bailanacaktır. 

Fatih refüjleri de ay 
mamile bi~cektfr. 

sonunda ta-

Bunun üzerine zabıtaca tahkikata 
geçilmiş ve mezkur mezarlığa gidi
lince, filhakika mezarın icinde bir 
kaşık bulunmuştur 

Davacıların avukatı B. Celfıl ise, 
bu şahitlerin, ma7nunlarm akraba-

larından olduğunu söyliyerek şeha
deti kabul etmemiştir . . 

Muhakeme, neticede, Müddeiumu 
·minin, evrakı tetkik etmesi icln ta
lik olunmll§tur. 

- ...... . Jı• J)ı.l 
- Söyle bu herife bır d• \l s'' 

· orı 
yolda hareket ederse stsrıNl 
ravdan... ~) 

(D•vn~..ı 
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•• 
Serbest Fikirler • 

Geçim Dünyası --
5 temm1ız 939 tarihli Cümhuriyet 

gazetesinde intişar eden cCaz nesli• 

~ . 
.,,akırcalı Mehmedin Kaçma~ 

. 1 isimli makaleyi okuduk. Peyami Sa
fanın bu yazıyı ne gibi bir hak ve 
maksada istinaden yazdığı belli. 
Müsbet, hiç bir nokta ile alakası 

olmıyan ve · tamamile başıboş söz • 
!erle süslenmek ihtiyacını göster:: 
miş bulunan bu yazının «Geçim 
dünyası• düsturu ile yazıldığı mu
hakkak. Onun, mevzu kıtlığı için-

Kullandığ~ 

Çakırcalının bir türlü ele geçme
mesi ve her gün yeni bir hadise çı
karması, nihayet büyük bir cür'etle 
lvıuğla postasını soyması, h<:r taraf· 
ta çok büyük bir hiddet ve asabiyet 
Uyandırmıştı. Bu kadarı da çoktu. 
l<oca bir devletin tek bir haydutla 
baş edememesi görülmüş, işitilmiş 
§ey değildi. Bu sefer çok daha kat'i 
tedbirleı: alınmış, Kuşçubaşıoğlu 
Eşreften maada, eşkiya takibinde 
büyük muvaffakiyeti malum olan 
Sayındırlı Mehmet Efendi de bu işe 
hleınur edilmişti. Ayrıca Çakırcalı 
Efenin biaman düşmanı Koca Meh· 
l'llet Efe de takip müfrezelerinde 
\tazife almıştı. , 

Bu Koca Mehmet Efe de cok nam
dar ~e yaman bir efe idi. Senelerce 
dağlarda efelik y~pmı~, . k~nqişin~ 
büyük bir şöhret temin etmişti. Ça
ltırcalı ayarında değilse .de ona ya
ltın cesur ve atıcı bir efe idi.. 

baha evvel de yazdığım gibi bü· 
l'iik efeler yekdiğerlerile geçine
ltıezler, ıki efe bir dağda dolaşamaz
dı. Biri dağda iken öbürü mutlak.ı 
Yüze inerdi. Diğeri istiman ederse 
bu sefer yüzde olan hemen adamla· 
·tını toplar, dağa çıkardı. Yüze inen
ler de ekseriyetle kır serdarı tayin 
edilip eşkiya takibile meşgul olduk· 
larından, efeler bu vesile ile sık sık 
~arpışırlardı ve maalesef hükumet
ten ziyade bunlar yekdiğerlr.rini if
lla ederlerdi. 
Çakırcalı ile Koca Mehmet ara-

1 
&ında da çok büyiik bir kin ve düs· 
hl"nlık vardı. Her iki efe yekdiğeri
lli Öldürmek icin nnd ic:mişti. Bu se
fer hiikumet Çakırcalı alr•vhindcki 

1 takibatı sıklastırrn son haddine gc
ti~ince, Koca Mcıhmet de Kuşçubaşı- j 
0~ıu Eşrefe müracaat etmiş ve Ça
kırcalı ·alev hine yapılacak takibatta 
faaliyetlerini birleştirmelerini tek
lif etmisti. 

Bu teklif Kuşçubaşıoğlu Eşref ;. 
Çin bir nimetti. Zira o ne dağları ta
llıyor, ne de efelerle nasıl miicade
le edilebileceği hakkında en ufak 
bir · fikre sahip bulunuyordu. Koca 
~ehınet kendisine şöyle demişti: 

-Ben Çakırcalınm izini bulaca· 
~ıı:n. Eğer işi sıkı tutarsak onu ge
ertınek isten değildir. Yalnız biraz 

~ . 
esaret lnzıM. Cakırcalı karsısında 

~n olursan se~inle vuruşmaktan 
Çekinmez. Sen onların usulünü, ft. 
detini bilmezsin. Halbuki ben olur-
8'lı:n, Çakıcı elimizdı-n kurtulamaz. 
\ l-Iak,ikaten Koca Mehmet Efe; Ça
cl~tcaiının izini çok çabuk buluver
tı. Bu hususta Bayındırlı Mehmet 
\ fendinın de çok büyük hizmeti do-
.ı.ı.nmuştu. Çakırcalı yine civar 

tiftiiklerden birini basmış, çiftlik 
~h~binden bin altın almıştı. Bu ha
\ erı alır almaz oraya gittıler. Ça
cl ıtcalının yine Beşparmak dağına 
li'Oğru gittiğine dair izler buldular. 
\ı akat Koca Mehmet Efe bu izlerin 
/durma olduğunu kolaylıkla anla
d 1 "e Çakıcı Efenin hakiki izini bul-
u. 

Efenin nasıl olup ta böyle yok oldu
ğunu bir türlü kestiremezlerdi. 
Hatta bunun için köylüler ve zapti
ye neferleri arasında Efenin cermiş~ 
olduğu C.a söylenirdi. Yine bu hu
rafelerdC:'n biri Çakırcalının vücu
düne kurşun işlemediğidir. Halci bu 
havalide bunlara inanan ve Çakır
calının rısla vurulmadığını söyliyen
ler vardır. 

Çakırcalı Efenin dahiyane firar
larından biri olmak üzere de şöyle 
bir hadise anlatırlar: 

Efe bütün kızanlarile birlikte bir 
çiftlikte basılır. Çiftlikte muhasara 
eden kuvvetler çok kalabalık oldu
ğundan ve Efenin yanında da an
cak üç kızan pulunduğundan· her
kes kaçabilmek ümidini kaybeder. 

1 • 

I Çiftliği muhasaril eden kuvv~t yü:t 
kisilik bir mijf~ezcdir. 

" . 
Efe ümit!erini kaybetmiş olan kı-

zanlarına asla fütur getirf!lemelerini 
güler yüzle tembih ettikten sonra 
ilk iş olarak çiftlik kapılarını sıkıca 
kapatır ve muhtelif penrerelerden 
muhasara eden kuvvetle tüfek atı-

de boğulduğu bir sırada bizim akor
deon sesleri imdadına yetişmiş. 

Yorgun bir kafa ile olgunluk imti
hanlarını başarmış bulunan ve bu 
suretle yarının vatan müdafaasına 
günün bütün yorgunluğu ile hazır
lanan bizlerin, böyle bir günün ak
şamında bir musiki nağmesi dinle
meğe bilmem ki hakkımız yok mu
dur?• 

Hayır! Bakın · nasıl: cSiz bu 
tarihlerinizle, coğrafyalarınızla, fi

. ziklerinizle, hendeselerinizle çocuk
ların kafasını şişiriyorsunuz be ya-

; hu! Allahın yaz günü çekilir mi o 
traşlar ulan be? Yuh!» Sakın bu söz 
leri bir Sulukule kahvesinin küçük 
penceresinden dışarı taşan cümleler 
zannetmeyiniz. Bunlar, büyük ya
·zıcımız Peyami Safanın (!) . cHadi
·seler arasında; .. başlıklı makalesine 
·aittir. · 
· Biz, · bu çetrefil cümleler 've başı 
boş sözlerle hiç de endişe duymuş 
değiliz. Çünkü bizler, bu şaşkın gö
rüşlü muharrir için evvelce olduğu 
kadar şimdi de, normal bir fikir 
yürütmüş ve onu ağırbaşlı birmev
zu etrafında kalem oynatmış tanı-

~ına girişir. Bu müsademe akşama mıyoruz. Bu suretle hiç bir lise ta
kadar devam eder. Bu esnada muha- lebesinin bu derece kıymetsiz bir 
sara kuvvetinin kumandanı, Efeye 
teslim olmasını birkaç defa söyler. 
Efe teslim olmayınca: 

- Eğer ya.rım saate kadar çık
mazsan, ciftliği yakacağım! tehdidi-
ni sa\·urıır. 

Vaziyet cidden çok tehlikeli bu· 
lunuyordu. Çiftlik kırın ortasında 
olduğundan kaçabilmiye imkan 
yoktu I:fe buna rağmen teslim ol
mayı reddeder ve kız::ınlarına müsa-
demeyi geceye kadar uzatmalan
nı söyler. 
Güneş bat ar , etraf gıtgıde karar

mıya başlar. Fakat müsademe de
vam etmektedir. Müfreze çiftliğe i
yice sokulduğundan tüfekle nerede 
ise namlu namluya gelecek vaziyete 
girmişlerdir. 

Bu esnada gecenin alaca karanlı· 
ğı içinde çiftliğin arka tarafında 
bir derenin içine bakan pencereler
den .biri gürültü ile açılır ve iri bir 
cismin dereye atladığı görülür. Va
ziyet anlaşılmıştır. Kızanlar, kur
tulmak imkanını görmeyince kim
senin cesaret cdemiyeccği .):lir irti
fadan dereye atılarak kaçmak yolu
nu bulmu~lardır. 

Bu atlayışı, ikinci, üçüncü ve ni· 
hayet dördüncü atlayış takip eder. 
Ondan sonra tilfek sesleri kamilen 
kesilir. Zabit esasen Çakırcalının 

tavsif karşısında heyecan duymıya

cağı bizce muhakkaktır. Neslimiz 
arasında Kemalin kudretini idrak
ten aciz ve Rübabı Şikeste'nin kıy
metini Fikretten esirgeyecek bir ar
kadaşın mevcudiyetine kani deği
liz. Ve biz biliyoruz ki, bu gibi mev 
zuları daha ziyade Peyami Safaya 
ait olarak kalır. Çünkü o, bilmedi
ğini bilmemek ve Akif gibi yüksek 
bir şairi kendi dizginsiz iftiralarına 
hiç bir endişe duymadan maruz bı
rakmak cesaretini göstermekle bu 
gibi meselelere karşı bizden daha 
çok fazla bir liyakati vardır. Kendi 
roman ve makalelerinde daima bu 
gibi maskeler altında silik hususi
) etini gizlemeğe çaöalıyan muhar
rire son sözümüz şu: 

Her lise talebesi Rübabı Şikeste 
ve Namık Kemali bildiği kadar kuv
vetli bilir ki; Türk edebiyatının en 
güzel örnekleri bir billur tazeliğile 
bu gib eserlerde mütemayiz olduğu 
kadar, en düğümsüz cümleler ve en 
basit fikirleri muhtevi olduğu hal
de Server Bedi namı müstearında 

tezahür eden kendi kudret ve kuv
vetini şimdiye kadar idrakten aciz 
kalmış ve bu suretle beşeriyetteki 
mevkiini duyamamış muharrire son 
sözümüzle daha basit mevzular 
tavsiye ederiz. 

sadece üç kızanile beraber bulundu- Eşref Otar 
ğunu bildiği için dördünün da bu .............................. =~~~~-...... iiiiiiiiiii~ 
suretle kaçmak için kendilerini de
reye attıklarına hükmeder. Fakat 
atladıkları irtifa çok yüksek oldu
ğundan sağ kaldıklarına da ihtimal 
vermez. Ancak ne olur, ne olmaz 
kaygısile dereyi abluka eder. Her 
tarafı araştırır, fakat gece karanlı
ğında birşey bulamazlat. Mecburen 
sabahı beklerler. Eğer içlerinde sağ 
kalan bulunmuşsa, birden kaçıp 
gitmemesi için bütün dereyi sıkı ab
luka ic;inc alırlar. -· .. mı •arı 

Bir Belediye 
Şubesindeki vaka ---
Mahkeme ; "Cemazlyll-

· evv allnl blllrlm., kellm•
alnln manaaını aratllrıyor 

Eminönü Belediye Tahakkuk 
Şubesinde cereyan eden bir hadi
senin muhakemesi dün üçüncü Ce
zada yapılmıştır. 

er 
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LEHiSTAN· 
Lehistanın en büyük askeri kuv· 

vetini, onun pek fevkalade olan a
dam kuvveti te~kil eder. Harp için· 
de alelade zayiat hariç olmak üze
re yoksuzluktan 1.000.000 dan fazıla 
Lehli öldü. Tabii bu ölenlerin çoğu 
ihtiyarlar olduğundan normal yaı 
muvazenesi bozuldu. Bu sebepten 
bugün Lehistan nüfusunun yüzd• 
ellisi 25 ve yüzde altmı§ altısı 30 
yaş dunundadır. 

Bunlar parlak rakamlar olup, 34 
milyon nüfuslu Lehistan 41 milyon 
nüfuslu Fransadan daha büyük biJ 
ordu seferber edebilir demektir, 
Teferruat nazarı itibara alınınca 

bu rakamlar daha büyük ehemmi .. 
yet peyda eder. Lehistanda bugün• 
kadar silah altına çağırılan efrat 
sınıfları Almanyada çağırılanlar 
kadar büyüktür. 

Harbin akabindeki senelerde va
ziyeti gözönüne getirin. Fütura gö
mülmüş, müflis ve ümitsiz, mağlup 

Leh Marep1l ~mirly-Rydı'wu Von Rfobeiıı lrop~ı bir 
mhakere ııruıada ahnauş resmi 

olmuş bir Almanya, hararet ve nik- - --f( y AZ AN : 1--
bin bir canlılık! mhmul bir Le -

histn. Böylece 1920 - 25 senelerin- Bernard Newman 
·de ·Polonyada· doğan "çocukların a-
' . 
.d~di 515 bine baliğ olurken; Lehis-
~tanin.iki misli ,nUfusu, olan Alman
yada ise ancak 675.000 idi. ~ · 
. Çok daha sonra

0

ki rakamlar daha 
.şayanı hayret_tıir .• Vakıa h~kfıme~t 
teşvik etmiyorsa da, Lehler fıtra

.ten Almanlardan daha veluddur -
)ar, ve son on senede Lehistanda 
doğan çocukla"rın ad~di 511.000, hal-ı 
buki Almanyada ~9f\.OOO Mtt. Bu .e-

- -:..-

makineleşmiş ve zırhlı arhbalan 
vardır. Leh tankları fevkalade iyi 

c1nsten ve halen çok mikdarda imal 
·edilmektedir. 

Kıtaatın takviyesi, fırkalara mer
·but 30 alay sahra' topçusu, umumi 

ihtiyat için müstakil livalar, on a-ı 
lay ağır topçu, makinE!leşmiş cüzü-

tamlar, hava püskürtücü müfreze-

Lehi.tanın m'şhur Gdynia limanı 

bepten genç adam kuvveti hususun
da Lehistan Almanyadan pek az 
madundur. 
İYİ MÜCEHHEZ FIKRALAR: 
Bu suretle Leh ordusu büyük e

hemmiyet taşıyan bir amildir. Bil
fiil Lehistan, dünyanın beşinci as
keri devletidir. Hazari ordusu 45 
bin, muvazzaf zabit ve küçük zabit 
dahil olduğu halde 300 bin neferi 
geçer; ayni zamanda talim ve terbi- ! 
ye· görmüş ihtiyat efradı 2 milyon 1 

neferden fazladır. Harp zamanında 
Lehistan, memleketin iktısadi ha -
yatına elzem olanlara dokunmadan 
4 milyon neferlik bir ordu seferber 
edebilir. Hazari ordu, iki dağ fırka
sı ve 30 piyade fırkasından murek
keptir. Bu fırkalar pek iyi müceh
hez ve müstakil cüzütamlar olarak 
harp etmek için talim ve terbiye 

edilmişlerdir. Lehistanın hudutları 

pek uzun - 3.438 mil - olma!da in 
kıtasız devam eden siper hatlarına 
istinad etmiş harp tasavvur ve te
emmül etmek gayrimümkündür 

Mevkiin icabı her fırkanın kendi 

Jer ve zırhlı trenlerden mürekkep-! 
tii. Bir sahra topçu livasının hazır-, 
}anmamış hedeflere faabetini gör -
düm ve bende çok müsait intıba bı
raktı. 

ATLI EFRADIN ROLÜ: 
Bununla beraber Leh ordusunun 

en bariz vasfı onun süvarisidir. Bu 
süvariyi A vrupada bu sınıf kuvve
tin en iyisi olarak tavslf edebilirim. 
Ayni zamanda da bu süvari en ses
sizdir. Müteaddit defalar şar1d Ga
licia manevralarında bulundum, bu 
süvarinin geldiğinden hiç haberim 
olmadan etrafımı sarmış oldukları
nı gördüm. Bunların, takımla::-mı 

ve bu takımların yerleştirme tar
zını çok beğendim. 

Bu da sırasile zehirli bir ateş aç ... , 
ve bu ameliye tekrarlandı. 

Lehlilerin silahları A vrupadakiler 
kadar iyidir; bazısı yerli ihtir<il ve 
diğerleri de imtiyazı alınarak Le -
histanda imal edilmiştir. Mesela, 
Lehista'n bizim · Fury ve Blenh~im 
nüshai saniyelerinden kendi tayya
relerini inşa etmektedir. Parist.eki 
son tayyare sergisinde Lehlerin 
teşhir ettikleri tayyareler büyük 
dikkati celbetti. Bugün birçok İngi
liz tayyarelerine konan çabuk ateşli 
tüfeğin bir Leh ihtiraı olduğunun 

kaydı da diğer bir noktai nazardan 
dikkati caliptir. 

Leh ilk hat tayyaresinin adedi 
1,250 olup bir bu kadar da ihtiyatı 
vardır. Muvafık bir nisbette bomba
cı tayyareler vardır. Los (Elk) bom
bacısı, 3.880 libreden cüz'i az bir 
yük ve saatte 260 mil bir sür'atle 
uçarlar. 1200 milden ziyade seyir 
sahası vardır. 

Tamamile madeni muharebe tay
yaresi Wilk (Wolf) iki makineli tii
fckle bir tüfek taşır, 800 mile yakın 
bir~ sahai seyri ve saatte 290 mil bir 
sür'ati vardır. 

İhtimal bunfordan en dikkati ca
lip olanı, İngiliz Lysander tipine 
akraba, iikat ondan daha hafıf ve 
daha kolay manevra edilen Mew• 
(Marti) keşif tayyaresidir. Bu tay· 
yarelerin hepsi tamamile Lehistan
da imal edilir. Ve büyük mikd<ırdn 
cenubu şarki Avrupa memleketle
rine ihraç edilir. 

BÜYÜK ENDÜSTRi: 
Büyük, iyi talim ve terbiye edil

miş ve iyi mücehhez bir ordulu Le
histanın yegane esaslı derdi harp 
zamanında malzemedir. Onun Bal
tık sahili ilk birkaç gün içL'1de ko
layca i!>tila edilebilir • ve bundan 
başka Rumanyanın Karadeni~ li -
manlarına giden yol, uzun ve teh
likelidir. Böyle olmakla, beraber 
Lehistan, büyük bir mikyasta ken
di kendini besliyebilir. Onun zor -
lukları, yerli maden malzemesile 
kömürünün Alman hududuna biti· 
şik yukarı Silesia'dan çıkması ha· 
kikatinde mündemiçtir. 

lı ~urada vakti gelmişke!l bu şeytan 
fı hı zeki adamın sıkışık zamanla
~~da kaçmak için tatbik ettiği bir 
• ı Usulünü zikredelim: 

Gizli Servet İddiaya göre, Ali Haydar ismin- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~"!'-~~~ 

Süvari, garpta itibardan düşmüş 
olabilir, fakat şarki Avrupanın ge
niş açıklıklarında bunun rolü pek 
mühimdir. Yolları az bir memle -
kette bir hareket harbinde, lı1kine
leşmiş kuvvetlerin faaliyetini leva
zım mülahazaları tahdit etmiştir. 

Fakat Lehistanın herhangi bir kıs
mında süvari yiyeceğini tedarik e
der. 

Evvelden düşünüş ve enerji ile 
bu zorluğ\'11 hakkından gelindi. İki 
sene evvel 25.000.000 liralık Fransız 
istikrazı parlak neticeler elde etti. 
Öteki memleketler beş sene plan
larından Bahsederlerken, Leh mat
buatı ile Leh kon~ması mütemadi
yen C. O. P. aksisadasını veriyor • 
du. 
C.0.P. harfleri «Cenralny Okberı 

Przemslowy• yahut «Merkezi en· 
düstri sahası• demektir. Sandomi • 

erz kasabası civarında Vt.tül ve 
San nehirlerinin telHki ettiği mü • 

h·leariı ve camurlu zamanlarda efe 
~~ı: Yeri ba~tıktan sonra kaçarken 
~ Se:riya adamlarına çarıklarını ters 
~ Ydirfr ve bu şekilde b6ğlatırdı. 
h~askın yerine gelen zaptiye veya 
l~ı:d~rrna kuvvetleri ııabiatile bu 
buı 11 takip ederler ve Çakırcalının 
liJt Unduğu yuin tamamile aksi is-

amete giderlerdi. 

ta lrukarıda bir yerde efenin ve kı· 
lletılarının icabında kadın kıyafeti
~aı girdiklerini dt yazmıştık. Çakır· 
~iı·ını~ bunlardan başka takip ettiği 
~ııt Usul de koyun sürüleri arasına 
1 U ılınak ve dört ayak üzerinde yü
f, Yerek sıvışmaktı. Bunu birkaç de
~o llluvaffakiyetle tatbik etmi~tir. 
~1 Y~n stirüleri araeından kaçQrken 

erı de kayboldııfu için takipçiler 

Haatanede aefalel için
de ölen adamın çekme
cealnde neler bulundu? 

Hüseyin isminde bir ma -
nifatura tüccarı, geçenlerde Bulgar 
hastanesinde sefalet içinde ölmüş
tür. 

Bunun üzerine kendisinin evvel· 

ce ticaret yaptığı handaki çekme • 
cesi, vaki ihbarla araştırılmıştır. 

Bu çekmecede 600 altın lira ile 

25 bin lira kağıt para bulunduğu 

hayretle görülmüştür. 

Sefalet içinde hastahaneye kaldı

rılan ve parasız tedavi gören bu a

damın gizli serveti, mira.ççıları ara

ıında taksim olunmu§tur. 

de bir zat, bir gün mezkur şubede 
bir iş takip etmek istemiş; bu sıra
da memurlardan İsmail Hakkı ken
disinden vekaletname istemiştir. 

Mumaileyh gidip vekaletnamesi
ni getirmiş, fakat bu esnada da İs
mail Hakkıya hitaben: 

- cSen Hukuk mezunu değilsin. 
Ben senin cemaziyelevvelini bili • 
rim!» demiştir. 

İsmail Hakkı da bu sözleri tahkir 
addederek Ali Haydar aleyhinde 
dava açmıştır. 

Dünkü celsede mezkıir şuh• şefi 
ile tebliğ memuru Necdet ve ta -
h&kkuk memuru diğer İsmail din
lenmiftir. 

Bunlar, hadiseyi yukarıdaki şe -
l<ilde an!atmışlardu. Reis. kendile-1 

rine cCemaziyclcvvelini bilirim• 
cümlesinin ne demek olduğunu ve 
bir tahkir ifade edip etmiyeceğini 
sorunca da: 

- «Mazini bilirim. Yani geçmi -
şindeki ahvalini bilirim.. demektir» 
demişler ve hakareti ifade edip et
memesinin söylenişe göre değişebi
leceğini beyan etmişlerdir. 

Bundan sonra, maznun Ali Hay
dar da, şahitlerden ikisinin vak'a 

esnasında odada bulunmadıklarını 

ve meslekdaşlık gayretile şahadet 

ettiklerini iddia etmiş ve bunu bir
kaç şahidi mükellefle ispat edece
ğini söylemiştir. 

Muhakeme, bu şahitlerin dinlen
mesi için başka bir güne talik olun-1 
muştur. · 1 

Atlı kıtaat 3 alay hafif süvari, 27 
alay Uhland, 10 alay atlı avcı ve 10 
tabu·r istikşaftan ibarettir. Sü ari 
fırkaları eskisinin aynıdır. En başlı 

silah ,makineli tüfek olarak hepsi 
birbirinin tıpkısı mücehhezdir. Kı
taatı, ufak gruplar halinde harp et
mek için talim ve terbiye edilmişi 
te~ebbüslerinin gerekli ve saklan -
ma istidatlarının harikulade oldu -
ğunu gördüm. 

Lehler, makineli tüfeğin tedafüi 
kadar tnarru~i kU\'\•etlel'ini de yük
seltmişlcrliir. Piyadenin, topçu ya-

hut tankların müzahereti olmaksı

zın yalnız makineli turekçilerin par 

lak bir il~lemesine şahit oldum. 
Bir hat, şedit bir mermi barajrnı 

tutarken ikinci bir hat, ileri yüriıdii. 

selles dahilinde yeni endüstri inki· 
şafı vücude getirildi. M~vcut kasa· 
balarla köylerin halkı yüzde binler 

le arttı. Bir sene içinde 30.000 nü • 
fuslu yeni bir !f'.hir ortaya çıkıver
di! Düzineler le büyük fabrikalar 
imal ve istihsal halinde bulunuyor. 

Büyiik mikdarda m~v;lddı iptidaiye 
stokları birikttr•ldi. Cenupta, Kar
patların ırmaklarından büyük kuv-

vet almmal'l.tachr. Hattl Leh petrol 
tarlalarından doğumm doğntt• 

«Toprak gan11 temin edilmektedir, 
(Sona 7 noi sayfamızda) 
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Altı Farenin Sergüzeşti 
.............. ......_ 

İki büyük fare dört küçiik yavru· 
larile bir evin tavan :ırasında y:t~ı

yorlardı. Bunlar her· zaman gün
düzlerini uyku ile geçirirlerdi. Ak
şam olunca Bay (Cik) y:ıvnılarına 
yiyecek aramıya çıkar, Bayan (Cım) 
ev işlerile meşgul olurcıu. Yavrular l 
da oyunla vakit geçi:lrj<>rdi ... 

Bir gün, daha ortalık iyice aydın
lanmadan, Bay Cik meyus meyus 
yuvasına döndü. Zavallı kederinden 
suratını asmış, hiç konuşmuyordu. 
Bayan Cim bunun far~ma vardı. 

Merakla sordu: 
- Sevgilim nen var? Seni çok 

müteessir görüyorum. Yiyecek mi 
bulamadın? Yı)ksa o yeşil gözlü 
korkunç canavarlara mı rasgeldin? .. 

Bay Cik içini ~ekerek: 
- Hayır dedi. Ah keşki kediye 

rasgelseydim. Basımı21a büyük bir 
felaket gelmek üzere.. Ev sahipleri 1 
taşınmışlar. Şimdi evde kimse yok ... 

Bayan Cim hayretle: 
- Taşınmışlar mı? diye sordu. 
- Evet azizem! Koca evde bir tek 

tnsan kalmamış. Üç gecedenberi ne 
bir ses işittim, ne de bir tek ekmek 
kırıntısı bulabildim. Yakında açlık
tan öleceğiz ... 

Bayan Cim bayına teselli ver
mek için: 

- Ne düşünüyorsun canım, dedi, 
sen şimdi çok yorgunsun. Şöyle yat, 
tatlı bir uyku uyu da bak bir şeyin 
kalmaz. Sanki ev sahipleri taşın

dıysa ne olmuş. Biz de taşınırız. 

Hem küçükler için hava tebdili et
miş oluruz ... 

- Nereye taşınacağız? Hiç müna
sip bir yer bilmiyorum. Zavallı ço
cuklarımız da aclıktan ölecek. Daha 
kaç günHik erzakımız var? .. 

- Ambardaldler üç gece kadar bi-
2i idare eder. Maamafih hiç keder 
etme. Onlar bitmeden her halde bir 
çaresine bakarız. Kö;:edeki büyük 
ev yok mu? İşte yarın akc::ım oraya 
git, belki bize göre bir yer bulur
sun ... 

Bayan Cimin sözleri Bay Ciki e
peyce teskin etmiş olacak ki, biraz 
sonra yatağa yattı. Derin bir uyku
ya daldı. Ta eı tesi akşama kadar u
yanmadı ... 

Gözlerini açtığı zaman güneş çe
kilmiş, ortalık kararıyordu. Bay Cik 
kahvaltısını yedikten sonra çocuk
larını öptü. Allaha emanet ederek 
kendilerine yeni bir yurt aramıya 
çıktı. 

Köşe başındaki büyük evin kapı
sına geldi. Kapının altındaki ufak 
bir delikten girince kendini iki ta
rafında odalar olan uzun bir kori
dorda buldu. Koridorun nihayetin
de aralık duran bir kapı vardı. He
men oraya koştu. İçeri gırdi. 
Burası küçük bir oda idi. Öteye 

beriye bir takım oyuncaklar atıl

mıştı. Bay Cik bunları görünce çok 
sevindi. Çünkü, oyuncak olan yer
de çocuğun bulunduğunu, çocuğun 
bulunduğu yerde de muhakkak ek
mek kırıntıları olacağını biliyordu. 

Sonra odanın her tarafını dolaştı. 
Bir tarafta; döşemenin duvarla bir
leştiği yere yakın tahtanın aşınını§ 
ve incelmiş olduğunu gördil. İşte 
şurayı biraz kemirlrs@!m yuvamızın 
kapısı olur; dtye· dUşüncrek kemlr
miye ba9ladı. 

Nihayet sabııh oldu. Fakat daha 
'f1 bltmemifti. rusrünfip yakalan
maktan korktrıık erte!i aqama tekt gelmty• karar vardi. Geri Mn-

Za\•allı Bay Cik evin büyük kapı
sındaıı sokağa çıkınca kaldırımın 

üstünde biri siyah, diğeri 1H·yaz iki 
büyük kedi ile karşılaşmasın mı? .. 

Hemen kaçmıya başladı. Kediler 
de kovaladılar. Bereket versin evi 
uzak olmadığı için kedilere yakalan
ınadan delikten girdi, yavrularına 

kavuştu. Bu esnada fareyi yakalı
yamıyan Pamukla Mercan kavga e
diyorlardı. Pamuk yeşil gözlcrile 
yan yan bakarak: 

- Ne güzel bir faıe idi, dedi, ilk 
önce onu ben gördüm. Benden ev
vel hücum ettiğiniz için iyi yapma
dınız. Onu ben yakalıyacakbm .• 

Mercan meseleyi kapatmıya çah
şaı·ak: 

- Şüphesiz kardeşim, önce siz 
gördiinüz, dedi, fakat önüme gel- 1 
meseydiniz onu ben yakalıyncaktım. • 

Bu iki kardeş kedi ellerinde bir
.şey olm3dığı halde saatlerce gürül
tü. patırtı eltiler. Böyle ehemmiyet
siz birşey için kavga etmek onların 
ta kücükten beri adetleri idi. 

Hatta anneleri bile hiç geçinemi
yen bu iki kardeşe bakarak: cEnca
rnınız hayırlı olmıyacak!:t derdi. 

Nihayet ertesi gece oldu. Bay Cik 
tekrar ayni ?er~ geldi. Bu sefer bir 
gece evvel kemirdiği yere bir ka
pan kurulmuştu. İcinde kızarmış bir 
dllim peynir vardı. Bereket versin 
Bay Cik'e annesi küçükken bir defa 
bir kapan göstermiş: cSakın buna 
yaklaşma. diye tembih etmişti. Bay 
Cik te i~indeki peyniri hiç görme
miş gibi kapana yaklaşmadan bir 
gece evvel yarım bıraktığı işine baş
ladı. Kemirdi, kemirdi. kemirdi... 
nihayet sabaha karşı tahta delindi. 
ufak bir delık açıldı ... 

Bay Cik derhal buradan içeri gir
di. Burası bodrum katının tavanile 
üst katın !i.öşemesi arasında geniş 

bir yerdi. Şimdi her şeyin tamam 
olması için kendilericc ~·atacak bir 
yer. bir de ambar bulmak kalıyor
du. Bay Cik: cArtık bunu da Bayan 
Cim cii.işUn!:Ün• diyerek geri dön
dü ... 

Sür'atle koridoru geçti. Kapının 
altındaki dPlikten sokağa çıktı. Bu 
sefer k~diler mcY.danda yoktu. Koşa 
koşa eve geldi. .. 

Bayan Cimlc çocukları onu sabır
sızlıkla bekliyordu. Bay Cik o gece 
yaptığı {eylerin hepsini anlattı. c Ye
ni yuvamızda yiyecek çok bol, ora
da bulduğum ekmek kmntılarile 

karnımı doyurdumro dedi. Yorgun
luktan haygm bir halde kendini ya
tağına attı. 

Ertesi akşam olunca uzun bir mü
şavereden sonra Havan Cim'in yeni ı 
yuvaya gidip gezmesine, bazı tcda
rikatta bulunmasına, bu esnada da 
Bay Cik'in yavruları beklemesine 1 
karar verdiler. 

Bayan Cim ayrılırken Ba~· Cik 
kedilt>rden kendini sakınmasını sık 
sık temhih etti. 

Bayan Cim kolaylıkla evi buldu. 
Oyuncak dolu karanlık odadan geç
tikten sonra Bav Cik'in açtığı de· 
likten içeri girdi. 

Etrafına baktığı zgman çok mem
. nun oldu. cEvet çok güzel bir mes
ken. Şimdi yatakları bu köşeye, am
ban da o köşeye kurarım.:t dedi. 

Yataklara yün bulmak için tekrar 
oyuncaklı od;;ya çıktı. Bir köşede 
bir bebek takımı duruyordu. Hemen 
onların yanına koştu. Orada iki bü
yük yatak, bunların i.izerindc de iki 
tane kalın y01·gan vardı. 

Yorganlardan bir tanesini çekti. 
Yuvasının kapısına kadar getirdi. 
Fakat çok bUyilk olduğu için delik
ten sığmıyordu. Bayan Cim derhal 
kolayını buldu. Yorganı dişlerile 

birkaç ufak parçaya a~'lrdı, delikten 
soktu. Sonra gidip diğer yorganı da 
ayni suretle yuvasına getirdi. Bun
lardan gayet gUıel yataldır yaptı. 
Artık ıabıh olmıY'I bavlamlftl. 9a 

yan Cim ÜfaJl\danberf yaptılt lft 
:ıa~k .memınm, mea-ur evinin vo-

dir. Minimini seyircilerin hem me
raklarını çekmek, hem de onları eğ
lendirerek bir şeyler öğretmek mak. 
sadile kurulmuş olan bu cKukla ti
yatrosu:t nun oynadığı piyesler yal-

• • _ ............. --
Bin :.ene evvel bundan, 
Asyada bir de\· varmış. 
Bu koca dev o zaman 
Yüksek dağlar kadarmı 

* Asyanın sularını . ( 

Toplamış da bu- yere. 
Doyurmnzsa karnını .. 
Kuruyormuş çay, deıe. 

k 
Her gün hır adam ycnmş 
Buna da doymaz meğer. 

Yine: cSu vermem, dermi~ 
Can yoksa başka eğeo. .. 
Doğmadan e\'vel bu dev 
Asyada varmış bol su. 
Doğduktan sonra: ev ev. 

Göçmüş oradan çoğusu. 

Gelmiş ki i)ylf~ bh ~u::: 

Dev büsb~tün :rndurnımı 
Daima aranm:ş durı, 
Suların hepsi d~ı.rmuıi 

Susuz kalan insanlar 
Aramışlar sulu yer. 
Ncrde güzel yeder var, 
Göçtnüşler birer birer. 

* İşte o günden sor.!'<t 
Mu.raklan takmlşlar; 
Olmuşlar sanki bora 
Dört yanlara akmışll 

Her tarafa gitmişleı 
Kılıçları çalarak. 
Hnkanlar1a berabe. 
Medeniyet saiaralı 

'* 

M:oskovada çocuklara mansus bir ı 
cKukla tiyatrosu• açıldı. Hem kıy
metli bir terbiyeci ve pedagoji mü
tehassısı. hem de iyi bir artist olan 
S. Obrastov isminde bir öğretmenin 
himmet ve g yretile vücude getiril
miş küçüklere mahsus bu tiyat
roda her cumartesi günleri öğ

leden sonra ve pazar günleri mun
tazaman temsiller verilmektedir. 
cKukla tiyatrosu• nda verilen oyun
ların hepsi terbiyevidir ve öğretici-

nız küçükleri değil, büyükleri bile Gökteki yıldızlan 
alakadar ediyormuş. Bilhassa yazıcı Nihayet gili1den güne • Göğe onlar :fırlatmı~ 

• 
cErşov> un eserinden alınmış olan 1 Kurumuş: çaylar. göller fşte 0 Türk kızları; 
cKanbur beygir ... piyesi en ziyade Bu de\' bütün bütüne •

1 
Erlerile ok atmış 

alakayı çeken bir masaldır. Resim· Dermiş: cÇöl olsun her yeı ... , SabaJıattia Çaıtkc11• 
de cKanb~Bey~~pfy~indenbir =========================~=~~ 
sahneyi görüyorsunuz. -........................................ 
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=-1 Fia2tçı İle Kurt 1- '---·· .. ····-·······-·······-···· .. ' Nereye Oturacakmıt? 

Yeni yılda kitap alamıyacak ar· 
kadaşlarmıza bir yardım olmak 
ü;ı:ere okuduğunuz mektep ld
taplarını Çocuk Esirgeme Ku : 
rumuna vrmenbi Kurum saygı 
ile diler. 

Bir ormanın ortasında bir kurt va 
Kurt ormandan çıkmak istemiyor. 
Ah, bcıbaıcan kurt, ben ohtederim 

Ki sen bu yerden çıJaııcaksın. 

• 
Kurt ormandan çı1omak istemiyor; 
Gidip köpegi cıramcıM 
Ah, babacan kurt ben a1ıtederim 
Ki sen bu yerden çıkacaksın. 

• 
Gidip köpeği aramalı! 
Köpek kurda 1uıvlıamıık istemiyor; 
Kurt ormondmı çıkm4k ist,emiyor. 
Ah, babacan kurt beıı a1ıtederim 
Ki sen bu yerden Ç't.kacaksın. 

x 
Gidi> sopayı aramalı! 
Sopa köpeği dövmek istemiyor; 
Köpek kurda 1ıavla.mak istemiyor' 
Kurt orman®n çık"mak istemiyor. 
Alı babacan kurt, ben ahtederim 

' 
Ki sen bu yerden ç'kacaksın. 

Gidip ateşi aramalı! 
Ateş sopayı yakmak istemı~yor; 

Sopa köpeği dövmek istemiyor; r 
Köpek kurda lıa•ılamak istemiyor; 
Kurt ormandan ç'kmak istemi.yor. 
Ah, babacan kurt ben a1ıtederim 
Ki sen bu yerden çıkacaksın. 

Gidip suyu. aramalı! 

Su ateşi söndürmek istemiyor; 
Ateş sopayı yakmak istemiyor; 

Sopa köpeğ; dövmek istemiyor; 
Köpek kurda. ha.vlamak istemiyor. 
Kurt ormandan çıkmak istemiyor. 

Ah, babacan kurt hen ahtederim 
Ki sen bu yeTd.en çıkacaksın. 

x 
Gidip danayı a1"amalı! 
Dana suyu içmek istemiyor; 
Su ate~i söndürmek istemiyor; 
Ateş sopayı yakmak istemiyor; 
Sopa köpeği dOtmıek istem..;yor; 
Köpek kurda 1ııa.vlamak istemiyor; 
Kurt ormandan çıkmak istemiyor. 
Ah, babacan kurt ben ahtederim 
Ki sen bu yerde'lf. çıkacaksın. 

8 

Gıdip kasabı ara.malı! 

Kasap danayı kesrnek istemiyor; 
Dana suyu içmek istemiyor; 
Su ateşi söndürmek istemiyor; 
Ateş sopayı yakmak istemiyor; 
Sopa köpeği döL'mek istemiyor; 
Köpek kurda havlamak istemiyor; 
Kurt ormandan çıkmak istemiyor. 
Ah, babacan kurt ben ahtederim 
Ki sen oradan çıkaC'aksın. 
Alı, babacan kurt ben a1ıtederim 
Ki sen oradan çıkacaksın. 

x 
Gidip fesatçı şeytanı aramalı! 
işte şeytan gelmek ist;yor 
Kasap danayı kesmek istiyor 
Dana suyu i.çmek istiyor 

Su ateşi söndürmek istiyor 
Ateş sopayı yakmak ütiyor 
Sopa köpeği dövmek istiyor 

Köpek kurda 1ıavlamak istiyor 
Kurt ta ormandan çıkmak istiyor 
Nasıl, babacan kurt, sana demedim 

mi? 

Ki sen oradan çıkacaksın 
Nasıl, babacan kurt, sana demedim 

mı? 

Ki sen oradan çıkacaksın 1 ,_ 
ıunu tuttu. ı ınc işitildi. Onu bir cumburtu takip 
Sokağa çıkar çıkmaz kavga eden etti. İki kedi su dolu fıçının içine 

iki kedi sesi duydu. Zavallı Bayan düşmüşler, çtrpınıp duruyol'lardı. 
Cim korkusundan kapının yanında Bunu fırsat bilen Bayan Cim hemen 
duran su dolu bir fıçının arkasına evine koştu. Bay Cik'e kediler fıçı
saklandı. dan çıkmadan derhal yeni evlerine 

Buradan Pamukla Mercanın ne taşınmalarını söyledi. 
konuştuklarını iyice duyuyordu. Bay Gik'le Bayan Cim yavruları-

Bu iki uygunsuz kedi kapının üs- nı ikişer ikişer kollarından tutarak 
tündeki saçağa oturmuşlar, yine bi- yeni evlerine sağ. salim göç ettiler. 
ribirlerile kavga ediyorlardı... Bundan sonra artık Mercanla Pa

- Mercan; eminim kemiğimi sen muk hiç gözükmedi. Zira anneleri
çaldın. Daha demin iki adım ileride nin dediği gibi sırf geçimsizlik yi\
duruyordu. zünden fıçının içinde boğulup kal

- Hayır, ben çalmadım, hatta mışlardı . 
görmedim bile... Aradan epey bir zaman geçtiği 

_ Yine yalan söylüyorsun!. Bu- halde altı fareyi rahntsız eden ol· 
radan saatlerce uzağa kadar bizden madı. Onlar da o kadar çok yediler. 
başka kedi yok... o kadar çok şişmanlarlılar ki bir gün 

_ Hayır, hayır, ben almadım, di- • Bav Cik vuvalarının deliğini kemi
rip. biraz. daha büyültmiy4! mecbur 

yorum sana .. Ben ... 
Bu emada bir tepi.fm.e, bir didis- oldu. Cici Aane 

Aslan, o gün mektepten kaçıp si
nemaya gitmeyi zihnine koymuşlu. 
Evden çıkarken annest her günkü 
harçlığını verirken birdenbire hay
kırdı: 

- İyi amma anne .. ben paradide 
mi oturacağım? .. 

Bil 81 • 
Aç GözlUIUk 

Ayten, kendisi:-te verilen şekeri 
az gördüğü için• kardeşinin tabağın
dan azar azar çalıyordu. O aralık 

annesi haykırdı: 

- Aç gözlü, sen kendi tabağında
kileri güzlescne. Köp~ğin, şekerle-

rini yiyor. 

il il aft 
YARDIM EN BUYÜK vıco/J' 

ZEVKlDiR 

Sevgili çocuklcır: 
r 

Okuduğunuz mektep kii&.pt( • 
rını Çocuk Esirgeme Kurumun• 
verirseniz, okumıya hevesli. fa· 
kat kitap aJmıya kusreti oırnı· 
yan kardeşlerinize yardım et • 
miş ve küçüklükte bu zevki tat· 
mış olursunuz. 

""'"""'fV'."-"""""~vvvvvv'\A."""'fV'.""" ;;;:;; 

----···-···-------.. ··---······--=···-·= ····f#i'llll ·-······················ ... ··....... ......................... .... .. , .... . 
Temmuz Ayı Bulmacası 

Köylü kadın su çekecek, fakat k~ndi•i ~de? 

Bulmacamızı çözen küçük okuyı.tcular reimi kesip bir Uiı.da yJı,f)lft.ıf' 
dıktan ve saklı köylü kadını işaret ettikten sonra bl.r zarla MyJD&Y'

1 
": 

zarfın üzerine cBilmece Memurluğ!.l• kaydını illvt ederek iclıırebıD•J'IJil 
göndermelidirler. 

Zarflar açık verilirse (30) paralık posta p11lu kifayet eder· ..ı 

Bulmacayı doğL'U çözenler arasında çtikecejimb kurada taW ~
gidecek kil~ oku.1:ucularırnıza mü'!uiiip vı terbf7...t Ud.11.ı.r 
cektir- · 
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Sebze Hallnde ·. Uliüi9 
Bahçıvanların grevi • 2 

' • s' --
1 

......... 

Bir Kıaım Bahçıvanların Malları 
llatildf Yazantl•n Solıalıta Kaldı 

Hale ka'-1 edilmeyen •nelerin aokaktaki laali 

latanbul bahçıvanlarından mühim 
-bir kısmının malları dün ka bzımai
llrıa ualannda çıkan bir ihtiW yü
IÜnden Hale almmıyarak sokak or
~ kabnıftır. Miktan 20,000 ki
Jo,,u bulan bu sebzelet için Hal res
~ başka ayrıca bir de kabzı
'-lbk ücreti istenilmiştir. Bahçı
-.ı.r Hal resminden bqka para 
"'-nıiy~rini söyliyerek Hal 
lllct&rıafüne baş vurmuşlardır. Hal 
llactwJqü allkaWara kabzımalla
r. lballannı vermek mecburiyetin
de olınadıJdannı, tktısat Vekiletinin 
~iu Satıt Birliğine müracaat e
clelriıeceklerini, ancak satış bedeli
Qin Jilzde birinin yapılan masraf 
""*abili olarak Birliğe vermeleri 
IAıırngeldiğini, Hal nizamnamesi mu 
dbbıce böyle bir kayda tabi tutul
ınactan doğrudan doğruya Hale mal-

l>
Ja l'JJıı satımıyacaklarmı kendilerine 

·lfti-._ •. l~uıqür 

8-hçıvanİar buna da itiraz ettiğin 
den ınıllar Hal civannda arabalar 

içinde kalmıt ve vaktinde satışa çı
kanlamamıftır. 

Dün kendisile görüştüğümüz bah
çıvanlar şunlan ıöylemi§lerdir: 

cMallanmızın evvelki gece Hale 
kabul edilmemesi dolayısile 2000 li
radan fazla zarara uğradık. Araba
larda kalan sebzeler çürümiye mah
kQmdur. Bahçıvanlar bu mesele hal
ledilmediii takdirde artık sebze ge
tirmiye cesaret edemiyeceklerdir.:. 
Diğer tar.aftan Hal Müdürü Ah

met Mü(:zzinojiu Hale gelen sebze
lerin 12,000 parçayı bulmasına mu
kabil Hale alınmıyan sebzelerin 50 
parçadan ibaret olduğuna işaret e-
derek demiştir ki: 

- Bu mallar hal nizamnamesine 
riayet etmek şartlle derhal Hale a
lınırlar. Zaten bunlann başında ha
kiki mal sahipleri olmayıp teşvikle 
hareket eden mahdut kimselerdir. 
Alakadrların bugün bu mesele et

rafında Vilayete müracaat etmeleri 
muhtemeldir. 

•· nyanıw Beşinci 
Askeri Devleti 

SOLDAN SAÔA: 
1 - Anavatana kavuşan yer, 

harpte alınır. 
2 - Dua etmek, acıma edatı. 
3 - Tehlikeli bir oyun, işaret. 
4 - Basit, rabıt edatı, nota. 
5 - Mutfakta yapılır. 
6 - Bir cenup şehri. 
7 - Sual, inandırmak. 
8 - Çoğalır, edat. 
9 - Fransızca chaylt•, şan 

10 - Uşütmek. 

YUKARIDAN AŞAÔI: 

1 - Boğazda bir yer, bir ot. 
2 - Anıtlar. 

8 - Nasb, lezzet. 
4 - Dört tarafı su ile çevrııı, 

Rusça ceveb. 
5 - İJıgilizce «E.'Veb, Trakyada 

bir şehir •. 
8 - Hamamlarda bulunur, 

elektrik ıstılahı. 
7 - Dikkat etmek. 

bir 

8 - Dağlarda bulunur, memur• 
lar bekler. 

9 - Bir kadın ismi, ince kumq. 
10 - Budala, ilim. 

Ankara Borsasının 
;(Bafta.ra.fı 5 inci sa.rfa.mizdo.) 

Börlece Leh yükaek kumandan-
\ biiılln kahir me.kniyeti vücude ge

tirtbni, bulunuyor. Hatta harbin 

7 T-- 939 Fiatlan bir fasıl teşkil eder. Koridor Lehis-
Açı11f 

Fakat Leh koridoru meselesi ayrı 

tana, denize bir mahreç vermek h "Kapaa 

çin umumun zannettiği &ibi sun1 ... 1 Sterlia 5.93 
ilk linlerinde yukan Silesia'nın 1 
.... ikalarile madenleri istill veya 

surette vücucle getiribnif bir şey ol- 26 665 ew-Y_. totn.lu t . 
mayıp. 17?2 de Rusya tarafından ?aria 100Fralı 3.355 111.rtp edille dahi Lehistan hareket

lıttı alkıt kıluıamıyac:aktır. Ya Rus-
h 9aaıtuile doiı'uca veyahut do • 

....... gelecek harici yardım yeti
lilleeye kadar kendi kuvvet ve kay-

zorla zaptedilmiş ve o zaman~anbe- lOOLint 6.66 
ri orada Lehlerin oturduğu tarihi ~~~~fteıo lOO L...,:_ f. 28.545 
bJr Leh eyaletidir. Buıün oruı Le- ~ 

mAJ..-.:erd .. lOOFleria 6t2 

~ Lehiataıı dayanabilecek-

hiıtanın en Leh eyaletidir. Bisü bi
delmevte mazhar elmuş Lehistanın 
ilk muvaffakıyeti, büyük iftihar et
tiği Gdynia· limanı buradadır, ve 

m&mrliia. 

l.ebistanın kuvveüni u tahmin 
~~ kuvvetli bir düpnan için !)eye mal olursa olsun burası Lehler ~..,.ra 

lOOllaak 50.835 
ıooıw,. 21.53 
100 Dralaai 1.082 
1001A•a 1.56 
tOOÇ~. K". 4.34 
tOOPezeta 14.035 

... "'ülJt bir hata olacaktır, Bütün İs- tarafından müdafaa edilecektir. 

' ırklarındaki gibi Lehlerde de --------Eiiili8llBI& ~ir cesaret vardır; kuvvetli Tiu-

lıııe ~ olmamaaı ve iki büyük mil· 
Maraıalın lzrr.irde 

tetkikleri -.anda aakJtıp kalmıt olması 
"' OOirafJaJan, Lehlerin nefisle- (8qtanfı 1 inci •7'•nuzda) 
-._ itimacbnı SU'IDWIU§tır. Vatan- Korgeneral Muğlalı, Tümgeneral 

~koyudur ve ancak lr- Aktuf, Albay DoPn "" Albay Çık: 
ile kabili mukayese- malda maiyetleri erktnı oldulu hal-

• de, deniz tayyare alayını teftlf et-

4lc.tuJY.1TU.R lTTiHADI: mifler ve öile yMneğini karargihta 
l.İıhiatanın zayıflıiı akalliyetlerin yemiflerdir. 

Ntlfuaumm Qçte biri gayri Sayın Marepl ferefine bu aqam 
~~·-....._. Lelıiatanda takriben 900.000 saat 20 de Ticaret ve Sanayi Odası 

arfllft 100 Zleti 23.84S 
udattette 100 Peap 24.842 

ollkreı 100 Ley 0.905 
selpa4 100 Diaar 2.8925 
YekoU.. 1oov. 34.62 
teklaolm 100 ineç. f. 30.547 
a.ken ıooa.w. 23.902 

EÜll YI TM 
Tlrk Borca ~ Pefİll 19.3 25 

~Eı--m. 

• • v . 
19.83 
19.88 (v. Almanyada büyük illik- tarafından Deniz 9arnizonunda mi

l.eh) vardır, fakat bunlardan kellef bir ziyafet verilmJftlr. Zlya
.2I0.800 Yahudi. 5.000.000 fette alkeri rieal ile vali, belediye ============ 

tiaa ve 2.080.000 Bu nüfu.lu- reiai, villyet ve belediye riieauı, D•vel 
'Alnıanyadan herhanli bir teb- parti erkim, ticaret l1emi mensu~ Bepktaf Jimııutik Klübü Bat
lı:....:. ~ memleketi mildafaaya lan ve daha bazı zevat hazır bulun- Jwılıiından: 5fl /939 Çarşamba gi
~muhtemeldir. AJmanraya 
....._ bir devlet olarak Hltlerln ta- mfıtlanbr. ad na& 11 ele toplanacalı lJln edı.. 

bClyilk Ukrayna için Genel Kurmay Bqkanımız yann len klübümüz fevkalide konll'esl 
nllabi ekseriyet haaıl olmamasına ft.L"' - en hafif bir ara. sabah 19hrimlzden aynlacaklardır. 

,--.. ~len çok mlnidardır. mebni 12/7/939 Çaıpmba &ünü sa-

~ ft- ttn~-- ..n ı..- -~ - at 18 de Befiktqta Akaretlerdeki 1ıı..... ..... wa umı ppuw ~- Y ... nMZın çoldulunll•11 
".,!'>prajı fstllA edillr1e harp ( .. .,.,111 ...... Bezi ,,. Klüp merkezinde toplanacatmdan 
,.._;.:ıthnatomıa delil, akil w A 11 sayın aall azanın te§rifleri rica olu
il .,-_:: 10We halledilecek mualllkz flull DelUfU ) tefrllal- nur. 

....._ .. _. H ........ n. .. ...ı.. .......... ..,. .... k, ... RUZNAME: Cemiyetler kanunu-.... :::--- var. aı .. ..., .. ....._ me- • 1 rl 
~-~ bir l1D'etle ıa~illth, al rllerlmlzden uzlr dl • L na ıöre tanı.im olunan klüı» ııizam· 
~ .,....._ namestııta mi;r-akereai. 

Buz Dolabı mı, Fabrikamı ? . ........... . 

&a,fa:7 

Amerikadaki ta· 
rihi eserlerimiz 

( ... tarafı 1 ... ..,,..., kabir ifa yaramadılmı ve motar geliyor 
-ve tfilünç macera ka!'§ısında hayre. sınıfına gec;irilmeslle büyük bir hi-
te dü§memek elden gelmiyor. Mek- taya dü§illeceğini arzettim. Muhte- (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
tubu aynen neşrediyoruz: .. tem kaza kaymakamı işi derhal ve · Evkaf Umum Müdürlüğü İzmir 

cBigada İnhisar bayii bulunuyo- etraflıca kavrıyarak istidamın altı- Fuarında bir Evkaf Sergisi açacak
rum. Dükkanıma bir sene evvel İs- na cBuz dolabı mühim bir ihüyaç- tır. Burada ti Selçuk devirlerinden 
tanbulc:\an bir soğutma dolabı al- tır. Rüsuma tAbi olu9-:;. kanunla telif baflıyarak. mevcut vakfiyeler ve 
dım. Memleketimizin her tarafın- edilemez, çünkü fantazi değil zaruri mabetlerde bulunan eski san'at e.. 
da bu gibi sıhhi dolapların sarfetti- ve sıhhi ihtiyaçları karşılar, hayati- serleri teşhir edilecektir. Burada 
ği cereyanın tenzilatlı olduğunu bil- dir. Motör vasfını haiz olamaz. 1110- Konyadan getirilecek Selçuk rahle
dijim için Biga belediyesine müra- tör denilen her işe yarayan elek- leri, çinileri ve Türk ve İslim eser· 
caatla soğutma dolabına ayn bir sa- trik istihsal eden makinedir. Halbu- leri Müzesinden :ee,azıda ait kıy. 
at takılmasını ve tenzilAtlı cereyan- ki bundaki alet elektrik hazim ci- metli f8111danlar, Fatihin vakfiyele
dan istifademi istedim. Belediyemiz hazıdır. Belki bir nevi elektrik mo- ri, eski Şark Eserleri Müzesinden 
dolabın fen heyeti tarafından keşti-1 törüdür. İşin tekrar tetkiki ve hal- Selçuk kapılan ve Orhan Gaziye ait 
ne lüzum görerek elektrik memuru kın zararına mahal verilmemesi> · v.akfiye vesair kıymetli eserler de 
Ahmed, papuççu Ahmed, tornacı diye yazdı. Belediye buna cEncü- bulunacaktır. 

Mehmed. demirci Hasan ve Beledi- men kararlarına vaki olacak itiraz- Bu eserlerin bir kısmı Nevyork 
ye doktoru Niyaziden mürekkep bir ların Şurayı Devlete yapılması> sergisine gönderilmişti. Bunlar ge
heyet dükkanıma gelerek keşfini şeklinde cevap verdi ve ben de ka- lince Vekiller Heyetinden alının 
yaptılar. Böyle bir soğutma dolabı nuni müddeti zarfında Şurayı Dev- bir kararla İzmir Fuarına gönderi
görmediklerini ileri sürerek karar Jete müracaat ettim. Henüz cevap lecektir. 
ve raporlarını veremediler. Sonra- gelmedi. Bu defa da benden 10 lira Fuarda Evkaf Umum Müd~rlü
dan elektrik memuru Ahmet dola- resim almağa kalktılar. Ben de be- ğü tarafından neşredilen dergiler ve 
bın bir aleti fenniye (!) ile calıştı- lediyeye böyle bir borcum olmadı- tarihi, mimari kıymeti yüksek ma
ğini ileri sür~rek bu dolabı motör- ğını ileri sürerek itiraz ettim. 26/5/ betlerin resimleri de teşhir oluna-
dür diye rapor veriyor. 939 tarihinde belediye memuru Ali, caktır. 

Belediye nizamnamesinde motör- aza Hakkı, zabıta memuru Bahtiyar ::==:=:=:=:=:=:=::==:=::==71 
ler resme tabi tutulduğu için bizim haciz memuru Ali ve Ahmed ve R A O Y O 
soğutma dolabı da motörler sınıfı- çöpçü Ali ağadan mürekkep haciz -----------
na sokularak benden resim istedik- 1 heyeti dükkanıma jlelerek haciz ya
lerinden istida ettim ve istidamın pa~aklarını söylediler. Kendilerini 
altına belediye şöyle cevap verdi: nezaketle karşıladım ve: 

cBelediyemiz motörlere yapılacak - Belediye istidama verdiği ce
ce~yan tenzi1'tı hakkında 1934 de vapta motörlerin tarifesini bildire
şöyle karar vermiştir: rek. motör resmi verilmedikçe mo-

c 1- MotörJere yapılacak cereyan törün üz faaliyete geçemez. dedi. 
b~nzilatımız 500 kilovata kadar 15 Benim soğutma dolabtinı motör 
kuruş, 500 den 1000 e k2dar 12 bu- , yaptınız. Peki motör oldu~nu ka
çuk kuruş, 1000 den 2000 kilovata 1 bul edelim. On lira resmi benden 
kadar 10 kuruş. ı tenzilath ~erevan icin alıyorlar de-

2 - Bu motörlerin beş beygir 1 ğil mi? Peki amma ben belediyeden 
kuvvetine kadar olanlarından aza- tenzilatlı cereyan almadım. Beledi
mi 10 lira resim alınır. ye bana tarifeye göre tenzilatlı ce-

cBu resim alınmadıkça motörü- reyan verdiği takdirde yani (pireyi 
nüz faaliyete geçemez . ., Bu cevabı deve, buz dolabını motör) leşjr. 
alır almaz şaşaladım. Ben kereste benden on lira resim alabilir. Be
fabrikası, un değirmeni, torna tez- nim böyle bir borcum yoktur de
gihı çalıştırmağa motör almış deği- dim. 
lim. Ancak işim icabı dükkanımda 
satmakta olduğum inhisar madde
lerini soğuk şekilde halka sunmak 
suretile, bir yenilik yaratmak gaye
sile sıhhi ihtiyaçlarımızı karşılıyan 
bir buz dolabı aldım. Hususile bu 
dolap bir .ene itinde apandiSite ,,. 
sair buza ihtiyaç gösteren hastalık
lara az miktarda yapmış olduğu 
buzla mühim derecede yardım et
miştir. Hayat kurtardığı da vakidir. 

Çöpçü Ali ağanın haciz memur
larile beraber gelişinin sebebini 50 
el. lik 15 şişeyi sırtına yükleyip be
lediyeye götürdükten sonra anla-

dım. Dolabı motörd~r diyorlar ten
ziliUı cereyan vermiyorlar, motör 
olmadığını iddia ediyorum. Bu defa 
da 10 lira resim vermediğim için 
dükkanımdan mal haciz ediyorlar. 
Umumi cereyanla çalışan bir dolap
tan resim ahnıtı mantığın hududla-Böyle sıfıhi ve hayati şartları ta

şıyan bir dqlabm her ·,Şehrimizde ol- rı dışına çıkıyor. Umumi cereyanla 
duju gibi tenzilitlı cereyandan isti- yemek pişer, ütü yapılır, soba yakı
fade edememesi ve bir de motör
dür diye 10 lira resim istenmesi bü
tün memleket halkını hayrette bı
rakınııtır. Bu bale itiraz ederek 
Kaymakamhla istida verdim. Ben· 

1 
den böyle bir remain alınmuı dol· ' 
ru olmayıp diler tehirlerde oldulU 
fibi tenzilitlı cereyandan istifaııle et 
memi ve dolam solutmaktan bat-

lır, radyo ve vantilatör çalıştırılı

yor da buz dolabından niçin resim 
alınıyor. Bunu kime sorayım? 

Bu derdimin büyük makamlara 
duyurulması için gazetenize derci· 
ni yüksek del~tJertnWR!l rica e
diyorum. 

Biıa Mlisldrat Bayii 
Jf edaPa .Blrıler 

Şeker Şirketin.de ü
fettişlerin Tetkikleri 

CUMARTESİ 8/7 /39 
13,30 - Program, 13,35 - Türk 

müziği, 

1 - Rast peşrevi, 2 - Abdi efen
di - rast şarkı - Senin aşkınla çik 
oldum, 3 - Faik bey - rast şarkı -
Bir dame düliJrdü beni, 4 - Kanun 
taksimi, ~ - Lthfi bey - Hicazkar 
farkı - Sana noldu gönül, 8 - Arif 
bey - hicazkar şarkı - Açıl ey gon
cai sadberk, 7 - Arif bey • hicaz. 
kir şarkı • Güldü açıldı yine gül 
yüzlü ?81°· 

ı~.oo - Memleket saat ayarı, a
jans ve meteorploji haberleri, 14,10 
15,30 - M4izik (Dans müziği - Pl). 
18,3~- Program, 18,35 - Müzik 
(Sousanın marşlan - Pl.), 18,45 -
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın), 

1 - Liemann - Vals boston, 2 -
Wilhelm Wacek - Marş, 3 - Carlo 

Thomsen - Dua, 4 - Gustav Lind· 
ner - Şarab ilahı Baküs şerefine 
dans 5 - J. Strauss - Yarasa otfe.. 
retinden (potpuri), 19,15 - Türk 
müziği (ince saz faslı). 20,00 -
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,10 - Neşeli 

plaklar - R. 20,15 - Türk milziji. 

1 - Puselik peşrevi, 2 - Itrl - pu. 
selik beste - Her gördüiü periye 
gönül, 3 - Şakir aja - puselik şar-
kı - Sünbülistan etme etrafı, 4 -
İlhakın - pmelik prkı • G&ıill ver
me bi vefaya, 5 - m Seliın - puse
lik şarla - Bir pür cefa bot dilberdir, 
8 - PuMlik yüriik lelDal, 'I - J»u. 
selik su semaiai, 1 - Rahmi bey • 
kürdiınnc.kir prla • Sanı ey ca
mmm canı, 9 - Omıın Nihat - kür· · 
dilihicnkir ı•rkı - Alqam aüneşl 
10 - SalAhattin Pınar - Jdlrdilihi· 
cazkir şarkı - Afkınla yanan gön· 
lüme, 11 - Sadettin Kaynak - Mu· 
hayyer ıarkı • Ne zaman görseın 

onu. 

A~.I! ı I .1... l..t!. ; ı 20,50 - KonUfllla (Dıı politika 
ırıuTettif er itnauıt ıfıerinJe Bazı hadileıer1>. 21,85 -TemaU. 22,00 -

Y l l Ll T' h Jı • l.. E' _J • l Haftalık posta kutusu (l'.cnebi dil. o •uz UR arı ı a '" uıyor ar lerde), 22,30 - Müzik (Bale müziji 
(.......,. 1llldsayfada)1 Diler taraftan Şeker Şir.ketirıin pl.), 23,00 - Son ajana haberleri, 

yetlerini meydana çıkarmak üzere senelik kar blinçosunun . 1,800,000 ziraat, eaham, tahvil&t, bmbiyo
Aııkarada tepkkül eden bir komil- lira ile kapandılmı gazeteler YUDUf nukut boraua (fiyat). 23,IO - Mil
yonun !aaliyete batladıpu yazmış- tı. Halbuki 1938 senesinin haziranı- zik (Cuband- Pi.), 28,15 • M- Ya· 
tık. İktısat Vekileü bu davayı gayet na kadar mayıa ve haziran ayların. rmJrl prop-am. 
ciddi tutam tahkikatı genifle~ ~ı:=::::::::;::::;::::;:::;:::=:::::=::::=:::=== 

mekte oldutunclan bu lfle megul ::~:~:es::~:~~~:~-~~ ,-.. ıı!Ud HlllTIJlfrosu olmak üzere tayin ettili mü- ACDUI -.-uı M RI 
fettifleri İltanbula pdermlf ve elan 1,800,000 lira fedakarlık YRJMI- K•m Olllr ft •~" ... an 
müfettifler prtetin merkezinde te~ rak gilmıil.k resmini muvakkaten 11 .... ...... 
kiklerine baflalmfbr. Jnıruftan 11 kurup lncUrmı,tlr ld, o.kM•r ı.p.ı. 
Şimdiye kadar cereyan eden tef. bu heaba &6re Şeker Şlrbtbdn ~.la ı e ı 1 a • e 

tişlere nazaran vaziyet umuldu- yalnız 6~ partide ,.ı.n 45 bin ton te- Ha• 1 ı ..U. .a.. 
jundan çok fGmu1lil ve pyet P- kerden 3 milyon Ura bunmMa tea. ... OrtU:t, E.-
Y-;ıap::-=ı:e = betmekte kU. Demek kf, hfttmet •nzn·• ... 
tinin beter hin tonluk partilerle ha- bu fedaUrlJlı J•pmamıf olsayclJ, e.,. lltıl .eı•ıt1 ... eblta 
riçten ithal ettili pkerlerin milna- IJeker ŞlrkeU leDelik bllnÇOIUDu * 
kasa vaziyetleri nazarı dikkati eel- bir milyon 280 bin lira zanrla ka-

betmektedir. Pt=~:.~ bqb Avro- EGE Jlyıtrııu T...aııer1 
Filhakika firket bu mGnakasalan 

beı gün evvel ilin edip 8 ncı gilnde pada .. ker flatlmnm uam bir u- N9I a.... " 
ihale suretile yapnılftır ki, piyasada mamnda satın alınarak ÇeluJIJovak- aW·ılm 1 y_. 
yaptılunız tahkikata göre bu mfld- yada d~ yapıldıktan IOlll'a tebı' - a-.rt..I Ü• 
det Avrupa ile muhabere etmek im- &ilan y(ibellnce yObek ftat tize. ... Beylerh.,t 
kAnına bile müsait delildir. Bu mil- rlnclen memlekete ithal edllm 1»- tlJ trt•.. • ... 
nakualarm dolruluk ve ciddiyetle ter bin tonluk f8ker partl1erl tize. ati• 
alü:alarmm çok 1llÜ olddu aly• ( rinde ehemmiyetle t.tldk1erlM -. • t;'.. L-11 ......... 
lenmektedfrl! ftlD etlMktedWa. v-- ·-ı· 
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175 72. Atatürkün Aonı 
Mühim bir tavsiye: 

Bu eseri ruhundgn kopan bir heyecanla plağa okuyan ve çalan 
ve ayni zamanda güftesi ve bestesi Türk mılletinin duyçularına hi

tap eden bu eserin bestekarı olan meşhur halk. şairi AŞIK VEY
SEL'dir. Eseri bütün inceliğtle dinl~mek Ye aslını almak istiyeı~ler 

yalmz AŞIK VEYSEL tarafından· okunan bu ıslağı bayilerden 
istemeleri tav siye olunur. 

COLUMBİA PLAK ŞİRKETi llİIİI--• 

· ıstanbuf Universitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak i ! 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burvn kli

niğinde yapılacak tahta mobilya 

Gureba H. 2 nci Şiriirji kliniğinde 

yaptırılacak tahta mobilya. 

"Üniversite :Merasim salonunun be:to

n:ı çevrilmesi. 

Soba kurulması, tamiri ve boru tcfer-

Keşfi 

1605 Li. 

;n68 

158:~,17 

Terzıi!ıatı lb:t!e g:.inü Saat 

121 Li. 27/7/939 J0,5 

238 > » > > 10,5 

119 > > • > 15 

rüatının alınması ı::c~,90 12i » > • > 15,5 

l - Yukımda yapılacak işler RektörH~kte açık cik~iltıneye konulmuş-

tur. 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderçs tabi..Ierindcn Çürüksu üzerinde yapılacak regu

latörlc Sarayköy ovasını sulamak ü zere •tçılac.ık kanal hafriyat ve sınai 

imalatı keşif bedeli (470,00-1) l!ra (70) kuruştur. 

2 - Eksiltme 24/7/939 tarihine raslbvan pazartesi günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname i, mukavelf' projP'5İ, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi. fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabi
linde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kuruşluk . . 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 

gün evvel ellerinde bulunan \'esikalarla bırlikte bir dilekçe ile Na

fıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al

maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 

talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i;itirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2552) (4602) 

TENISA8All 

il il 
Tı 

1 

il 

Müşterilerine şükran borcunu 
ödeyebilmek için 

Kuruluşundanb~ri ilk defa olarak bütun 
mallarını işitilmemiş ucuzluk ile 

satışa arzediyor . 

Beyoğlu, lıtiklil caddesi No. 282 

T clefon : 4934t - 2299t 

Kilo 

34200 

Çeki 107 

il 

Kilo 1350 47 06 

·fon 17 

Vefa, İstanbul, Erkek, Pertevniyal liselerinin miktarı ve muhammen 

fiatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçlarının 5 

temmuz 939 gününde yapılan açık eksiltmesinde istekli çıkmadığından ek

siltme 15 temmuz 1939 cumartesi günü saat 11 de yapı'Iımık üzere 10 gün 
uzatılmıştır. 

İstekliler belli gün ve saatte ticaret odasının yeni yıl vesikıısı ve 1e

Saçlerı · beıler, köklerini kaY
'fetlendirir, dökOlmesiıai önler, 

kepekler;ai riderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Be1oaıu - letanbul 

8 TEMMUZ 193!> 

.......................... _ı ..... -. ........ ~ 

,- Dr. IHSAN SAMI ~ 
TiFO AŞISI 

Tifo ve para tifo basta!ıkltı
rın• tutulmamak için tesiri 
kat\ muafiyeti pek emin,taı:e 
aşıdır. Her eczanede bulunur. 

Kutusu 50 İıCuruştur. 
minat makbuzlal'ıle birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi numara 349 LisPler ·-----·--------
Muhasebeciliğincie toplanacak komisyona gelmeleri ve şartnameyi görmek 
içi11 Galatasaray Lisesine müracaatları. c5014> 

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

16 Temmuz 939 Pazar güııü m':!m--&•fıtıllll\ 

Fabrikaları Sümer Soor kfübü menfaatine 
Or. Hafız Cemal 

I,okman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı ,. ı' Here~e 
1 

ehi iv Güreşler"} 
I 

• Divanyolu 104 • • • . : 
: Mnayene saatleri pazar hariç • 

Büyük 
Başa 100 Lira -Başaltına 50 Lira 1 j 

1 her gün 2,5 - 5 s:ıiı \'e cumartesi : 

: sıı bahlan 9 - 11 hakiki fıkara : Ortaya 30 Lira -Desteye 20 Lira . : 
• Güreşlere Tür~iye Başpehlivanları iıtirak edecektir 

1 ! kabul olunur. 'r. 22398 ! 
~~ : .•.......................•.....•......... 

ad kö Und fi 
• 

Her pazar ıababı 6 dan 9 a kadaı 0TOBÜ SERVİSLERİ 
vardır. Müracaat yeri: Kadıköy, İtfaiye karşısında kamyon 

1 durak yerinde 1 No. lu dük:kaadıt. R;letleri bir güa eYvelinden 

- alabilirsiniz. Telefon: 60265. Gidip gelme 80 kuruştur. -

Hayvan Sağlık MemÜrları ve Nalbant 
• 

Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebe" tes- İlk te-

Malın c(nıf Miktarı lim tahmin tutarı minatı Eksiltmenia 
Azı Çoğu fiatı Lira Kr. L. Kr. günü ıaati 

Ekmek (1. nevi) 12000 15000 9.5 Narh 142:ıi - 107 - ) 19/7/939 çar-

23 çeşit yaş sebze ve meyva 728 35 54 63 ) şamba günü 

) saat ~4 de. 
939 mali yılı mektep ihtiyaçlarından yukarıda yazılı ekmekle yaş 

sebze ve meyvaya eksiltme günü verici çıkmamasına binaen 2490 sayılı 

kanunun 43 üncü maddesi veçhile eksiltme 19/7 /939 çarşamba günü saat 

14 te icra edilmez üzere on gün sonraya uzatılmıştır. Şartnameler Selimi

yede mektepte görülebiliı-. Vericilerin muayyen gün ve saatte Cağaloğ-
lunda Yüksek Mektepler MuhasebeciJiğindeki 
lıizım olan vesikalarile birlıkte gelmeleri. 

·Kira 

Satınalma Komisyonu.Aa 
(4993) 

-an 
Cağaloğlu yokuş.unda 27 numaraiı yeni dükkan kiralık • 

Talip olanların gazetemiz idaresine müracaatları. 

İnhisarlar U. Müdüı:lüğünden : 
I - İdaremizin Samsun, Adana, İzmir ve Cibali tütün fabrikaları i- j 

çin cem'an 224 kalem ecza ve Ulat açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 2000,70, muvakkat teminatı 150,05 lit"adır. 

Fenni Sünnetçi 

CELAL TEZEL 
Ak1aray Pazarı Köıesi•d• 

AY YILPIZ Apartuaaıı• 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyur.111 

Takıim -Talimhane Palu Nıt· 4 

Pazardan •aada her ıil0 
1 15 ten ıonra Telefon : 4gb2 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Önıe~ 
III - Eksiltme 17/VIl/939 pazt'lrtesi günü saat 16 da Kabataşta Le-ı Öğleden sonra Beyoğlu AğacaJ'l'l'' 

vazım ve Mübayaat Şubesindeki :ılım komisyonunda yapılacaktır. karşısında No. 33 Telefon 41858 
IV - Şart11ame ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alma- ı t _ _ ~ 

bilir. . Sahibi: A. Üt\nuı.led<lin Sanı~ J'tl 
V - Isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile bil'Jikte eksiltme için tayin j Ne§riynt müdürü: l\lacid !Jl!1.f lıl 

edilen gün ve saatte yukarıda adı gegen komisyona gelmeleri (4.8711) l ~tldığı yer: Matba&Ü En!ld'J 


