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Nasıl Aldatıyorlar? Anadoluyu ·Dolaşan Bir 
• 

alyan Stef ani Ajansı İstanbul Mu İtalyanın lf tir alan 
abirinin Romaya Çektiği Hazin HükUmetten hareket bekleriz 
l' el,Uaf Karşısında Düşünceler .Onlar Bizim Mabuslamnm Hudutlarından Gırı Cavirlrlırkan Biz 

Yazan: Hilaeyin Cahit YALÇIN . Onları Memleketimizin En lçlerlna Kadar Sdacak Mıyız? · 

İngiliz Amirali Abideye 1 LA -
~ ..... - dJMDL ... merasimle Çelenk Koydu 

., hablrl 

~ :.:.:::~-7 ..... _ . ~ . I . . 
..... eU111 ...., ,.mıra G&ningham 

aJn@'arulm, ...... .. 
~llfllriyat yaptddan-
......... aa· ttaıyaa 

~ ... -.ı.- bMledlk-
~ ..... irmus bu tel-

keadlllklerlll-
-._ r • . 

~ T apio · e lstanbuldan 
·~---te~: 
~ - Frillnz - Sovyet mU

~rinin geçirdiği safhalar, Le
~ mall taleplerine karşı İn· 
~~ verdiği red cevabı, 
~ --;üplomasisi tarafından Tok
' uğranılan muvaffakiyetsiz. 
r..:.a Çeinberleyici devletler tara
~ bitaraflık hakkındaki Ame
:~ kanunlanııııı tadiline bağla-
~lnıitıerin yıkılmam ve bilhtuıBa 
a.;._ Lkenderuna kendi bayrakla-
;.. Qe~ ŞQnr& Türklerin iki 
~ demokrasiaiftden elde ~ 
'9 edebilecekleri §eylerin kiff e&i· 
._ llail olmuş bulunmalan, lngilte
ltba ~ Fransa ile akdolunan mal\lm 
~la resmi surette tahrik ve 
~~en şevk ve galeyanı so- ' 
~ hizmet eden sebepleri tet-
~erdir. 

""'-'-di Ankarada ve İstanbulda 
.._.gQkk~kendiken~erine~ru 
~: Acaba bu uzlqmalar, TUr
~ çemberleme siyasetine lttl· 
~ Qetlcesinde elde edilm1t bulu
~ '* elde edilecek olan menfaat
.~ hig niabet kabul etmiyecek de-

Yahim tehlikelere ınaruz bı
mıdır? Zeki zihinlerde 

lııı;,..._~ daha intipr eden bu ruhi 
~ "1plaesiz daha çok geııiele
~ meydan vermemek gayesi

Bu Sabah Ankaraya Gidiyor. 

• 

.... 

Miaafirilİıiz bulunan doat lngt
liz denizcilerinin amirali Göning
ham dün sabah Ta.kaim meydanına 
gelerek l bideye merasimle çelenk 
koymuttur. 

Bu mer.asimde amiral Şllkril O
kan ve İstanbUl komutanı orgene
ral Halia 'Bıyıktay b&Zlr' bulunmut-
1.i.rdır. 

Saat 9,15 te bir deniz kıt'aımz 
batta bando muma olduğu lla1de 
Taksim meydanma gelerek ibidede 
mevki almış, saat 9,45 te de başta 
bando muzika olduğu halde bir ln

•r giliz kara ve deniz kıt'ası gelerek 
.l Türk denizcilerinin karşısında mev 

ki almıştır. 
Müteakiben Amiral Şükrü Okan 

ve İstanbul komutanı Halis Bıyık-

"'- resmi guet.eleri Jagiliz • 
~ ge&ıberleme p1imn& iltilı&
l.ı(.. lbndiki F.eVahire rağmen, bir 
~ harbi çıktığı takc:Urae TUr
~ için iyi bir İl teşkil edeceğini 
~.etmek yolunu tutm\lflardır. 
~. meseli Yeni Bal>alı mildUrU 
~ Cahidin yazdığı gibi, TUr
~- İngilterenin ve Fransanın 
L.~ İtalyanın On iki adadaki 
~dan husule gelen tehdidi 
~ırakabilecektir, diyorlar. ----·Takslm--•l•bl•de&bae--~-*-k.oyma-•merulml--iıil!ll!il-------•(So-nu_s•ü•nc•ü•sa ... yf•am-nd•a•)-

~ ~ =E İstanbulu Bir Hava 1
1 Ert~ğr~l Muhsin 

~ iddiasındadır. Az çok nim Şehır Tıyatrosun-
~ diğer Türk gazeteleri de bu T K 
~ lerabı Türk b•1kın1n gözleri a ar r UZU n a · a r Ş 1 dan Ayrıldı 

,._i_. P&nldabyorlar.,, 
h..~Ql'k ınatbuab Türkiye efkin K p 1 Haber aldığımıza göre Şehir ti, 
~Yeslni yalan ve uydurma ha- oruma rova arı yatrosu rejisörü Ertuğrul Muhsin 
~le aldatmak ve uyutmak Şehir tiyatrosundan tyrılmış ve 
t.~Yetinden izade olduğu için kendi başına müstakil bir ıruP 
~an ajansının bu telgrafını ay- V k J B • • G J. B . . Ge teşkil etmiştir. Serbest çalışan sa-
-. ..._~eve neşretmek ceureti- 1. Q lnua frl 6naiJz, lrl C8 natk&rlardan Ertuğrul Sadi Tekin 
~lllizde buluyoruz. • · (Sona 'J 1ae1 uyfannz.da) 

ltaiyan muhabirinin Tilrkiyede iki Tecrii.be Yapılacak 
Şu haber verdiği hissiyat ve 
~ hlıet sahih olsaydı ODU efkirı 
~ Ye müvacehesinde böyle red 
~~etmek imkam obnazdı. Çün

"llZ bunlar yaıılıttır desek te o
lıl.'.:_"CU içlerinden haklı bularak 
~ eğlenirlerdi. Fakat vatan
~ hissiyatına her halde 

daha yalandan vakıf olduğu
Böaeyln Cahid YALÇIN 

<&o.u a üncü uJfammda) 
' .. .... 

Seferberlik MttdürUnUn Beyanatı 
Dahiliye Vekileti Seferberlik MJ

dürü Bay Hüsameddin şehrimize 

gelmiştir. 1stanbulun müstakbel bir 
hava taarruzuna karşı pasif müda
faası hakkında Vilayet Seferberlik 
MlldllrlüğU ile temas edecek ve bu 

hususta alınacak tedbirleri derpiş 

edecek olan Bay Hüsameddin dUn 
bir muharririmize demiştir ki: 

"- 1stanbulda bugünden.itibaren 
pasif korunma faaliyeti bqelıya-

(8oaa 'J incJ •Jf ..... ) 

Dan Yeni Bir 
Zelzele Oldu __ .,__ 
Yurdun birçok bölgele
rlntle aaraınb lar oldu 

Dün saat 14 buçukta şehrimiz
de yeni bir zelZele obnuştur. 

biliıkü F.elzel~ ewelki .günklln.
(Sollu '1 lMi sayfamllda) 

3 Temmuz 1939 tarihli La Stam
,pa guetesiııcle Aııtomo Lovoto im
alı çakan •iı"aki JUl)'l Tllr.k 
etkin umumiyesine anediyonız. 

Bizzat kendileri tarafından vize 
edilmi§ diplomatik bir pasaportla 
seyahat eden bir Türk gazeteci me
busunu hududlanndan geçinniyen 
İtalyanlara, Sıvas, Erzurum gibi 
memleketin en iç noktalanna kadar 
ulaşma müsaadesini vermek, işu; 
böyle korkunç ve mel'un iftiralara 
hedef olmayı doğurmuştur. Bu acı 
misal karşısında icabeden tedbirleri 

. 
almak artık hllkllmete dUpıı hh 
-\'Uİfediİ'. 

Kafkasya,· Arai-at; Van göUl, ~ 
yazıd, Kars, Karaköee, ~ 
Erzincan ve Gllıiıüflıaneyi dolqtık
tan sonra Trabzondan bir hafta de
niz yolculuğunu mUteakip Galata 
rıhtımına indim. Bu bir haftalık 4.k 
niz yolculuğumda fÜphesiz etrafım
da gördüğUıiı kimaeler hep Tllrk
tiUer. · 

Bu seyallatiinaeki intibalanmı 
sizlere kıaa aatirlarla yazıyorum. 

l'akat, burada- ne misafirperver ı. . 
(Soau ; a.eJ sayfamızda) 

25 Yıl Evvet ·Bugün 

İngiltere Almanyaya 
Ultimatom Verdı 

1914 Cihan Harbi Nasıl Patlamııtı? 

l< raasa - AJmanya harbinin llimada1t _sonra Akdealade bir Prwıa .,., 
mlsile Göbeaba kartalatmua " 

B undan tamam 25 sene evvel, 1 
1914 yılı ağustosunun dör-

dUncU günU Almanyanın "Bıilk"sel,, 

HEll SABAH 

sefiri Belçika Hariciye NezaretUM 
bir nota tebliğ ederek Alınan asken 

(Sona S üncU aayfammla) 

T-6rkün Merhameti --------B fJf oa stin evvel, Wlh&lz bir 
1 

Muhtaç ve yetim ya~ .,._ 
baba, ldarebaaembe mllra- rmcllran miieMeseler gueteler .,._ 

caat etml§, iki yavrusunu evlitlık sıtaslle bu oocukl&nn hlı'er ikiler 
vermek lstecllğtal söylemltti. Bu ftJlllmlerlni ..__ · 
müracaat iberine "Yeni Sabah,, Ud 

1 
-tmp bayır aablbl 

şirin yavrunun resmini bastı ve uanlar ararsalar, bb o kanaatt.eyb 
bulana evlitlık verlleaeğfni Dan ki, o öksüz ve boyaa bWdlk yavna
ettl. lar behemehal lhk bir aile bcağı 

Çocaldanll besleme olarak değli, bulmut olurlar. 
öz evlit sıfat.ile abp bakdmalan i~~ Şahidi olduiammı son tehacüm 

icap eden tedbirleri almayı ihmal bize gösterdi ki Tiirktin darbımesel 
etmemJttlk. Miiracaatlana çokluğa olmut Wüvvii ce•bı ve merhameti 
ve miiracaat edenlerden yüzde dok- her zaman olduğu gibi ölrüsüz ve 
san dokuzunun insani hislerle lda- payansazdır. 
rehanemize kadar ihtiyarı sabmet 
ettikleri o kadar beW idi ki bu te- Kimsesiz yavrular hesabına bu 
birde muhtaç yavnılana yahk1UZ, cltlnyacJeter baaiaedea acaba istifade 
bababksıa ka1malanna hayret edl- • eclllemes ml T 
yorm. A. CEMALEDDIN SARAÇoGLU. 
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VAHIDETTIN . - . 
· · Ş E H 1 A H A B E A L E A ı . 

' 
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Sultan Reşadın 
Naaıl 

YAZAN: M. SIFIR 

Cenaze Meraaimi 
Yapıldı? 

Enteresan 
Bir Polise 
Hakaret Davası 

!I Okuyucularımız 
Diyor ki: 

' Yutulan 3 Lira 
Kağıt Para Mide
de 2 Saatte.erir mi 

IIÜLASA 1 
Beşinci ,..._)tan :\lehmet Re)ad 

halefi nczidc iken, Vahidettiıaiıı ~ 
deleri Çengelköyü kasnndan Yıkl>
Ll ve denizi gözlüyor, Padişahın ö
lüm haberini bckJiyorlanh. O sıra

da, Harbiye Nazırı Enver .Paşa, bek 
lenilen bu haberi telef onla bildi.ri-

or. O akşam da Sadrazam 'l'alit 
P~ beraberinde Harbiye Nazıu 

ve Şeyhülislam ok1u~'1ı halde \'aiti-
. dettine geliyor, sabık hakanın vefa
tı haberini veriyor. Valıidettin ca
li bir teessür gösteriyor. Mub.d
deratın cllvelerlnclen ~ikayet eder 
gibi görüıımeldc beraber sürurunu 
saklıyamıyor. 

Valıidettin hayatında daima. iki 
hedef t.anırdı. Kadın ,.e saltanat. 
55 yaşında olduğu halde bir Erme
ni kızının ayakları albnda hüngür 
hüngi.i1' ağlamıştı. Nihayet Bakan
tar arasına karışacağı gün gelıni~ti. 

Asır]Jırdanbcri böyle nice nice 
merasimi göre göre kararan ve kart 
laşan servilerin gölgelediği Kubbe
altı meydanının kumlu yollarında, 
saltanatın beyaz sorb'llçlU. kırmızı 
elbiseli askerleri dizilmi§ler, siyah 
latanbulinli saray hademeleri ile, 
redingotla haremağalan da birer 
kenara. büzillmüşlerdi. 

O esnada, hırkai saadet daire
sindeki hicet penceresinin altın yal
dızlı parmaklığı önünde, altı beyaz 
bürUmcüklere büründürülmü§ ve 
üzeri, kırmızı zemin üzerine sırma 
~içekler ve dallarla i§lemeli ipek bir 
kumaş ile örtülmüş daha üstüne de 
Beytullahın, üzerinde kalın ve sarı 
kılaptanlarla bazı ayetler yazılı 

yeşil ve kırmızı atlas bir kapı per
desi yayılmış, kıymetli ta§larla zi
netli bir kemerle sanlmı3 olan Sul
tan Mehmed Reşadın tabutu duru
yordu. Gümü§ buhurdanlarda yakı
lan amberlerin, buhurlann, öd ağaç 
!arının keskin kokulan her tarafa 
yayılmıştı. Ortnlığı matemli bir ses
sizlik sarmıştı; biraz evvel, eski ha
lifenin son dünyevi merasimini ya
pan Hoca efendiyle ağalar birer ke
nara çekilmiş ağlıyorlardı. 

Bu sırada, ağannı§ saçlı, esmer 
benizli, narin ve kırışık yüzlü, kır 
bıyıklı yeni padişah müşir ünif or
masile görünmüştü. Göğsünde, ba
bası Sultan Mecidin ihdas ettiği ni
şanlardan birkaçı ile murassa hane
danı Al Osman nişanı, gözlerinde 
de altın çerçeveli ·gözlüğü takılı idi. 
Kederden mi, sevinçten mi bilin -
mez artık, pek CO§kun görUnllyor
du. Göğsü, içindeki heyecanı sak
lıyamıyordu. Kalbinin çarpınblan 
yürürken bile farkediliyordu. Al -
kışçı hademelerin, maşallah eevke
tinle bin yaşa ve şehzadelerle vüke-
la ve diğer hazır bulunanların, pa
dişahım çok yaşa, avazeleri kubbe
lerde çıvılblı ve çılgın akisler yapı
yordu. Biraz sonra, Vahidettin ve
liahdile birlikte, cenabı hakka mü
nacatta bulunduğu hırkai saadet 
dairesinden çıkmı§tı. Artık cüliıs 
tebriği ve bi'at merasimi başla
mıştı. Mızıka çalıyor, nakibülesraf 
ve kazasker efendiler ayakta, yeni 
hakanın karşısında divan duruyor
lardı. Şehzadeler el sıkarak, na
zırlar, ayan ve mebuslarla Kafkas
tan gelen muhtelif murahhaslar sa
~ak öperek tebrik ve bi'at vazife
lerini yapıyorlardı. Vahidettin, şeh
zadelerle vükelayı ve ilmiye ricali 
ile ruhani reisleri ayakta kartpla
:mış, hepsine ayrı ayn iltifatlarda 
.bulunmu§tu. 

Merasim, mutad alkı§lar ve bağı 
rı§larla nihayet bulduktan, mızıka
lar durduktan sonra, V ahidettin, 
velinhdile birlikte musalla taşında 
J:>e,kliyen kardeşinin tabutuna doğ
ru gitti. Tabutun ba§lllda bek
liyen ihtiyar hoca, hlizün ve 
gam saçan bakışlarile, karşısındaki
lere de birer parça keder ve elem 
O.ağıttı. Sinirli hareketlerle birkaç 
öefa yutkundu ve nihayet kendi gi
bi geçkin ve bitkin sesini yükseltti. 

- Bu mağfuru nasıl bilirsiniz?. 
Gözleri tabuta dikili olduğu hal

tfo sessiz ve hareketsiz duran vü
cutler birden titredi ve silkindi .. 
Kalkıp inen göğüslerden f1şlnran 

hıçkırıklar araşmda acı iniltilere 

benziycn sesler işitildi. 

- İyi biliriz. 
· Maznun ben .. pollae değil 

aatamadıAım çUrUk 
DzDmlere kUfUr ettim 

diyor!. 
Hocn efendi, siyah cübt>esinin 

geniş yenlerinden titriyeielc çıkan 
ellerini kaldırdı. Okuduğu acıklı bir 
dua ile hem nğladı hem ağlattı. Sa
bık hakanın tabutu, maiyeti ve ben
delerinin omuzlannda, alınan hü -
ztinlü tehliller, tekbirler ve tiz ses
lerle okunan cidden tesirli kaside ve 
mersiyeler :ırasında, yavaş yavaş 

Babıssaadeye getirildi. Şeyhislam 

Musa Kazım Efendinin kıldırdığı 
cenaze namazından sonra bu ma
temli alay yine harekete geçti. Va
hidettin, bastonuna dayanarak, bir 
parça da gözya.~ akıtarak karde
şinin tabutunu orta kapıya kadar 
takip etti. Beşinci Sultan Mehmet 
artık tac ve tahtım, pek de uygun 
gitmiyen bahtı ile beraber kardeşi
nin hırslı nazarları önilnc bırakmı.s, 
içinde ve eşiğinde nice nice mazlum 
ve masum kanları akıtılan bu fani 
ve köhne saraydan uzaklaşmıştı. 

••• 
Cenaze merasiminden sonra Ba

bıaliye gelen Sadrazam Talat Paşa 
ile Dahiliye Nazın İsmail Canbulat 
Bey, Sadaret dairesindeki istirahat 
salonuna çekihnişler, karş.a karşıya 
geçmişlerdi. Talat Paşa, hüzün1ü 
bir eda ile, Sultan Reşada ait eski 
bir hatırasını anlabyor, merhumun 
Allahı ve dinine olduğu gibi millet 
ve memleketine de bağlı ve çok te
miz ve saf vicdanlı büyük bir insan 
ve alçak gönüllü, iyi niyet sahıöi, 
kıymetli bir zat olduğunu söylü
yordu. Ziyaından dolayı hissettiği 

acıları sayıp döküyordu. Bir aralık, 
sözü Vahidettine intikal ettirdi. O
nun hakkında vaktile duyduklarım 

Küçükpazarda Savanın meyhane
sinde birkaç arkadaşile beraber 
içmekte olan Hayri isminde eski 
bir sabıkalı polise hakaret suçun 
dan mahkemeye verilmiştir. 

Hadise şudur: Meyhanede vakit 
geçtiği için kendisine dışarı çık-

ması polis Hasan tarafından ihtar 
edilince suçlu Hayri: 

- Beni buradan hiç kimse, hat
ta polis bile kaldıramaz. 

Diyerek küfür etmiştir. Bunun 
üzerine polis Ha.san, suçlu~ kara
kola götürmüştür. Suçlu dün mah
kemede demiştir ki: 
"- Biz birkaç arkadaş mey

hanede içiyorduk. Ben biraz sar
hoştum .Bu sırada meyhane sahibi 
Sava içeri girdi ve: 

- Polis meyhaneyi, zaman geldi 
diye kapatacak artık siz de kal
kın dedi. Ben seyyar üzüm satarım 
Bay Hakim. O gün de satmak iste
diğim üzümlere polis müsaade et
memi§ti. Canım çok sıkıbyordu. 

Hep onu düştiııüyordum ve polise 
değil Uzüınlere küfür ettim.,, 

Bundan sonra dinlenen şahitler 
hakaret hadisesini görmediklerini; 
fakat Hayrinin karakolda polis Ba
sana hitaben: - . 

- ZUppe!.. 
Dediğini söylemi§}erdir. Davacı 

polis ise bu kelimeyi işitmediğini 

söylemiştir. Mahkemenin bu ci
heti bu sebeple sukut etmiştir. Ha
karet ise sabit olmadığından maz
nun beraet etmiştir. 

ve edindiği duygularını, muhatabı- ""....,...,....,...,....,...,vvvvvvvvwwww.,,..,.V>oJ 

na uzun uzadıya anlattıktan sonra, DENİZLERDE : 
hüzünlü bir tavırla ba§lnı önüne 
eğdi. Ve: Liman romorkörü bir 

motörü parçaladı 

Bir Köylü Okuyucu
muzun Haklı isteği 

Ben Biganm Yeniçiftlik kö
yünden l!ehmed Trak: Gazete
nizin köylünün ve halkın ihti
yaçlarına gösterdiği alakadan 
cesaret alarak 140 köyün köy
lüsünün bir derdini anlatayım; 

Biganın pa7.arı Çarşamba 

günleri §clırin Karılnr pazan de 
dikleri uzun bir çal"Şlda kuru
lur. Köyümüzde iptidai şekilde 
de olsa temiz ve özenilmiş §e
kilde yaptığımız tereyağ, pey
nir, yoğurt vesaireyi pazara ge
tirerek satar ve kazanacağımız 
para ile evimizin bir kısmı ihti
yacını gidermiş oluruz. Bir iki 
saat mesafeden üzerine toz kon
durmadan getirdiğimiz bu gibi 
mevaddın pazar yerlerinde kal
dırım üzerine koyarak kalaba
lık halkın dolaşmasından kal
kan tazla:rm temiz yağlanınız 
üzerine nasıl yapıştığını gön3e
niz ikrah edersiniz. :Müşteriler, 

satacağımız bu yağ, peynir ve 
yoğurtlara "Temiz değildir.,, di
yerek fiyat vermiyorlar. Yer 
parası olarak bizden Belediye
nin para almasına nazaran bu 
gibi temizlik işlerine belediyenin 
bakması lizmıgeleceğini kestir
dlın. Ne olur bu pazara ya ka
palı bir yer bulunsa, yahut da 
pazar yerine bir gün evvelden 
veya sabah erken lüzumu kadar 
masa konsa da biz de satacakla
rımızı tül ile muhafaza ederek 
hem malımız sevilerek ahnsa, 
hem de hemşeri §ehirlilerimiz 
"Mikrop .• Mikrop,, diye hiç sev
medikleri nesneden kurtulsalar. 
Kazamıza genç bir kaymakam 
gelıni§; her yerde medhini işiti
yorum. Bu i§e el koyacağını u
manın. Gazetenize sağlıklar yo-
rarım 

- Vallahi bilmem, Canbulat .. 
dedi. Bu adamın yüreğinde, bize 
karşı sinsi bir kin, ve husumet sak
lıdır. ötedenberl bilirim, Kürt Şe
rif Paşa, Miralay Sadık, Gümülcine
li İsmail ile gizli muhabereleri var
dır. Hatta, Mevlanzade Rifatm Pa
riste çıkardığı Serbesti gazetesini 
gizlice getirtip okuduğunu çok işit
tim. Şehzade Yusuf İzzeddinin in
tiharı meselesinde de, Sultan Azi
zin §eh.zade ve sultanları arasında, 
Enverin dolayısile fırkanın aleyhi
ne bir cereyan hasıl etmek için bir 
hayli uğraştığını da bilirim. Sonra, 
hiç birimizi de sevmez. Bu sebeble 
kendi haline bırakmağa da gelmez. 
Aleyhimize harekete geçmek için 
müsait fırsat ve zaman gözliyece
ğine eminim. Bunun için, §imdiye 
kadar yapbrılan tarassudu biraz 
daha §iddet ve dikkatle devam et

Liman işletmesinin 6 numaralı Yeniçiftlikten 
romorkörü Sirkeci rıhtımında va-
purlara yük veren Yakubun idare- --------Jıl·ehm--ed-•Trak-:.-.....
sindeki Hoşgör motörüne çarpmış 

ve motörUn bordasını p~ş
tır. Milsademe neticesinde motörde 
bulunan gaz lenekeleri denize dö
kUlmUş, fakat tekne batmadan kur 
tarılmıştır. 

Denizde yolcusu olmıyan 
• eraerl bir aandal 

bulundu 
Mudanya seferinden dönmekte 

olan Marak:ız vapuru dün Kınalıa
da açıklarına geldiği zaman serseri 
bir sandala tesadüf etmiş ve rota
sını değiştirerek bu sandalı alınış 
ve yedeğinde !stanbula getirmiştir. 
Sandalın içinde bazı ufak tef ek er-

tirmek ve bilhassa, sa.raya girip çı- kek ve kadın eşyası bulunduğu için 
lkacaklar h3kkında çok milteyak- herhangi bir kaza ihtimaline karşı 
kız hareket etmek lazun. Kime vz- tahkikat yapılmaktadır. 

receğiz bu işi?.. l•k•nderun llmanının 
İsmail Canbulat Bey; yüzünün 

İki Mübaşir 
Muhakeme 
Ediliyor 
Bunlardan biri lhmar 

dlOerl ihmal v t aullatl
mall• mar.ıun ı. 

Faik ve Hasan Basri isminde 
iki mübaşirin di:.h asliye ikinci 
ceza mahkemes:.nde muhakemele
ri yapılmıştır . 

Bu mübaşirlr,rden Faik, kendısine 
tevdi olunan bir kağıdı yerine geç 
teslim etD' ek suretile vazifesini 
ihmalden diğeri de hem ihmal ve 
hem de suiistiroa!öaı maznun bu
lunmaU.adu 

tl 1 - ıslahı sinirli hareke eri e gözlUgünü oy- MP..hkeme §ahitlerin dinlenmesi 
nattıktan sonra, almnı kırı<>tırarak Devlet Limanlar umum müdür- . k 1 t ~ içın. a mı ır . 
biraz düşündü. Ve: . lüğünc bağlanan İskenderun liına- ~vvvvvvvvvvvvv""'""'""'""'"""""" 

- Münasib biripi buluruz bu iş nının ıslahı işine clcvrun edilmekte- l\IAillUJ!\IEI,,ICRDE : 
için. Bir §eY değil bu. Asıl düşünü- dir. Limanın yeni kadrosu tama- ·· 
lecek nokta, bu adam §imdi mabeyn men hazırlanmıştır. Limanlar u- Polise hakaret suçile 
memurları arasında tabiatile bir de mum müdür muavini Hamit Saraç- bir tevkif 
ğişiklik yapmak istiyecek ve bilhas- oğlu ve yirmi kadar memur bugün-
sa başmabeynciliğe ve ba§katipliğe ıerde tskenderuna hareket edecek
dilediği adamları getirmek istiye- lerdir. BugünkU tesisatın limanın 
cektir. Buna kat§! ne yapacağız?.. ihtiyacını karşıladığı anlaşılmakla 

r:ı:aıa1'._ Paşa, yaslandığı koltuktan mevcut 60 mavna adedinin fazlalaş 
çevık bır hareketle kalktı. Salonda, tırılmasına karar verilmiştir. 
saatinin zinchi ile oynıyarak dü - vvvv·"'"'"""""""'""'""'"""""'""'"VV~"' 
şilnceli bir tavırla biraz gezindikten POLİSTE : 
sonra, durdu ve gözlerini kırpma -
dan muhatabına bir müddet baktı. 
Ve: 

- Evet, dedi, o da mühim, fa
kat, §:imdilik o kadar müstacel de
ğil. Yaptıracağımız sıkı bir taras
sudla saraya gelip gidecekleri bir 
taraftan tesbit etmek, hünkarın A
tiyen alacağı vaziyet hakkında bize 
bir fikir vermek itibarile çok mü
himdir. Evvela, bunu temin edecek 
memuru tayin edelim. Söyle, kime 
verelim bu vazifeyi? .. 

Bu mevzu üzerinde yaptıkları 
kısa bir mil§avereden sonra, bu e
hemmiyetli vazifenin komiser Ca
vit Efendiye verilmesini muvafık 

görmüşler ve mutabık kalmışlardı. 
""Devamı \'ar), 

Gözünden yaraladı 
Kısıklı Tekke mahallesi 18 sayı

da oturan Hüseyin ile ayni mahalle 
de 36 sayıda oturan Sami alacak 
yüzünden kavga etmi§ler ve Sami 1 
HUseyini yumrukla gözünden yara
lamıştır. Suçlu hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

llahktan zehlrlendl 
Kalyoncu caddesi 29/31 sayılı 

evde oturan Hasan, dün Saksı so
kak 45/1 sayılı Dimitrinin dUkka-
nındo. balık yedikten sonra zehirlen 
me nlfıimi göstermiş ve Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Hüseyin kazını isminde biri hak
kında dün polise hakaret suçile tev 
kif kararı verilmiştir. Mumaileyh 
derhal tevkif edilerek tevkifhaneye 
gönderilmiştir. , ______ , 

TAKViM 
...... •••••• ••••••• ' • •\Jlı.lıııN 

4 Ajuatos 19J9 CUMA 

Kierl 1 18 Cemaziyllihir lSSI 
lh•l ı 22 TEMMUZ UU 

R~ıı hııır. 91 

l>•t• saati : S,00 
Otı. ı ıı,20 - lkuuU ı 16,14 
A.llllp•• 1',22 - Y taa ı 21,11 

1 ıa : 3,01 

Tophanedeki ro,vet ha
disesi n uhakamealnda 

bir Loktorun t•yanı 
dikkat fahadetl 

Bir arabacıdan aldığı 3 lira rüş
vet parasını yuttuğu iddia edilen 
polis memurlarından Fuadin muha
kemesine dün asliye ikinci cezada 
deYam olunmqştur • 

EVvela arabacı dinlenmiş ve şun 
ları söylemiştir: 

"- Fuad benden rlişvct para
sı istemiş degildir. Yalnız bir 
kere arabamda fazla yük olduğu 
halde Tophaneden geçerken beni 
çevirdi ve: 

''- Bu seferlik bırakıyorum. 

Lakin kahyanı bana gönder? .. 
Dedi. Bilahare tekrar tesadüfü -

müzde de kfihyanm göndereceği 
parayı niçin yollamadığını sordu .. , 

Bil&hare mamunun hidiseden 
sonra götU?üldüğü Cerrahpaşa 

hastanesi nöbetçi doktoru dinlen
miştir. Bu doktor 3 lira kağıt pa
ranın kolay kolay yutulamıyaca
ğını fakat su ile beraber yutulmak 
ihtimali olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, cürmü meşhuddan 

sonra maznunun 5 kişi tarafından 
zorla ağzının açtınlması için uğ
raşıldığı sırada memurlardan biri
nin elini ısırdığı hakkındaki iddi
aya da: 

"-Eldeki yara kapalı ağız ile 
ısırılırsa yapılamaz!,, diye cevap 
\•ermiştir. 

Bilahare bir şahit daha dinlen
miştir. 

Neticede müddeiumumi 3 lira pa
ranın yutulup yutulamıyacağının 

tıbbı adli kiınyahanesi müdürlü
ğünden sorulmasını ve evvelce din
lenen bazı şahitlerin tekrar celbini 
istemiştir. Mahkemede, 3 liranın 
yutulup yutulaınıyacağımn ve eğer 
yutulursa 2 saat içlı\de müshil 
verildikten sonra kağıtların sellll
lozlarının zuhur edip etmiyeceğinin 
tıbbı adli meclisi müdürlüğünden 
sorulması, gelmiyen şahidin celbi 
ile diğer bazı şahitlerin müvace
he için tekrar dinlenmelerini ka
rnrla§brmış ve celseyi ayın 12 in
ci günü saat 14 e talik etmiştir. 

Yılda 5000 .. 
Oğretmc~ 
Y etiıtirilecek 
Vekll•t bu hu•uaun . te
mini için yeni · teblrler 

allyor 
Maarif Vekili öğretmen okulların 

dan daha iyi bir randıman almak i
çin tetkiklere başlamışbr. Önümüz
deki sene içinde bu okullarda daha 
fazla öğretmen yeti31llesinin temi
nine çalışılacaktır. Muhtelif vilayet 
lerimizde bulunan öğretmen okulla
rı her yıl ancak 800 öğretmen yetiş
tirmektedir. Köy öğretmenleri ye
tiştirmek için okullar tesis ediJecek 
ve öğretmen okullarının müfredat 
programına ziraat dersleri de ilave 
edilecektir. Yeni yapılacak teşkilat
tan sonra her yıl 5000 öğretmen ye 
tiştirileccktir. 

MÜTEFERRİK: 

Eıkafla Belediye arasındaki ihtilaf 
İstanbul Belediyesine bağlı Su

lar idaresi ile Vakıflar arasında bir 
ihtilaf vardı. Evkaf camilere veri
len Kırkçeııme sularının geçen sene 
tehaddüs eden tifo vak'asından son 
ra kesilmesile camilere terkos suyu 
verihnek üzere Belediyeye müraca
at etmişti. Belediye camilere giden 
tesisatı esas itibarile yapmayı tah
hüt etmişti. Yalnız verilecek suyun 
parasının tahsili hususunda anlaşa
mamazlık mevcuttu. Belediye bu 
suyu ucuz bir para ile vermeyi ta
ahhüt etmiştir. -· ... 
Babasını y r hyan kız 

Karngümriik Karabaş mahalle
si Uzunyol sok k No. 23 te oturan 
Tuzet, kızı Halime tarafından başın 
dan yaral:ındı~ını iddia etmiş, suc
hı yakalanmıştır. 

Bir ziyaretin manası . 
Dost ve müttefik !ngiııer:: 

AkdenD donanmasına mensuP. .
harp vahitJerinin gerek 1~ p
gerek tstanbula ayni zamanda ':et 
tığı dostluk ziyareti iki ~ 
arasındaki sıkı ve dost ba~ 
mev<'udiyetini bütün cihan e.tl 
umumiyesine gösterdi. _ 

Türkler. İngiliz imparatorlu~ 
nun satvetini ve istikbalini de: 
lerde ve cihanda. müdafaa ede~ 
azzam donanm:ısınııı baın ciizl lır 
limanlarında görmek ve için~. 
gilizlerin. memleketlerine ~ ııdJ 
leri dostluk ve ayni gaye uğutU, iJJ 
fedakarlık hishırini duymak ~ıı· 
candan gelen tezahüratta bulUll 
lar. ıe 

Türkler, cskidenberi !ngilizl~ 
siyasi münasebetlerde bulunnıu.ş }13' 

dır. Bu IQ.Ünasebetler diploma~ 
yabnın ge~irdiği safahat ile · .:A 
miştir. Şüphesiz siyaset ileJP'~ 
devletler, komşularile ve di~ -
Jetlerle tarihi seyri biribir1ll.8 fi 
faaliyetlerde bulunmuş ol~bil:,... 
a:yrı bir politika takip et~ il"' 
nabflirler ve icabında biri~Jitl"'· 
sım mevkide bile görünebi~ 
Bundan tarihte hiçbir devlet ~ 
sini kurtaramamıştır. Her ,,., 
dost ta olmu~ hasım da o~_aır j 
Fakat burada deryal kaydetlP""" 4' 
zmıgelen bir husus varsa. 0 

Türklerle liransızlann menfi ~~ 
sebetlerde bu1unduklan ~.alif' 
kısa olmasıdır. TUrkler ile~_;,. 
ler, bin"birlerini sulh me~ 
ve hattı harp meydanında gO ,
ter ve yekdiğerlerinin hakiki )J 

tini anlamışlardır. ~ 

Bugün Türk milleti lngt a
merd ve insan bir siyasetin ı::ı:
rünü gösteren ve harpte d~, ti' 
de sözUne güvenı1en bir mıD~ 
rak telakki eder. Ve onun §21 ~ 
kendi duygularının ve daiına ~~ 
bulunmasını istediği bazı ~ 
prensiplerin mildafaası ZJJJl ....,.,., 
ayni düşüncelerin mevcut oıdug"' 

görür. ~ 
Karşılıklı menfaatlerin ve Jit 

politikaların tarsin ettiği ide~ 1t 
görüş birliği, bu yek diğerine 1: ,ı 
ve takdir hislerini daha kuvve 
mevkie sokar. 

Bugün İngiltere ile TUrldYe s.1' 
ni ideal uğurunda yürümeğe ~ 
miş, ve bu azmi tarihteki tcctU ~ 
lerinden, kuvvetlerinden Jll~ 
yükseklikten ve ccvherlcrdeil 
rak harekete geçmiştir. ~ 

Şimdi Boğazın sert ve ecre dO' 
sularında aşağı yukarı birli.Jde )ili"• 
ran iki büyük harp sefinesı, "'°" 
fir Amiral gemisi ile şanlı. "Y'• ~ 
süratli akan bir taarruz selin8 .p 
§1 göğüslerini germiş iki d~91 Ut' 
muazzam ve heybet verici bit 
salidir. ~ 

Bu heybetli sulh timsali ve~ 
zamanda haksız bir harekete tr 
derhal bir ateş ve alev ve batti gt 
lüm vasıtası vaziyetinde bul~~ 
fineler, sulh dü§manlarına dU~· 
melerini icabettirecek bir ihtal" ııo 
linde<lir de. Sulh taraftarıarınu> ,. 
kuvvet eserleri gibi daha bir ~ 
lemanları vardır. Ve hepsi de_t tıt' 
ğin icaplarına uymuş bir vazıYe 
dirlcr. tiıl; 

Bunun içindir ki bu ziyarc~,.d' 
fade ettiği mana, büyüktür ... ~ ~ 
lıklı dostane temas, iki büyult ~ 
letin mütekabil hüsnüniyet v~ e'Jj' 
mi duygularım ve siyasetteki ~- ; 
faat ve görüş birliğini gös~6" 
bi, mütearrıza karşı derhal ~~ 
te geçecek muazzam bir nı~d JtO" .. 
ve ayni zamanda bir ilel'le?Ş t ~ 
vetinin de mevcudiyetini ı~ 
der. .. ~ 

Ve bu mananın bazı dil3~" 
ve sergüzeşt pe.~inde koşan ;,-;" 
!arda tevlit edeceği akisler 
la öğrenilmeğe değer. J,1 

Dr.~~ 
• 

lshakpaşa yangın ye~. 
Sultanahmette İshak ~ııP 1..,ı 

gın yeri hakkındaki tafsılA~~ 
nı Nafıa Vekaleti tstanbul 
ycsinden istemi§tir. .. v bllflJ .. 

Belediye İmar MUdUriuğil a.Jlltııs' 
ya ait tafsilat pl§.nını ho.zıtl ' 
ba§lamı§tır. -·-Ba ından yaral•d• 'J,6 

naa. 
Cibalide Kulllbe yoktJŞU 0 ttJ" 

sayıda ~filkerrcm, ayni ye~;. 11s· 
ran Naci tarafından ba&l~ .... ,stıt· 
ralanmı§tır. Suçlu yakalaw--



~ i ~ 
Fra ..... nsız -İngiliz Hey' et-
leri Moskovaya gidiyor 
" Londra, 3 (A.A.) - Moskova
ıl . 
~·gttınektc olan Fransı,; askeri he 
dl'a, t. Cuma günü saat 15,30 da Lon 
ll:ıe ~a gelecek ve payitahttaki ika
Ola tı esnasında hükumetin misafiri 

<!aktır. 

Fransız ve İngiliz heyetleri, Cu

martesi günü öğleden sonra City of 

Lxter vapuruna bineceklerdir. Bu 

vapur, heyetleri bilhassa Moskova
ya nakletmeğe tahsis edilmiştir. 

ingiliz Amirali Abide
ye Çelenk Koydu 

ta (.Bas tamfı 1 inci :s:ı.yfamızcla) 
~da gelmiş ve saat 10 da 
de da kurmay heyeti olduğu hal
~elen amiral Göningbamı karşı-

lardır. 
~ )(Uhtcrem misafirimiz karşılıklı 
~nuş olan Türk ve 1ngiliz kıt'a 
lııi .. ortasından geçerek abideye 
~bir çelenk koymuştur. 

~Uteakiben İngiliz bandosu Türk 
~ . llıarşını ve Türk bandosu da 
~ı ?nilli marşını çalmıştır. Mi
' Amiral bundan sonra defteri 
tiııe Usu imzalamış ve Taksimden 
~· Otomobille İngiliz konsolosha-

1.!ıe avdet etmiştir. 

ler ve gemi kendilerine gezdirilmiş
tir. 

Amiral Göningham bu sabah sa
at 8,'15 te Yeşilltöyden hususi bir 
tayyare ile An.karaya gidecektir. 

Malaya gemisi izmirde 

&it )(Uhtercm misafirimiz Amiral 
~ Göııingham muvasn.latında ol
dtıra gibi teşyiinde de meydanı dol 
~· binlerce halkın samimi sevgi 

~ uru ile sel8.mlanmıştır. Öğle- kaldırmış ve Malaya komutanı da 
la t.eSonra program mucibince saat hakiki Türk - İngiliz dostluğu şere
~donanma komutanı Amiral fine ve Türkiye Reisicümhurunun 
~ Okan tarafından İngiliz A· saadetine içmiştir. 
q . Göningham şerefine yavuz- Müstahkem me,·ki komutanı 
rıı~Ukcllef bir öğle ziyafeti veril· Tümgeneral . Resim Aktoğan bugün 
lıe,\1 : ~u ziyafet gayet samimi bir Malaya zırhlısı si.ivarisi albay To
~a. ıçuıde cereyan etmiş ve Türk- wer şerefine orducvinde bir öğle zı 
lıeıı ~. Sübayları biribirlerile yaki- yafeti vermiştir. 

lzmir, 3 (A.A.) - Malaya zırh
lısının limanımızda bulunması mü
nasebetile vali Ethem Aykut tara
fından dost ve müttefik bahriyeli
ler şerefine dün akşam şehir gazino 
sunda 120 kişilik bir ziyafet veril
miştir. Geç vakte kadar devam e
den ziyafette misafir bahriyeliler 
le vali, komutan, belediye reisi, İn
giliz general konsolosu ''C daire mü 
diranı hazır bulunmuşlardır. Ziya· 
fetin sonlarına doğru vali Ethem 
Aykut kadehini İngiliz kralının sa
adetine ve dost milletin refahına 

.. ·' 
(Da.~ tarafı 1 inci sayfamızda) 

muz için meseleyi alenen münaka-
1 

şa etmekte hiç mahzur görmüyo
ruz. Bilikis, totaliter memleketle
rin nekadar acınacak bir hayalat 
dünyası içinde karanlıkta tutulduk
larını halkımıza göstermek imkinı
nı bulduğumuza memnun oluyoruz. 

İtalyan halkına arzedilen bu ma
sal karşısında deriz ki İngiliz ve ı 
Fransızlarla yaptığımız anlaşmadan 1 

dolayı duyduğumuz memnuniyette 
bir eksilme şöyle dursun, bilakis 
çok iyi bir iş gördüğüm.tize kanaa
timiz gün geçtikçe artıyor. Çünkü 
bu uzlaşmaların Berlin ve Romada 
uyandırdığı gayri mantıki ve izahı 
imkansız hiddet ve şiddet, tecavüz 1 
ve hücum bizim daha çok gözümü
zü açmıştır. Kendi kendimize dedik 
ki: Biz ve müttefiklerimiz sulbü vi
kayeden, müdafaa vaziyeti almak· 
tan başka bir şey düşünmüyoruz. , 
Yaptığımız ittifak ancak bir teca
vüze uğradığımız takdirde faaliyete r 
geçecektir. Bertin ve Romanın Bal
kanlar ve ~rki Akdeniz üzerinde 
mevcut menfaatlerimize karşı bir 
tecavüz emelleri olmasaydı bu işden 
dolayı kı:tmalarına mahal olmazdı. 1 

İlk gündenberi ileri sürülen bu ; 
muhakeme şimdiye kadar mihver ı 
devletleri tarafından red ve cerhe. I 
dilememiştir. 

Sonra, Türkiye, İngiliz ve Fran
sız ittifakı sayesinde bir menfaat 1 

elde P.tmek fikrine · kapılmamıştır..!! 
Hatay, çoktanberi tabü bir teka
mül takip ederek anavatanıı. iltiha
ka doğru gidiyordu. 

• 
Oniki incimiz 

- r Akdenizde sabah var gönüller haykmw~ak 
Kabus dola yıllana dncirial kıracak 
Kahraman bir ırk için SlW&§, ~anlı bir düğü 
Elbette gömülerek tarihe karagünlln 

Sen metin ol; imanla kal~ atanı ·ansın 
Anlatacak tarihler, kahpe felek utansın 
(b ana\'atanm öz e\'lit birinclsistn 
Sulhı;ü Türk kızının sen on iki incisisio. .A. KISAKJl.REK 

Kahraman 7ürlctür soyun sen de Türk oğlu TürlJ 
Haykır haklı sesinden hunhar cana\'ar ürktiiiT 
Medeniyet diye barbarca öldümıelerin 
Şanıdır kara kalpli kara gömleklilerin 

Fakat sen ne satılmııJ bir habeş e irisi11 
Ne kahpece vurulmuş Arnavut gözelisio 
Bugün değilse yarın soracağız soyunu 
Cihan bili1' ate,.~ Türklin ata oyunu 

Dalgalar şahlanacak, gökler kat kat olaca. 
Türkün \'&l"Sa kor~'"USU Tanrı mda.ndır anca.le 
Coşacak lehmetcikler, seller gibi akacak 
Turgut Reis, Hızırlnr, Barbaroslar kallmcak 

KınlAc:a.k yakında uunan kirli eller 
Türk ordusu dikecek burçlar:na heykeller. 
Yine dalgalanacak ufkunda Türk ı;ancağı 
Cihan sönse söner mi! Türkün savaş oc.ağır 

Bugün değilse yarın 'l'ürk güneşidir doğan 
Kılıcımız hakkıdır haksızlara armağan 

A.kdeni.zde sabah , .• " gönüller ha)"ktracak 
Kabus dolu yıllann zincirini kıracak. 

ABİDl~ KISAKtlRER. 
!il 8B 88 

ikinci Roma Radyo istasyonu Soi~erioe 
Yine baykuş sesinin çı~lığl yükselmede bak, · 
Yine s~s.<oiz ~ecenin ruhuna attın tınıak! 
\:'ine ~ök kubbeye döktün yeniden tnth U'hir, 
Yine öztürkçeye kıydın!. - ne keramet, ne sihir!.-

• . . 
Yeniden tınnaladın pen~ ahı> her kulaw, 
Roma ista.~ooUDun soysuzu, namert u. ağı! 
Bari'nJn ey 8atıhk, saltaya düı>kün köpeği: 
ı· a ı;;ükilnile bırak, başba.)8, durgun geceyi, 

• • «> 

Ya o baykuı-; se-.sinin lu•s kuduran çıA1Jığını .• . 
Git, do)'Ul', Naple'li gencin o müzik açlığını, 
Git, du•'ht Fo~ya'lı genç krzlara senla hnYası .. 
\'t•nedik, San-neıno ,bilmem, kaç hn1yan adası 

. . 

ltalyan Ajans 
Muhabirini 
Atmalıyız! 

Bence, bütün an'anelerimizi çiğ
nemenin ve bu kadar fazla misafir· 
perver olmaktan va.zge<_;menin sırr.

sı çoktan gelmiş, geçmiştir bile. Bu 
günkü başmakalemizle, La Stampıı. 
gazetesinden · tercüme ederek neş
rettiğimiz yazıyı okuyan her va-

tandaşın benimle hemfikir olınası 
zaruridir. 

Kendileri tarafından vize edilen 
diplomatik pasaporta rağmen, bir 
Türk gazeteci mebusunu hudutla· 
rından sokmıyan İtalyanlara, mem
leketimizin en harim, en iç tarafla
rına kadar girmek rtüsaadesini na· 
sıl veriyoruz? Ve işte bu müsaade· 
yi bu soysuz İtalyan ibretle okudu
ğunuz şekilde korkunç ve iğrenç if-

tiralarla en geniş mikyasta suiisti
mal etmiştir. Diğer taraftan da 1-
talyan Stcf ani ajansının şaşkın ve 
sersem muhabiri, Romaya, utanıp 
sıkılmadan Türkler arasında ikilik 
olduğunu bile imaya cürot eden se
fil telgraflan cayır cayır çekmiştir. 
Ve hala da çekmekte devam ediyor. 

Ve biz susuyoruz, lakayt duru-

yoruz! 
Bu ne yersiz nezaket, bu ne !e· 

na misafirperverlik! 
Hükumete, onların bu yaptıkla· 

rına ufacık bir mukabele olmak Ü· 
zere, Stcfani ajan~ı muhabirini ku· 
lağından maşa ile tutarak kapı dı· 

şarı etmenin zamanı geldiğini ha· 
tırlalmayı bir vazife addederim. 

Bu bahSe yine devam edeceğim. 
Şimdilik bu kadar! 

MURAD SERTOGLU 

Prens Pol 
~ g0rüşereıc Türk - İngiliz dostlu Vali Ethem Aykut, belediye re. 
~~rı l'esanetini tebarüz ettirmiş- isi Dr. Behçet Uz, İngiliz general r. 

t.t·· konsolosu, Komulaıılık ve }.falaya 
~ ~~kiben Yavuzda toplanmış zırhlısı yüksek rUtbeli sübayları vi
l.3 t.e ~liz ve Türk sübayları saat Jayct ve konsolosluk erkanı ziya
hit hususi bir vapurla Boğazda fette hazır bulunmu;ılardır. 

1ttifaklarımız bize mihver dev
!letlerinin müteamzane siyasetleri 
tarafından tahmile edilmiş bir ted
birdir. ltalya Arnavutluğa ayak ba 
sarkcn böyle bir ittifakın akdini 
zaruri hale sokmuştur. Almanya 
Rumanyaya "ültimatom verirken, 
§8.rkta hayat sahası ararken bizi 
de başımızın ç.aresini aramağa mec 1 

bur etmiştir. Mihver devletleri az-j 
gın ve taşkın bir siyasetle dünyayı I 
tehdit etmeselerdi bir sulh cephesi 
teşkiline zaten lüzum hissedilmez-; 
di. 1 

. .. . 
Bekliyor senden ilihi serenad, senfoniler; 
Bir gitar nağmesi bin gen~ k1Z1 içten büyüler~ 
İnce hir ,.a15e a)·nk uydurabilsin Roma'h, 
Gondoluncfan sakıyaıı ses!er i~itsin adah .• 

4 
Londradan 

ll A!~!1~A.A.) - ' Londradan 

:::nti yapmışlardır. Malaya zırhlısı haş hekimi bu 
~ l ıy de Fransız sefarethane- gün vilayet Sıhhat ve lçtimni Mua
~ Aınıraı Göningham şerefine Yenct müdür vekile ile birlikte şe-
~y 2.iyafeti verilmiştir. hirdc bulunan butün hastahaneleri 

' ce saat 22 de İngiltere sefa- ve diğer sıhhat müesseselerini gez
~esinde bir kabul resmi yapıl- miş, verilen izahatı dinliyerek gör-
~· düğü intizam ve dikkatten dolayı 

~ w lanb~I gazetecileri de saat 16 takdir ve tebriklerini beyan ctmiş
~et edilmiş tir. 

lşte biz Alman \'e İtalyan teh
ditleri karşısında sulh cephesini 
takviye etmekle kendimize ve bü
tün beşeriyete bir hizmet ifa ede
ceğimize kanaat getirdiğimizden do
layıdır ki demokrat devletlerle bir
leştik. Bu yüzden hiçbir vahim teh
likeye maruz olduğumuza kani de
ğiliz. Tehlike zaten vardı ve bunu 
mihver devletleri teşkil ediyorlardı. 
Tehlike karşısında şimdi yalnız bu
lunmıyacağız. Binaenaleyh Hatay'ı 

aldıktan sonra ittifaktan soğumak 

• • • 
l'alnu: artık, o kuduz haykırışın sucısun .. ehhlı .... 
Okadar bet, okadar le~ okadar müstt'laeh, 
Okadar kalhl solcan bir sese sahipsin ki, 
Bir ~'ılan ıslığı oru1an daha muni"i belki! .. 

• • • 
Tez hırak, her gcefl artan şu kuduz çığlığı, tez, 
Seni sıksam hoğazından sira..:irn eksilmez! .. 
O sesinden bilemem, ba.5ka nasıl kurtulurum: 
Seni boğsam, ne asil ysftah katil olurum! 

,, 
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\ıı.(.~ tarafı 1 inci sayfamızda) 
~~ın, icabında cebren, Belçi
~tatlsini çiğneyip Fransa hudu
Sıı\'aracağını tebliğ etti. Bunun I 
~ ,, e lngilterenin Brüksel sefiri 
~~·. Villiers,, Belçika Hariciye 

lan teminatı vermekten imtina et
tiğinden dolayı aynı talebi ickrar 
etmek ve bu sabahki telgrafımla da 
bildirmiş olduğum gibi, bu gece ya
rısına kadar memnuniyetbahş bir 
cevap verilmesini istemek mecbu

sö7.ü mantık ile zerre kadar telifi Af d K l l B 
kabul etme~. Bir Alman ve İtalyan yon a az ıgo•• a 
hücumuna karşı Hatay bizi müda- 1 • 

, 1 tine şu notayı tevdi etti : 

~~~lçika hükumeti kraliyesine 
~~01 hususatı tebliğe memur bu· 
tı..~ tı.ırn: Almanya hükumeti 
~ Yı bitaraf memleket vaziye
~ !ı ~ıkaracak bir teklif ile Bel
Se~tl..k~etini tazyik ettiği tak-

Uyük Britanya hükfımeti 
'tlı" lt>. bitaraflığını muhafaza t' ~ lltnkün vesaite müracaat ede
~ llkavemet göstermesini taleb 
~~lçika arzu ettiği takdirde 
~~ hükumeti Belçikaya müş
~~ ~ lllukavemet için Fransa ve 
~ı:le ~ derhal iltihaka ve istik -

i ~lt elçikanın mülki tamamiye
h effül etme.Ye hazırdır 

~-tSu b .,, 

l.~}Q ~Uddet zarfında Almanya 
~-llti~e u. . Belçikanın tamamiyeti 
\~tı te sı?ı temine hazır bulundu
~~tı illin ediyordu amma Alman 

~4!.\'i da Belçika topraklarında 
l llu l>\' d~ruyorlardı. 
~~~ azıyet kar§lSında İngiltere 
'~ 2"ezareti Almanyaya. tu 
~ ''"-! tnu tevdi etti: 
~1'. '''a~anya hükfunetinin icabın
ı_.~~~ 

13 
lcu~etine müracaat dahi 

~~i lt clçıka hükumetine teklif
' ~bu1 ettirmeğe çalı§tığuıı 
tı. ~~ Yoruz • 
~ b·~abcr alıyoruz kJ, Bclçi • 
~~i ~ Gemmerich'de ih
~~'lca h §tir. Bu §artlar içinde~ ve 1 
~ ~ akkında Almanya geçen 1 

'ctQsa tarafından verilmi§ o· 

faa edemez: böyle bir hücuma Ha- ki K ld 
tay mani olamaz. Fakat me\•cut an- ta ıgv 1 urutu u 
laşmalar mihver devletlerini uslu 

riyet.inde kaldık. 

uslu oturup taşkınllğa nihayet ver· 
meğe sevkeder. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Aksi takdirde İngiltere büku - ========================== 
mcti Bclçikanın bitarafisini muha-. L·ımanda Bir Kaza Oldu 
faza etmek ve bizzat Almanyayı i 
da, İngiltere gibi, imzasını koydu
ğu bir muahede ahkamına hürmet 
ettirmek için elindeki bilcümle va
sıtalara müracaat ıztırarında kala
caktır . ., 

Yine ayni günde Belçika bükı1· 
meti bitarafisini taahhüt altına al
ını~ olan İngiltere, Fransa, ve Rus
ya Hariciye Nazırlarına müracaat 
ederek §U tamimi tebliğ etti: 

"Belçika hükılmeti, Alman as
keri kuvvetlerinin bu sabah Belçı
ka topraklarına dahil olarak biz
zat kendi imzasını taşıyan bir mu
ahedeyi ihlfil etmiş olduğunu zatı 
fahimanelerine bildirmekle rnütees
siftir. 

Sus ve Kınalıada vapuru 
çarpıştı 

Dün Haydarpaşadan hareket e
den Kınalıada vapuru köprünün Ka
dıköy iskelesine yaklaşırken bir ka-
7.8. olmuş ve Sirkeci nhtımından 

hareket eden Sus vapuru ile çar
pışarak hasara uğramıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: .Kınalıada 
vapuru iskeleye yanaşırken tam bu 
esnada mukabil ı cihetten Suad va
puru Kadıköye gitmek ii?.ere hare
ket etmiştir. Kınalıada Suada çarp
mamak için manevra yapmak mec
buriyetinde kalmış ve bu defa da 

Belçika hükumeti bu taarruza Sirkeciden kalkan Sus vapuru fu.e
elindeki bilcümle vesaitle karşı koy rine düş~tür. Sus \•apuru tor· 
mak azmindedir. Belçika, arazisinin nista.n yaparak kazaya mani olmak 
müdafaa ve himayesi zımnında bi- istemişse de oldukça süratli gelen 
tarafisini garanti etmiş olan lngif- Iuruılıada ile burun buruna çarpış
tere, Fransa ve Rusya devletlerine mışlo.rdır. Müsademe neticesinde Kı
müracaat eder. nalıada vapurunun üst güvertesi 

Belçika müstahkem mevkileri· parçalanmış ve vapuııın içindeki 
nin müdafaasını bizzat deruhte ede. l1alk büyük bir heyecan geçirnıi~
ceğini beyana muktedir olduğundan lerdir. Bunun üzerine yolcular der
dolayı mesuddur.,, hal tahliye edilmi§lerdir. Liman 

Yine 1914 senesi ağustosunun kaza etrafında tahkikata başlamış-
dördüncü günü SırbiGtan hükfune- ~tı~r~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!! 
ti de hali harpte bulunduğunu A-
vusturya - Macaristarun müttcfıö1 
Alnıanyaya ilaı11 hnrbetmiş ve Be;-

lindeki maslahatgüzarını geri çağır
mış. bu suretle Avrupada umumi 
bir harp bilfül ba.Şlamıştı. 

Afyon, (Hususi) - Afyonun 
tabii varlıklarından maden sularl 
ile tanılmış meşhur "Kazlı;öl., kap
lıcalarının bir derdi vardı; sıtma .. 
Asırlardanberi bu sıtmayı cahil 

halk, civarda bulunan ve ondan baş . 
ka içilecek su olmıyan bir Qeşmeye ,· ·~ 
atfederlerdi. Hamama gidip le sıt
maya tutulmayan pek azdı. Buna 
rağmen yine Afyonun en fakir ai
lesi bile en az yılının Uç gününü 
"Kazlıgöl,, de geçirirdi. 

Hamamın civarından yer yer so
ğuk ve sıcak maden sulan çıkmak
tadır. Meşhur "Afyon maden sula
n,, hamamdan iki kilometre kadar 
uzaktadır. Hamamın sıc.ak suyu da 
aynı terkipden olup burada bütün 
membalar maden suyunundur. Yal· 
nız yukarda arzettiğim çeşme müs
tesna .. 

Hamam Eskişehir - Afyon hattı 

üzerinde bulunur. Afyona on beş ki 1 
lometrc kadar bir mesafededir. Ge
çen sene Afyondan hamama kadar 
yapılmakta olan şose ikmal olun
muştur. Afyon vilayet nümune fi
danlığının burada yetiştirdiği ağaç 

lar yeşermiştir. Valimiz Ahmed 
Durmuş Evrcndileğin himmetleri-
le bataklık tamamen kurutularak 
hamam çok güzel bir manzara al
mıştır. 

Bataklığın membalan muntazam 
kanallara alınarak hamamın önün-
den g~mekte olan çaya ulaştırtl • 
mıştır. Kaplıcalarımıza. karşı fazla 

.. 

Sıtma yu'Vaıa bfr bataklık 

alaka gösteren valimiz geçen !::enP. 
her hafta otomobiliyle mu.1tazaman 
gelerek bu işi yakından takip €t • 
mişlerdir. Ayni zamanda Dinler ka
rakol komutanlığını kaplıcanın 

inzibatına bakması için emir ICıt • 
funda bulunmuşlardır. 

Şimdi hamam çok temiz tutu
luyor. Arabalar ve hayvanlar kap
lıca hududunda bulundurulmıyor. 

Haf tanın her gününde dört de
fa "Afyon· Hamam,, t.enezzüh tre

ni gelip gitmektedir. Kışın ve yazın 
mtişterisi eksik ohm.yan hamamın 

.. . 

bildirildiğine göre İngiltere kral ve 
kraliçesine misafir olm~ olan Yu-

goslavya naibi hükumeti prens Paul 
ile prenses Olga, dün öğleden sonra 
Londra.dan ayrılmışlardır. 

Danzigteki 
Siya.~i 

Mahpuslar 
Varşova, 3 (A. A.) - Danızig 

gazetelerine göre, siyasi mahpusla· 
rın ikinci kafilesi dün tayyare ile 
Dantzigden Berline nakledilmiştir. 

MEWkuflar, "atani hiyanetle it
ham edilmekte olup yüksek Alman 

• mahkemesi tarafından bUJ.arıtıclA 

karar verilecektir. 

ispanyanın 
A~tınları 
iade Edildi 

·-

Burgos, 3 (A.A.) - İspanyol a
jansı, Fransız büyük e~isi Mareşal 
Petain'in müessir müdahalesi saye· 
sinde, Fransada bulunmakta olan i 

İspanyol altınlarının İspanyaya ia· 
desi işinin tamamlandığını bildir
mekte ve bu müdahaleden dolay> 
Mareşale teşekkür eylemek•_edir. 

· Bir Trende 
Yangın 

Vatancia, 3 (A. A.) - Anıusct> 
ıstasy.ı&ıunda bir lokomotiften çı
kan lmılc.ım asit sülfrik dolu bir 

vagona ateş ,-eımiş ve yangın bil· 
tün trene sirayet etmiştir. Yolcu· 
lardıı.n bir çoğu gaman bQğulmak 
ürere iken kurtarılmıştır. 

istikbalinden çok 
mektedir .. 

Bu bir daha eşi bulunmayan 
kaplıcalarımızı Kızılay alarak bir· 
kaç milyon lira sarfedip bir şekle 

koyacaktı. Bilmem ne oldu? Gali· 
ba Kızılay bu sermaye ile maske 

fabrikası yapmış.. Bu güzel ko.plı· 
calarımızı ihmal etmi~elim. 
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·alR CELLADIN 
Hatıraları 

idam Mahkumunun Hilcresıne 
Girdik. Fakat Kimse Yoktu 

- •o -
1914 senesinin ortalarma doğru 

idi, salben idam şeklini çoktan de
ğiştiren diğer eyaletlere uymamız 
icap ediyordu, onun için, lazımgelen 
emirleri aldık ve hapishanenin arka 
tarafındaki arsayı istimlak ederek 
orada elektrik idam hücresini inşa 
ettirdik. Bu suretle benim işim biraz 
daha hafiflemiş oluyordu, suçluyu 
idam ederken halkın tezahiiratına 
hedef olmaktan kurtulacnktım, bir 
takım merasimler eksik olacak, ben 
yalnız elektrik şalterini indirmek 
suretilc hükmü idamı infaz edecek
tim. Buna fevkalade memnun ol
dum. 

Avrupada harbi umumi yeni kop-
muştu. Harbiumumi ile beraber de 
muhtelif fikir cereyanları kendile
rini göstermeğe başlamışlardı Av
rupanın göbeğmde kurşuna dizil -
mekten kurtulan komünistler, or
dudan kaçan asker kaçakları solu
ğu Amerikada alıyorlar. Ve burada 
postlarını kuıtarıyorlardı. Ameri
kaya kaçan bu bir sürü korkak. 
kendilerine bir de fikir adamı ol -
mak süsün\i veriyorlardı, serseri 
bir asker kaçağı da nihlist veya 
anarşist oluyordu. Şimdi size an
latacağım vak'a idama mahkfıın e
dilen . anarşistin başından geçen 
vakalardır. Şunu da hemen ilave e
deyim ki, bizim anarşist idam edil
memiş ve kaçmağa muvaffak ol -
muştur. Şimdi belki de sağdır, çün
kü bu satırları 1924 yılında yani 
harp bittikten sonra kendisinden 
aldığım bir mektuba atfen yazmak
tayım. 

••• 
ANARŞİST TODOREVSKY 
1914 yılının mayıs ayımn birin

ci günü, ikindi vakti, bütün şehir 
birdeııbire sarıldı. Dehşetli bir gü
rültü kulaklarımızı tıkadı, herkes 
)lt.ıyretle sokağa fırladı, harp gürül
tülerile yorulan sinirler, bir baskı
na uğramış gibi, şaşkın, ne yapa
caklarını bilmediler, aradan yarım 
saat geçmeden gürtiltünün mahiye
ti anlaşıldı. Şehrin cenup tarafın -
daki cephanelik ateşlenmiş. Bu me
yanda beş altı tane de nefer ölmüş 
tü. Ciheti askeriye tahkikat yaptı. 
Fakat hiç bir netice elde edileme -
miş olacak ki, arkası çıkmadı, Ma
yısın on beşi idi, ikindi vakti, ayni 
taraka ve ayni infilik duyuldu. Bu 
sefer daha yakından ve daha müt
hiş bir ses, şehrin içindeki ufak ki
lise içinde halk dua ederken uçurul
muştu. Vefiyat miktarı 64 tü. Aske 

·i kumandan ile vali de kiliseye gele 
cekler, ve burada denizde ölenler 
için ayin yapılacaktı, fakat neden
se, resmi zevat kiJiseye gelmeden 
infilak olmuş, ve bunlar bu tesadüf 
neticesinde kurtulmuşlardı. 

Bu ikinci hadise birinci ile ala -
kadar görüldü. Ve o sıralarda kili
senin az uzağında elleri cebinde do
Jaşan serseri kılıklı, Lehli bir asker 
kaçağı yakalandı. Bütün şüpheler 
onun üzerinde toplandığı için, kas
ketli serseri sıkıştırıldı. Ve nihayet 
suçlunun o oldub'll tebeyyün etti. 
Bu ikinci hadiseyi gösterilen delil
ler karşısında inkar edemiyen as
ker kaçağı yahut anarşist Todo
revsky cephanelik hadisesini bütün 
işkencelere rağmen itiraf P.tmediği 
için, sivil mahkemeye sevkedildi. 
Ve tabii idama da mahkum edildi. 
Temyiz kararı derhal tasdik etti, 
Reisicümlıur a! talebini derhal red
detti, ve mayısın on beşinde yaka
lanan Todorevsky'nin idamı hakkın
da Uç ay sonra ağustosun on be
şinde bize tebliğat geldi. 

Ben idam hücresini muayeneden 
geçirdim. Hazırlıklarımı tamamla
dım. 16 ağustosu 17 nci güne bağ
layan günde hükmü idamı infaz için 
biittin tertibat alındı. 

O gece saat ikide malum heyet, 
bapishane koridorlarını yine sessiz 
sessiz geçtik, suçlunun hücresine 
geldik. Dışardan kilidli kapıyı açtık 
içeri girdik ... 

Ah ... Hücre bomboştu ... 
Dışal'da sokak tarafındaki du

var, bir insan geçecek kadar delin
miş., ve yukarda tavana yakın bir 

yerdeki pencerenin demir parmak
. lığına da bir kalıİı ip bağlanmıştı, 
ip sokağa kadar iniyordu. 

Yalnız kilisede 64 masum insa
nın canına kıyan suçlu kaçmıştı. 

Bu firar makanizmasının ma
hiyetini bir türlü anlıyamadık, der
hal gardiyan isticvap edildi, zavallı 
adam hiç bir şeyin farkında değil
di. 

- Dün akşam son devirlerimi 
yıırıtığım zaman içerde uyuyordu. 
Hücresini muayeneden geçirdim. 
Ufacık bir yer, duvarda gayri tabii 
hiç bir şey görmedim. Ortalıkta ne 
de duvan delecek bir vasıta vardı. 
Adamcağız hayret ve korku içinde 
idi. Sonra ilave etti: · 

- Görüyorsunuz bu kalın hapis
hane duvarı öyle bir kaç saatte de
linir gibi bir şey değil, mutlaka dı
şardan delinmiş olacak, yahut bu · 
adam bir haftadır burada meşgul Dun tkşamkl se~eıere iştirak eden gtireşçlJer yukarıdan sıra ile: Et<-
oluyordu, biz farkına. varmıyordult rem, Sabahattin, Yavuz. aşağıda: Mehmet, Yusuf. 
nasıl olur?. 

Nöbetçiler isticvap edildiler, on
lar da bir şey görmemişlerdi, vazi
yetin şöyle cereyan ettiği zannedili 
yordu. Duvar içerden uzun zaman
danberi deliniyor, fakat muayene 
saatlerinde, yine örtülerek gizleni
yordu. 

Peki ipi ona kim vermişti? Aşa

ğıdan yukarıya ip atılamazdı. Me
saf e 20 metreden fazla idi. 

Tahkikat yine içeri döndü, bü
tün nöbetçiler, gardiyanlar sorgu -
dan geçirildi.. hayır .. hiç bir netice 
elde edilemedi. 

Bu mühim firar hadisesi tabii 
liizımgeldiği kadar gürültü kopar
maktan da hali kalmadı. 

Gazeteler.. Dehşet içindeyiz, ha
pishaneden kurtulan bu serseri yi
ne canlar yakacak diye feryada baş 
!adılar, şehrin içinde ara.stırmalara. 
germi verildi, otomobilli polis kı

taları, şehrin dışında tarama ame
liyatı yaptılar. Todorevsky ele geç
medi. 

Günün birinde, hükfıınet daire
sinde bir infilak daha oldu, iki oda
cının yaralanmasile hafif atlatılan 
bu hadise, efkarıumumiyenin mide
sini adamakıllı bulandırdı. Sinema
lara, kiliselere kimse gidemez oldu, 
o sıralarda da Baltirnorun gündelik 
gazetesinde şöyle bir mektup çıktı: 

"Amerikan zabıtası beni beyhu
de yere aramayın, esasen arasanız 
da ne çıkar? Hapishanelerinizi del
dim kaçtım ve hükfunete bir ihtar 
olmak üzere, resmi daireye yine 
bomba koydum. Fazla ileri giderse
niz, Baltimorda kimse rahat ede
mez ... Şehirdeyim, haydi gelin beni 
bulun .... ,, 

Mektup merkezi postahaneye a
tılmıştı. Tabii neşredilince, büyük 
bir sansasyon yaptı. 

Aradan bir hafta daha geçti, 
yine ayın gazetede aynı postahane-

Türkiye serbest güreş birincili- r 
ğinde 1stanbulu temsil edecek ele
manları seçmek Uze're pazar günü 
başlıyan serbest güreşlere dün ak
şam da devam edilmiş, şu teknik ne 

BugUn Yapılacak 
Spor Hareketleri ticelcr elde edilmiştir: 

56 kiloda: lnglllzlarln futbol 
Süleyman, Sadi Yurdmanı itti- Saat 16 da Kadıköy Fener stadın

fakla; Vahidettin, Faruğu 14 daki-
kada tuşla, tıhami, Basri tşbiliri 13 
dakikada tuşla: Hakkı, Salibattini 
8 dakikada tuşla; Bürhanettin, Ek
remi 4 dakikada tuşla; Ali Hancı
oğlu, Ali Şenolu ittifakla; Ahmet 
Yener, Cemali ittifaktı.; Mehmet 
Oktav, Ahmet Dalanı 11 dakikada 

da misafir İngiliz bahriyelileri ile 
futbol maç yapılacaktır. 

Tenle ••mplyonu 
Pazar günü başlıyan İstanbul te

nis şampiyonasına Dağcılık klübü 

kortlarında devam edilecek, cu-

tuşla yendi. martesi günü oynanacak oyunda 
61 kiloda : 1 dömifinalistler seçilecektir. 1 
Mahmut, Ahmet Kuloğlunu it- ----

tüakla; Hüseyin Karaca, Feyziyi İzmir Muhteliti İngilizleri 
4: dakikada tuşla yenmiş, Üzeyir, 
Mehmet Adalıya sayı ile yenilmiş- 9 • 1 Yendi 
tir. 

66 kiloda: 
İsmail Şenol, Hasan Karadenizi 

ittüakla; Hasan Şen yıldız, Fethiyi 
14 dakikada tuşla; İzzet Kılıç, İsa 
Doğanı hükmen) İsa, Rasimi hük
men; Ali Sezer, Ahmet Harmancı
yı hükmen; Mehmet Yamansavaş
lar, Ali Vuralı ittüakla; Mehmet. 
Hüsamettini 8 dakikada tuşla; Sa-
18.hattin, Mehmet Palayı hükmen 
yenmiştir. 

72 kiloda: 
Celil, Turam hükmen, Ahmet, 

Kandemir, Halili ittifakla; Mustafa 
Ferhatlı 14: dakikada tuşla; Yavuz, 
Mehmetli ittifakla yenmiştir. 

79 kiloda: 
Ali, Nesimi ittifakla; Ahmet 

Koç, Uzun Hasam 4: dakikada tuş
la yenmiştir. 

Müsabakalara Cumartesi günü 
saat 7 de devam edilecek, bütün sık 
Jetlerin galipleri o gün tayin edile
cektir. 

ATLET 

İzmir, 3 (Hususi) - İzmirde 
bulunan dost ve müttefik memleke
tin Malaya zırhlısı futbol takımile 
İzmir muhteliti arasında Alsancak 
stadyomunda büyük bir kalabalık 

önünde oynanmış olan birinci devre 
yi 5-l)ehine bitiren İzmir muhteliti 
ikinci devrede 4 gol daha yaparak 
İngilizleri 9-1 yenmeğe muvaffak 
oldu. Maç çok samimi bir hava için 
de yapıldı. 

Hakemlerl davet 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölge

si Atletizm Ajanlığından: 

Aşağıda isimleri yazılı hakemle
rin 5 Ağustos 939 cumartesi ve 6 a
ğustos 1939 pazar günü saat 16 da 
Fener Stadında ikmal edilecek ts-
tanbul birinciliklerine gelmeleri. 

Semih, Cemil, Ali Riza, Adil Gi
ray, Mehmet Ali, Taha, Hikmet Fe
ridun, Yasumi, l. Bakır, İhsan Be
lor, ö. Bessim, K. Bessim, A. Bes-
sim. ~ 

den gelen ikinci bir mektup daha :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::== 
çıktı, bu mektupta: 

"Baltimor halkı, şu satırları o
kudukları zaman ben şehri terket
miş bulunuyorum. Artık müsterih 
olabilirler. Kendilerile güzel ve tat-
lı bir vakıt geçirdik.,, diyordu. 

Diğer eyaletlere telgraflar çe -
kildi, boşuna emekler sarfedildi, a
randı, tarandı ve yavaş yavaş unu
tuldu. üstüste çıkan hadiseler hal
kın zihninde acı bir hatıra olarak 
kaldı. 

Aradan tam on sene geçti, umu
mi harp bitti. Bir gün kalın bir zt.rf 
aldım. Açtım içinden birkaç poz fo
toğraf çıktı evvela tanıyamadım, 

dikkat edince bunun Todorevsky ol
duğunu teşhis ettim. Todorevsky 
hayli değişmişti. Kılığı kıyafeti bi
çime girmiş, medeni bir insan })a
line bürünmüştü. Tehalükle mek
tubu okumağa başladım. İşte o mek 
tubun sureti: 

(Devamı var) 

Tcsekkür 
Kızımı difteri hastalığından iki 

gün içinde kurtaran çocuk müte
hassısı Dr. Mndele teşekkür ederiz. 
riz. 

Tophane Kafesci Naci sokak 
No. 21 Kunduracı Minas 

Sivas Meteoroloji 
• 

Iatasyonu 

Meteoroloji istasyonu rasat pal'Kı 

Sivas, (Hususi) - Başvekalet 
meteoroloji işleri umum müdürlü
ğünün Sivasta tesis ettiği mıntaka 
meteoroloji İstasyonunun kurula
cağı saha üzerindeki istimlak işi .so-
na ermiş ve 200 metre murabbaı 
üzerinde yapılan rasat parkı mü -
kemmel denebilecek bir şekilde ik
mal edilmiştir. Şehrimizde ayrıca 

yapılacak olan meteoroloji istasyo
nunun Cümhuriyet bayramına ka
dar inşaatı sona erecek ve törenle 
açılması yapılacaktır. İstasyon in
şaatına da hemen bugünlerde başla
nacaktır. Orta Anadolunun her 
bakımdan büyük bir sanayi şehri 
olan Sivasın ve bütün yurdun ihti
yacını önlemiye çalışan bu teşekkUl 
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r Sultan Aziz Nasll 
Pehlivan Oldu 'l 

Ve Kimlerle Güreşti? 
·- 4 - YAZAN : M. SAİvtl KARAVEL. 

Göz lerine Bir 
. '• 
lnanam(yordu 

Sultan .'.ı.ziz, haftada bir iki de
fa Büyükdere çayırına giderek atlı 
cirit oyunu oynuyordu. Zamanın 

elçileri çayıra gelerek veliahclin bi
nicilikteki maharetini seyrederler, 
cirit atmaktaki zorbazusuna hay
ran olurlardı. 

Sultan Aziz, şehzadelerin hiç bi
risine benzemezdi. Sigara içmezdi. 
İşret denilen nesneden katiyetle nef 
ret ederdi. O, bol yemek yer, bol 
hava alır, bol idman yapardı. 

Sultan Aziz. kadar giizel ata bi
nen nadirdi. Fevkalade cirit oy
nardı. iyi bir gür<>şçiydi. iyi kur
şun atardı. Cesur, cüretkar, mağrur 
bir adamdı. 

. Sultan Aziz, çok küçük yaştan 
sporlara merak etmişti. Babasiyle 
hemen her haftn Okmcydanına ok
çular tekkesine gider ok atardı. 

Sultan Mahmud, zamanının en 
yüksek ve rekortmen bir sporcusu 
idi. Onun attığı oku dünya yüzün
de kimse atamamıştı. 

Sultan Mahmud, bin iki yüz yir
mi dört geze ok atardı. Sultan A
ziz, babasının bu babayiğitliğine a
şıktı. 

Amerika elçisi Sultan Mahmu
dun 1224 geze ok attığına inanmak 
istememişti. 

Çünkü; bu dünya rekorlarının 
fevkinde bir atıştı. Padişahın bu 
derece maharet ve zorbazu göstere 
bileceğine inanamıyordu. 

Amerikalılar ve İngilizler spora 
meraklı oldukları için diğer sefir -
lerden başka türlü düşünüyorlardı. 
Hemen, her vakıt Türk sporlarını 
takip ederlerdi. 

Hele, Amerika elçisi cirit oyun
larile Okmeydanında ok atışları 
müsabakalarını katiyen kaçırmazdı. 

Bir gün Amerika elçisi sadra
zam meşhur Hüsrev Paşa ile konu
şurken sordu: 

- Haşmetmeap 1224 geze ok 
atıyorlarmış öyle mi? 

Hüsrev Paşa ; elçinin rekorda 
iştibah hasıl ettiğini anlayınca der
hal cevap verdi: 

- Bu o kadar mühim bir şey 
değil. 

Elçi dünya rekorunun 1180 ol
duğundan bahsedince mukabelesini 
canlandırdı: 

- Türkler, ok atmayı çelik ço
mak oynar gibi kolaylıkla yapar
lar ... Arzu buyurursanız efendimize 
arzedeyim. Bu hafta Okmeydanına 
teşrif buyurunuz ve görünüz .. dedi. 

Elçi, daha hala bu rekoru ha
vacıların, hakemlerin padişahı mağ 
rur kılmak için yalancıktan uzun 
gösterdiklerine kani idi. 

Fakat; Hüsrev Paşanın Okmey
danına davet etmesine de memnun 
oldu. 

Hüsrev Paşa, Sultan Mahmuda 
meseleyi arzedince güldü ve: 

- Haklıdır .. Cuma günü namaz 
dan sonra gelsinler ... dedi. 

Sultan Mahmut, oğlu şehzade 
Aziz ile Mecidi yanına alarak Okçu
lar tekkesine geldi. 

O vakit, Okçular tekkesi, yani 
klübü, şeyhleri ve dedeleri ile mü
kemmel bir spor yuvası idi. Yüzler
ce müridi vardı. Müridlere günde 
üç övün mükemmel yemek çıkar
dı. 

İkinci Mahmud, cuma namazını 
tekkede eda ettikten sonra, Okçula 
rın şeyhlerile, dedelerile yemek ye-
di. Ve istirahat etti. 

Akşam üstüne doğru Amerika 

de kuvvetli ve tam kadrosu ile ve 

teşkilatın kabul ettiği son sistem 
teknik alatı rasadiye ile çalışacak
tır. Ve bundan da çok iyi neticeler 
edildiği takdirle görülmektedir. 

Geceli gündüzlü durmadan bü
yük bir mesai sarf eden Meteorolo
ji kadrosu Üzerlerine düşen vazife
lerini mükemmel bir şekilde başar
maktadırlar. Bu da çok ümit veri-
ci bir mahiyettedir. Resimde rasat 
parkı görülmektedir. 

"-'%'et Nafiz 

elçisi ata binmiş olduğtJ .1alde ~ 
yetile geldi. Tirendazlar, hava;,ı&! 
hakemler meydana çıktılar. l{ at·· 
çeşmesine doğru atışa başladıl 

11 
• 

Çok geçmeden padişah so~ıdi
muş olduğu halde meydana ~ p 
Elçinin adamları ve kendis.i iY1.ııJtı!I 
sün diye tamamile atış ycrıne ~ 
oturtulmuştu. ger 

İkinci Mahmud, bazuJarını 
di. Yayı çekti. Ve: 

- Ya Al1ah! !.. rd!V 
Nidasile beraber oku uçu ssP" 

Ok tamam 1224 geze giderek 
landı. ~ 

Havacılar ve hakemler .AJllC ııdl 
elçisinin ve maiyetinin huzurU bil 
mesafeyi ölçtler. Elçi, padişabııtıtal' 
yüksek sportmenliğine hayran 
dı. e.Şt'l 

İşte; Sultan Aziz küçük Y ti>" 
bu sror müsabakaları ve ınus:r,. 
ları içinde pişti. Vücudü ve Y ııııı· 
dıhşı kuvvetli olduğundan spOrc 
ğ::ı aşk bağladı. ııoıı 

Sultan Aziz efendiliğinde rııı•' 
dövüştürmek, horoz boğuştu 
ğa merak etmişti. r! 

Sultan Azizin güreşe merıılCl ııtf 
küçüklükten başlar. Daha ~~i. 
yarµııda iken, lalası ile güre§! ptl'' 

İkinci Mahmudun, meşh~r aııısl' 
Jivanlıı.rı vardı. Zeyrek peblıV ıııı· 
tekkesinde bulunan pehlivanla! 
zur güreşleri yaparlardı. . 1}5ııl· 

Bu pclılivanlar içinde eskJ blltı'' 
de giirz rnllayan ve savuran. 111~· yiğitler vardı. Karabova naın~e tıBş 
ruf olan bir pehlivan o devrııı 
pehlivanı idi. bit 

Karabova, yüz kırk ok~aJıltz,of' 
adamdı. İki metre on santıın eftd' 
vardı. Bu pehlivan aynı za111

1ıır&' kemankeş idi. Keçeye kı~ı~ sal ir de 
Şehzade Aziz efendının b ·~· 

hamlecisi vardı. Bu adam pehli cV 
dı. Ve zamanın en üstad k_a~oJt~ 
ve yağ güreşçilerinden ıdi· 
Hamleci Hasandır. ıif!Iİ 

Şehzade Aziz efendinin, ~dJİı 
Salis, babası ikinci Mahm~~u Jllıl'. 
kardeşi Abdülmecid gibi şııre, i"etı 
sikiye, güzel sanatlara haSSS.S • 
yoktu. ııııt 

Sultan Aziz, babası vefat e gt 
den evvel Okmeydanına sık ~ ~ 
der, pehlivan güreştirir, ınaıyt# 
de bulunan hamleci. şamd~ncı• peb 
cadeci, içağası gibi bendeganııı1 
livanlardan seçerdi. . _,. 

·rıııı r 
Veliahd olduğu zaman ~. ııı' 

şında bulunan Aziz Efendının pal 
beyn dairesi hemen, hem.en;~ 

. meraklılarından mürekkepti.. drit' 
dövüşçüleri, kuz dövüşçülerı, rO~ 
çiler, kemankeşler, pehlivanla eftS.' 
ibaret olan bir sürü kapıkulU 
dı etrafını almıştı. da j· 

Aziz Efendi; Okmeydanın 
11

111 

bideleri dikili olan Tozkopaf~ııı 
Şüccaın, Kaptan Ahmed .• :~ıı)I 
atış menzillerini tetkik ettıgı .. •etle' 
bu adamların spordaki kabıli) 
rine yürekten aşk bağlamıştı· •tıifl' 

Hele; Okçular tekkesi şe~ \tf 

den, Tozkoparanın peblivan~ı lİ'-c 
tirendazhk menkibelerini d1111~ 
dinliye küçük yaştan spor~ı.1 
kalben ve hevesle ilgilenıniştı.ı){ ıı~ 

Sultan Azizin ilk pchlivanl uı*1 
tası Hamleci Ha.san olduğu :~t· 
lıyor .. Hamleci Hasan aslen )'. 
lı idi. ·ı ,•C' 

Yozgatlı Hasan, Sultan .A.Zl ıeJV' 
liahd olduktan beş sene spnra 1' 5c
lenerk vefat etti. Mantarı çod ff • 

.. 
0 

ııı:ı. 
ven Hasan pehlivan bir ~ liJe f 
dan mantar toplayıp ken_dı e aııtııl'" 
şirmişti. Nasılsa topladıgı ın flf 

ların içine bir zehirli mantar0~:ı.ı~ mıştı. Zavallı pehlivan ne ı;ıdil 
bilinmeden kıvrana kıvrana 

gitti. . •j ı'J.' 
Yozgatlı Hasan vefat ettı~3rdJ· 

man yirmi yedi yaşlarında 'tJlliŞ' 
Küçük yaştan saraya inti:aP l~'ı< J<ll' 
ti. Ve Sultan Azizin beş çıfte ~yııı 
yığında hamleci idi. Uzun tit1 ,1 

geniş omuzlu, iri kemik!~, çedııfllıJl 
müşekkel adaleli çevik bır a .,,r) 

(Devanıı' 
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KADIN KÖŞESi 

latil Zamanlarında 
Yapllacak işler 

Yazın garden partiler için tavsiye edilecek bir elbise modeli 

'ram zamanlarında: 1 
t •Biliyor musunuz? Yazın tatil 
~larında, vahşi bir hald yaşıyor 
gıbiyirn, vücudüm, yüzüm, elbisele
rıtn .. 
... ıçın zerre kadar ehemmiyet ver 
1.11". 
r Rını yok. Hiç bir şey yapamtyo -
~~tnıı diyen kadınlar çoktur. Halbu
~ bu şekilde düşünmek doğru ol
ti 'Yan bir keyfiyettir. Bunun en sa
~ e bir ispatı, bu ~ekilde hareket e
' Qn bu kadının, güneş altında ve 

~ık havada birkaç hafta yaşadık -
n sonra yüzüne, vilcudüne, kı1ık 

ke kıyafetine bakmak kafidir. Haki
, aten bu vaziyette, deriye, saçlara 
~rilecck ihtimam y('nibaştan bü
ı· ,k ve yorucu uğraşmalara sebebi-

C!.t verecektir. Zira mesamat genişle 
~'.ş, ciltte kırmızılıklar başgöster
~ış, saçlar kurumuş ve renklerini 
~ a:ııbetmiş bir haldedir. Şüphesiz, 
f~ık havada yaşamıya giderken "ta
ltrnacak valizin içerisini şişeler, 
lkı emler ve boyalarla doldurmak 
ti e~zubahs değildir. Fakat güzelli
r'~~~i devam ettirmek için zaruri 
Oliilecek bazı müstahzaratın bu -

~llnrnası kafidir. Bu müstahzarat, 
~aİtikatte ne fazladır ve ne de yer 
~ aplar ... Ve diğer yağlı, kuru veya 
k Otnıaı olsa da, size besleyici bfr 
!~em lazımdır. Her gece gözlerin 
i .atına fazla süreceğiniz bu krem, 
:ın için ayni zamanda bir güzellik 
~cektir. Bundan 

EminönU-Unkapanı 
• t lttllyon llr• ile yapJla-
~~ hlUtedavll sermaye 

let- sfanbul Belediyesinin 'Belediye
~o ~ankasından alacağı beş mil
lir n lıralık istikrazdan Uç milyon 
~a Claının Eminönü meydanından Un 
~a~anına kadar olan sahada yapıla
dn serınayei mütedairleye tahsis e-
'-'CM· 
V6ıni yazmıştık. 

~İit'~Pılan tahmini hesaplara güre 
ı:n bu sahanın istimlaki için 6 

•~ .. tanbul belediyesi şimd.lik yal
"l:Qır 
~·ı. 
tıt~ Yon lira sarf etmek lazımgeJmek-
ıil'l'ıl. 3 ınilyon liralık kısmını is
~e 8.kedecek ve mütedavil s~rma-

haline ifrağ edecektir. 

'~ ll: üç milyon leira ile temin edi
lr: arsalar da ancak bir milyon 
'llt edecektir. Belediye bu suretle 
Q,._a:Ya 2 milyon lira sa• tmis o-
"'ilktı . r. 

""P•ad• seyyahlar 
ıı.t !U~sa, 2 (Hususi) - Bugün sa
f:ı l:> di buçukta Mudanyaya "Mar
l'ıı.}ı 01011 vapurile 111 Ameıikan sey 
bua1

1 ~elmiş ve saat onda da oto
'ah~tle Bursaya gelmişlerdir. Sey-

._.1 r !?Chrimizin tarihi binalarile 
ı e· . 

Utbeyi gezmişlerdir. 
Esat Alkao 

başka, makyajı çıkarmak için bir 
krem ile, bir de tonik lazımdır. 

Ayrıca gözlere kan getirmemek 
için bir losyon ile saç ve kaşlar için 
de mayi halinde bir lerizantin bu -
lundurmak zaruridir. Bu suretle el
de edeceğiniz vasıtalarla güneş al
tında ve açık havada serbestçe 
«vahşi hayat» sürebilirsiniz, yani 
vücudünüzc fazla ihtimam etmeden 
ve.. fazla boyanmadan, bir müddet 
dolaşıp gezebilirsiniz. 

Fakat buna rağmen valizinize, ar
zu ettiğiniz zaman tuvalet yapma
nıza yarıyacak bazı ufak tefek şey
leri de atmayı unutmayınız. Zira 
şahsınıza ve tuvalctinize uymıyan 
bir ruj, bir lak veya pudra almak 
gibi bir faciadan kurtulmuş olursu
nuz. Yazın denizde makyaj yapmak 
istemediğiniz zaman - ve bunda 
da haklısın1z - güneşe karşı deri
nizi yanmaktan korumakla beraber 
teninize güzel ve düz bir renk ve -
ren yeni boyaları(} istimali de şa • 
yanı tavsiyedir. 

Sun'i renkler, yalancı kirpikler, 
sun'i tırnaklar, film yıldızı makya
jı, güneş altında tabiat içerisinde, 
plaj kıyafetinde çok fena görünen 
bir vaziyet arzeder. Bu noktadan, 
açık havada birkaç hafta vakit ge
çirecek kadınların her iki sahada 
da ifrata düşmemeleri en münasip 
bir hattı harekettir. 

Bir Ceset Bulundu 
Cesedin nasıl boğul
duğu · anlaşılamadı? 
Evvelki akşam saat 20 de, Florya 

açıklarında boğulmuş bir ceset gö
rülmüştür. Polis tarafından sahile 

çıkarılan cesed 30 yaşlarında tah

min edilen bir erkeğe aittir. Ce
sedin şimdiye kadar buğulmasının 

sebebi anlaşılamamıştır. Sahilde ya

pılan sıkı bir aratırma sonunda 
bir çift siyah iskarjin, eski bir gri 

pantalon bulunmuştur. Bunların ö

lüye ait olması kuvvetli bir ihtimal

dir. Bir kaza neticesinde boğulduğu 

tahmin olunan cesedin kime ait 
olduğu araştırılmaktadır. 

Yeni ha&l•h•nenln pllnı 
Mecidiyeköyünde yapılacak has

tane için mütehassıs Valter tara

fından hazırlanan proje Belediyeye 
gönderilmiştir. 

Dün Cerrahpaşa hastahanesin
de bir toplantı yapılarak hastahane 
planı tetkik olunmuştur. 

Plan yakında Nafıa ve Sıhhat 
Vekaletlerine ~ônderilerek tasdiki 
istenecektir. 

istanbul Halkı · Mebuslarına· 
Dertlerini DOkUyorlar 

Bakırköy ve Civar Köylerin Halkı Ayaklarına Kadar Giden -- • 
Mebuslarından Neler Iatediler ? Mebuslar Buglln 

•• 
Uakü:clarda 

İstanbul mebuslan dün de grup 
halinde Bakırköyde İstanbtil hal· 
kının dileklerini dinlediler. Halkevi· 
nin küçük salonu mebuslara derd
lerini dökecek Bakırköylüler ve 
Bakırköy kazasına bağlı köyler aha
lisile hemen hemen dolmuş gibi 
jdi. 

İstanbul mebusları evvela köy
lerden gelen mümessilleri dinle
mek istediler. Bu arzu üzerine 
mebusların çerçevelediği masanın 

en önce Halkalı köyü muhta
rı geldi. Ve heyeti selamladı . . 

Muhtar biraz heyecanlı görünü
yordu. Buna rağmen derdini büyük 
bir vuzuhla izah etti: 

- Bizim en büyük derdimiz top
raktır dedi. Senelerdenberi bu işle 
uğraşıyoruz. Muhakeme bir türlü ni 
hayet bulmuyor. Kazandığımız pa
ralan avukatlara veriyoruz. Ken
di işle?' imizle uğraşacağımız za
manlan bu işin peşinde, tekibe sar- -
fediyoruz. Hükfımet bir müddet ev
vel bizim köyün ihtıyacını nazan 
itibara alarak bir miktar arazıyı 

bize tevzi etti. Fakat bunun mü
him bir miktarı da bize tevzi edi
leceği anda buna hudud bir çiftlik 
sahibi işe müdahale ederek bu ara
zinin kendisine ait olduğunu iddia 
etti. Şimdi bu ihtilaf mahkemeye 
intikal etti. 

General Kizım Karabekir sordu: 
- Çiftliğin sahibi kimdir? 
- Şefik Bey. 
Ve muhtar devam etti: 
- Toprak bize/ tevzi olundu. La

kin mal sahibi ola.madık. 
Bakırköy kaymakamı hadise hak

kında malfımat verdi. Buna nazaran 
hükumet buradaki araziayi Halkaıl 
köyü ahalisine tevzi etmiştir. Yanlız 
bir kısım arazinin kendi çiftliğine 
ait olduğunu iddia eden Şefik Bey 
mahkemeye müracaat etmiştir. 

Mesele bu yüzden uzayıp du~ak

tadır. 

Bu esnada söz alan Yeşilköy Halk 
Partisi başkanı dedi ki: 

- lzah edildiği gibi Şefik Beyle 
hükfunetin arasında arazi yüzünden 
bir ihtilaf var. Bu ihtilaf 935 se
nesindenberi uzamaktadır. Halbu
ki köylünün vaziyeti fenadır. Bek
lcmeğe tahammülü yoktur. 

Köylünün vaziyeti çok fenadır. 

lstanbulda mahkemeleri vardır, Ba
kırköyde mahkemeleri vardır. Ye
şilköyde mahkemeleri vardır. Bu 
mahkemelerle mi meşgul olsun yok
sa harm&.nını mı sa vursun? 

Şefik Beyde araziye ait tapu 
yoktur, yalnız bir harita vardır. 
Halbuki diğer tarafın hem· tapusu 
hem de haritası vardır. Şayanı 

dikkat bir nokta da şudur: Ayni 
araziye ait biribirine uygun iki 
harita ayn ayrı iki şahsa ve 
namlarına verilmiştir. Köy halkı 
şunu demek istiyor: 4 senedenberi 
mahkeme ile uğraşıyoruz. Avukatla
ra avuç dolusu para veriyoruz. Bu 
yüzden günlük işlerimizle uğraşa
mıyoruz. 

İstanbul mebusları köyün bu ha
yati hadisesi ile ehemmiyetle meş
gul oldular ve her biri kendi kü
çük not defterlerine uzun uzun not
lar aldılar. 

Safra köyünün derdi de: Toprak 

Üçüncü olarak mebuslara derdi
ni döken vatandaş Safra köyü muh
tarı dedi ki: 

- Efendim biz buraya adiyen 
iskan olunduk. O zaman .bize 
devlet hane başına 35 dönüm ve
rilmek üzere bir miktar araziyi tev-
zi etti. ~..i. 

Bu toprak bizi o zaman için az 
çok idare ediyordu. Fakat o va
kittenberi nüfusumuz bir misli art
tı. Tabiidir ki köyde arazi buh
ranı başladı. Bize arazi bulması 

için hükumete müracaat ettik. Kö
yün civarında bir çiftlik vardı. Hü
kfımet bizim köyle beraber etrafı
mızda olan dört beş köye bu çift
liği tevzi etmek üzere 110 bin li
raya verecekti. Derken çiftliğin 

Ziraat Vekaletine geçtiğini işi1 tik. 

·' İstanbul mebustan lstanbuUuJann dertlerini dlnlerken. 

Vekalette çiftliği burada bulunan 
Ziraat mektebi ile Tohum Islah ens
titüsüne devretti. Şimdi Ziraat Ve
kaleti bize arazi vermiyor ve bü
tün ccvaplanmıza red cevabı veri
yor. Köyümüzde hayvanlarımız için 
mera yok. Bu yüzden hayvan 
besliyemiyoruz. 

Civarımızda ve bize çok lüzumu 
olan bu araziyi kendi hududları 
dahiline alan Halkalı Ziraat mek
tebinin ihtiyacından fazla arazisi 
var. Şunu söyliyeyim ki Ziraat 
mektebinin 5000 dönüm arazi 
içinde yalnız 800 koyunu mevcut, 
halbuki bizim 500 dönüm arazi 
içinde 8000 hayvanımız var. 

Safra köyü muhtarı İstanbul 
mebuslarına kendi hazırladığı bir 
kroki üzerinde arazi darlığını izah 
etti. İstedikleri araziyi gösterdi ve 
mebuslanıi köye kadar giderek va
ziyeti tetkik etmelerini rica etti ev 
sonra: 

"-Bizim büyük bir derdimiz 
de ziraat mak ineleridir dedi. Ara
zimizin dar olduğunu biraz evvel 
izah ettim. Tabii bu dar arazide 
her aile kendi ziraati içirı icabetti
ği · kadar hayvan besliyP.miyor. Bu 
yüzden mahsulatın hasadı ve har
manı zamanında çok müşkülata ma
ruz kalıyoruz. Halbuki 1:.uı.ada Zi
raat Vekaletinin kombjneleri var. 
Bu kombinelerde bir<;.ok makine 
var. Fakat biz istifade edemiyo
ruz. 

Hatta Ziraat mektebinin bile bir 
çok makinesi var. Geçen sene mek
tep müdürü bizim köylerimize de bu 
makinelerden göndermişti. Bu saye
de hasadımızı süratle yaptık ve 
harmanımızı kolay ve ucuza döv
dük. Halbuki bu sene mektep · mü
dürü buna yanaşmıyor. 

Bu esnada Florya Halk Parl jsı 
başkanı söz aldı ve va:ı:iyeti h;ah 
ederek dedi ki: 

"-Efendim biz Ziraat Veka
letinden bundan dört beş ay evvel 
söz aldık hatta Vekalet buraya ma
kinlerin köylere gönderilmesini e
mir bile etti. Halbuki mektep mü
dürü bu emre mümanaat ederek 
makineleri vermedi. Kendisinden se
bebi.ai sordum. 

- Makinistim yok. dedi. 
Bu cevaba hayret etmekle bera

ber bizim makinist bulacağımızı 
kendisine söyledim o zaman şu be
ni hala düşündüren cevabı verdi. 

"- Ya makineler kırılırsa ben 
ne yaparım?. 

Bu makineler mektebe süs için 
verilmemiştir. Tabii kırılırsa kırı
lacaktır. 

Bakırköy kaymakamı vaziyet hak 
kında izahat verdi. Kaymakamlık 

köycülük şubesi reisi dedi ki: ı 
"- Burada anlaşamamazlığı 

yapan nokta şudur: 
Yeni müdür vaziyeti kavrıya

mamıştır. Ziraat makineleri, bu 
mektebin bütün vesaiti köylerde tat 
bikat sahasına konulmalıdır. Maki
neleri köylere gönderen eski müdür 
bunu yapmıştır. Fakat geçen sene 
gelen yeni müdür çekiniyor. 

Mebuslar mesele hakkında Ve
kaletle temas edeceklerini vadetti
ler. Safra köyü muhtarı son olarak 
dedi ki: 

- Biz senede hükumete 2000 
lira vergi veriyoruz. 2000 lira da 
vilayete veriyoruz. Buna rağmen 

mektebimizi kendimiz yapıyoruz. 

Yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Mek 
tebe odunumuzu kendimiz götürü
yoruz. Vilayet bize hiçbir şey yap
mıyor. Bari bu 2000 liranın bir kıs 
mını bize bıraksın, biz ihtiyaçları
mızı karşılıya.lıın. 

Güngöreo köyünün der di : 
Güngören köyünü temsil eden 

vatandaş dedi ki: 
"- Köyün civarında değirmen 

yok, bu yüzden çok sıkıntı çekiyo
ruz. 

- Neden değirmen yapmıyor

lar? 
- Sebebini bilmiyorum. Ben 

köylüyüm. Fakat bundan bir müd
det evvel değirmen vardı, kapandı. 
İnanır mısınız? 20 kilo buğdayı ken 
dimiz övüteceğiz diye günlerce uğ
raşıyoruz veyahut ta buğdayı evde 
kaynatıp un yapmadan yiyoruz. 

- Sizin köyde kaç hane var? 
- Yüz. Fakat civarımızda bu-

lunan bütün köylerde vaziyet bu
dur. 

Ayni köyden başka biri dedi ki: 
- Ben zannediyorum ki değir

menlerin kapanmasının sebebi buğ 
dayı koruma kanunu mucibince de
ğirmenlerin muamele vergisine tabi 
tutulmasıdır. Tabii bu vergi ihdas 
olununca değirmenlerin varidatı sa
hiplerine kurtarmadı, onlar da ka
padılar. Bunun çaresi köy değir
menlerinin bu vergiden kanuna ila
ve olunacak bir madde ile istisnası
dır. Sonra değirmenlerde buğday
dan vergi maliyet üzerinden alını
yor. Bu suretle köylü 50 para vergi 
veriyor. Halbuki kazanç üzerinden 
alınsa 30 para vergi verecek. 

Bakırköy kaymakamı, o civar
da değirmen açmak üzere birisinin 
müracaat ettiğini ve yakında değir
meni açacağını söyledi. 

Bundan sonra Mahmut bey na
hiyesi Parti başkanı gelerek dedi 
ki : 

"- Bizim de derdimiz toprak 
ihtiyacıdır. Köyün civarında beş 
çiftlik var. Bunlarda gayet vasi a
razi var. Halbuki bizim köyde nü
fus başına 3 dönüm arazi isabet e
diyor. Bir dönüm araziden 15 lira 
alabilsek senede 45 lira alacaıhz de 

mektir. Bununla nasıl yaşanır ? 
Sonra bizim içtimai bir derdimiz 
de var. Biz muhaciriz. Buraya gel
diğimiz zaman toprak aile üzerine 
verildi. Bunda iki bakımdan mah
zur vardır. Mesela bir çocuk bili
yor ki babasında kendisinin dört dö 
nüm arazisi var. Buna güvenerek 
babasına dirsek çeviriyor ve ayrıl
mak istiyor. Kızlarda da ayni vazi· 
yet hasıl oluyor. Bu aile arasında 
ayrılmaları mucip oluyor. Çare ben 
ce şudur: 

Tapu aile reisine verilsin ve ço
cuklar ancak aile reisi olduktan 
sonra kendi arazilerini istiyebilsin
ler. Demin bir arkadaş söyledi. Zi
raat 'makineleri meselesi. Bizde de 
ayni dert var. 

İstanbul mebusu Ziya Karamür
sel, köylünün derdinin umumiyet i· 
tibarile toprak olduğunu söyledi ve 
bunun Parti büyük kongresinde ve
rilen bir kararla kat'i şekilde hallo· 
lunacağını izah etti. Parti kongre· 
sinde verilen karar · şudur: Bu işin 
esaslı ve milli bünyemize uygun bir 
surette halli için bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. 

Şamlar köyü muhtarı da ayni 
derde temas etti ve köylerinde top
rak buhranından şikayet etti. Muh· 
tar dedi ki: 

"- Köyümüz arazi itibarile taş 
lıktır. Resneli çiftliği köyümüzün 
dibine kadar yaklaşıyor. 

Yine Şamlar nahiyesinden ba· 
yan Güler: 

- Bu Resneli çiftliği sahibi Os 
man yüzünden çok çekiyoruz. Bizi 
Meta muhasaraya aldı. Hayvanları 
mız yolsuz kaldı. Kendisi katil ve 
sabıkalı kimseleri korucu alıyor. 

Köyümüzde çocukları dövdUrüyor. 
Mebuslar vaziyetin tetkikini kay
makamdan rica ettiler. 

Koca Sinan köyünden gelen bir 
vatandaş dedi ki: 

"- Siyavuş paşa arazisi bir ka 
nunu mahsusla köy halkına tevzi · 
olundu. Fakat son zamanlarda bazı 
yanlışlıklar yüzünden tapuda mua
melat durduruldu. Meğer tevzi eden 
heyet yanlışlıkla Siyavuş paşa diye 
İncirli çiftliği arazisini köylüye tev
zi etmis. Tabii çiftlik sahibi müda· 
hale etti. Şimdi bu işin halli için i
kinci bir keşif lazım. Bunun için 
600 lira icap ediyor. İktidarımız 
yok. 

Bakırköyün derdi : Susuzluk. 

Bakırköylü Bay Kamil dedi kit 
"- Burası Kerbela mı? Sahra· 

yıkebir mi? Biz de farkına varama
dık 10 senedenberi su gel~ek diye 
vadediyorlar. Ve bu vadlerden hiç 
birisi tahakkuk etmedi. Şimdi yine 
bu kış gelecek diyorlar. Bilmem ki 
buna nekadar inanalım? 

Bir diğer Bakırköylü, Bakırkö

"yü Akıl hastahanesine bağlıyan ~·o- ' 
lun harabisinden bahsetti. Bunun 

(Sonu 7 inci sayfamızda) 
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Çok Güzel Geçti 

Madam Bompard, belki yirmin
ci defa olarak pencereyi açtı ve ko
casını beklemeğe başladı: 

betmişimdir. Haydi çabuk gidip o
tomobilin parasını ver. Saat işliyor. 

Kansı keneli kendine söyleni
yordu: - Şaşılacak şey .. Bu kadar ge

cikmezdi, diye mırıldandı. - Sefil adam. Bu yaptıkların 

sana pek pahalıya mal olacak. Jean Bompard iktisad vekiıletin
de şefti .Bazaıı geciktiği vekidi. Fa 
kat ekseriya akşamın sekizinde evde 
bulunurdu. Kansı duvardaki saate 
baktı. Onu kırk yedi geçiyordu. 
Gözlerine inanmak istemedi. Etrafı
na bakındı. Yemek masasında koca-

Otomobil parasını verdikten son 
ra hiddetini gizliyerck: 

- Yorgun olduğun yüzünden 
anlaşılıyor. Biraz istirahat etmeli
sin. Ben dair~ye telef on ederim. 

- Peki amma vekfiletteki işle
rim ne olacak? .. . sının tabağı çatalı hazırlanmıştı. Peş 

kirinin üzerinde de mektuplarile ga
zeteleri duruyordu.Madam Bompard 
biraz daha bekledikten sonra gidip 
yatmağa karar verdi. Kocasının sa
at kaçta geleceğini tayin etmek için 
emniyet zincirini kapıya takmayı ih
mal etmedi. Mösyö Bompard, evinin 
kapısını açınağa çalışırken saat sa
bahın albsını çalıyordu. Kan
sı patıdıyı ~itir işitmez yataktan 
fırlayarak kapıyı açmağa gitti. 
Mösyö Bompard'ın çehresinde uy
kusuzluktan mütevellid yorgunluk 
bariz surette göze çarpıyordu; Saç
ları karma karışık; şapkasını yan 
koymuş; kravatının düğümü gevşe

miş.. Gömleği lekelenmişti. 

- Endişeye mnbal yok. Arka· 
daşlanndan biri senin işini yapar. 
Dün gece hepsi de senin gibi akıl
larını kaçırmadılar ya .. 

Mösyö Bompard, müsterihen 
yatmağa gitti. Uyandığı zaman sa
at dört olmuştu. Karısı dışarıya 
çıkmıştı. Kalkb. Yarım şişe maden 
suyu içti. Aynanın karşısında te -
bessüm ede ede güzel bir tuvalet 
yaptı. Herkesin ağzında dolaşan 

yeni bir şarkının nakaratını söyliye 
söyliye bir cigara. yakarak koltuğa 
kuruldu: mektuplarını okumağa 

başladı. Kansı saat dokuzda eve 
geldi. Mazeret beyan ederek= 

- Aman mağazalarda insani 
ne kadar çok bekletiyorlar .. dedi. 

ı 

Madam Bompard, kocasile kav
ga etmesini sevmezdi. Çünkü ko
cası "prensip itibarile,, diyerek ken 
disini dalına haklı çıkarırdı. Yalnız 
birkaç kelime söylemekle iktifa 
etti; 

- Nihayet gelebildin. Herhalde 
bir kazaya uğramadın ya! .. 

.Mösyö Bompard, papara yemek
ten kurtulduğu için sevinerek: 

- Kazaya f al:ın uğramadım, 
cicim. Şimdi sana anlatınm. Arka
daşlarla kahvede toplanmışbk Kaç 
tane aparetif aldığımızı katiyetle ta 
yin edemiyeceğim. Yalnız kahveden 
çıkarken saatin yedi buçuk olduğu
ııu iyice hatırlıyorum. Kahveden 
çıktıktan sonra olup biteni bilmi
yorum. Ne adresimi ... Ne ismimi.
Yelhasıl aklım başımda değildi. 

- Sonra?. 

- Sonra.. Sokaklarda serseri 
gibi dolaştım. Evimi bile unutmuş
tum. Bu sabah aklım başıma geldi. 
Seni hatırladım.. İşte koşa koşa 
geldim. 

- Zg,valh kocacığım kim bilir 
ne kadar yorulmuşsundur. 

- Hayır cicim ... Hiç te yorul -
madım .Yalnız .nklım başıma gelin
ce çok üzüldüm düşUn bir kere .. E
ğer ~ni böyle gcee yansı sokaklar 
da serseri gibi dolaştığımı görseler 
mevkiimi kaybederim. 

- Evet anlıyorum; haklısın. 
- Kendimi toplar toplamaz, he-

men bir taksi çağırarak eve gel -
dim. Hatta otoır.obil kapıda bekli
yor .. 

- Ne için hekliyor? .. 

- Param yok ta ondan! Ya çal-
dırdım veyahut gece sokak sokak 
dolaşırken belki de düşürüp kay -

- Karıcığım mağazalar saat al
tıda kapanıyor. 

- Doğru Röylüyorsun amma tü
nel de bozulmuştu, orada da bekle
dim. 

Mösyö Bompard, karısının ken
disinden intikam almak için gecik
tiğine hükmederek sesini çıkar

madı. Yemeğe oturdular. Karısı 

her şeyi unutm.uş gözüküyordu. Ko
cası da atlattık diye seviniyordu. 

Daha kadınları iyice anlıyama
mıştı !.. Ertesi sabah Mösyö Bom
pard, dairede her zamanki gibi me
murlarına "Biraz sükut ediniz efen 
diler, biraz sük\lt .. ,, derken Hotel de 
France kasketini taşıyan bir garson 
içeriye girdi. 

- Efendim beni otelin direktö
rü gönderdi. On dört numarada bu
lunan para çantanızı getirdim. İçin
de kartınızı bulduk paralarınız var. 

Garson, Madam Bompardın her 
ihtimale karşı cebinden eksik etme 
diği kartvizit çantasını masanın ü
zerine koyarak Mösyö Bompard'ın 
şaşkın nazarlarına arzetti. Sözleri
ne devam ederk: 

- Sizindir .. Değil mi efendim? 
diye sordu. 

Mösyö Bompard kısık bir sesle 
kekeledi: 

- Evet ... 
- Sonra bu paketi de size tak-

dim edeceğim .. 
Garson Mösyö Bompardın ma -

sası üzerine eğilerek mırıldandı: 
- Kadın çamaşırları .. Herhll:lde 

yanınızda getirdiğiniz Madama ait 
olacak. 

-Bakayım ... 
(Sonu 7 inci sayfamızda) 

Sonra yedinci semada Hazreti 1 imza ettim ve kullarım hakkında ı 
lbrahimi gördüm ve selimlaştık. tahfif eyledim.,, diye bir nida geldi. 
Oradan "Sidrei Münteha,, ya vasıl Miğracın ümmete tebliği - Pey- 1 

oldum. Bundan sonra, bana "Beyti gamber, mıgrac gecesinin ferdası 
Ma.'mur,, gösterildi. Bir kase şarap, sabahı, kalktığı vakıt vak'ayı, üm
bir kase süt ve bir kase bal getirdi- mü Haniye hikaye etti. O da "Söy
ler. Ben südü tercih ettim. Böyle lecliğinin doğru olduğunu bilirim, 
yapınca, Cebrail "Ümmetinin mef- Ya resfilwlah! Fakat bunu, mün
tur olduğu fıtratı ihtiyar ettin.,, de- kirler yanında söyleme, seni tekzip 
di. Bundan sonra, bana, her gün, ederler.,, dedi. Peygamber ise, kim
geceli gündüzlü elli vakıt namaz seden saklamıyacağını yeminle söy
fo.rz oldu. Avuetimde MusAnın ya- ledi. lbni Abbas'tan rivayet edildi· 
nına geldim. "Ne ile me'mur ol- ğine göre: Fahri Kflinat Efendimiz, 
dun?,, dedi. "Günde elli vakıt na - Mescidi harama gelerek mahzun ve 
maz ile,, dedim. Musa "Senin Um - mükedder oturdu. Kureyşin, söyli
metin ona tahammül edemez. Ben yeceği şeyleri tekzip edeceklerini 
senden evvel insanları tecrübe et - ve kendisi ile istihza eyliyeceklerini 
tim. Beni lsrfill ile çok uğra~. düşünüyordu. O sırada, Ebu Cehl 
Onları bilirim. Git, Cenabı Haktan geldi. İstihza maksadile: 
namazı hafifletmesini iste.,, dedi. - Ya Muhammed! Yine bir şey 
Ben de döndüm. Hak Taaüı, on va- var mı? 
ıut namaz bağışladı. Musfuıın yanı- Diye sordu. 
na geldim; tekrar evvelki tavsiyede Peygamber: 
bulundu. Cenabı Hak, on vakıt daha - Evet var. Bu gece, beni Beyti 
bağışladı. Gide gele, nihayet, beş l\tuknddes'e götUrdüler. Oradan se
vakıt namaza me'mur oldum. Haz- mfıvate çıkardılar. 
reti Musa., bunu da çok gördU. Ben - Bu gece gidip geldin, öyle 
"Cenabı Haktan istiye istiye mah - mi?. 
cup oldum. Artık verdiğim sözden · - Evet .. 
gezi dönemem. Buna. razı oldum.,, - Bunu kavmine söyler misin? 
dedim. O mahalli geçtiğim zaman, - Söylerim. 
Hak Tnali tarafından; ''Farzımı Bunun üzerine, Ebu Cehl: 

Hatay gecesinde saz heyeti 

Or u (Hususi)- 23 temmuz pa
zar gunü Türk milletine has olan 

Hatayın kurtuluş bayramına aziz 
Ordulular can ve gönülden iştirak 

ederek bu mutlu günü yüksek duy
gulan ile kutladılar. 

vermiyerek konseri sonuna kadar 
zevkle dinlemişlerdir. 

Tören halkevi bandosunun çaldı
ğı istiklal marşile açıldı. 

Marş ronunda halkevi başkanı A 
rif Onat dinleyicilere bir hitabe 
söyliyerek halkı aziz muhterem A
tamız için 1 dakika süküta davet 
etmiştir. 

Arif Onat ezcümle hitabesinde 

Beklenilen bu mutlu günün sa
bahı çarşı, evler milli parti bay

raktan ile , gece ise elektrikle do
naWarak belediye parkında halka Atamız ve onun silah arkadaşı milli 
bayram şerefine bir konser verildi, gururumuzla öğündüğümüz lsınet 
bu ve8ile ile de güzel hitabe söy- lnönündcn bahsederek sözlerine son 
lendi. vermiştir. 

Saat gece 21 de havanın bozuk ve Bundan sonra ince saz başlamış, 
yağmurlu olu.~ıuıa rağmen coşkun çalınan milli şarkılarımız ~.ok be
halk ve Valimiz başta olduğu hal- ğenilmiş vo alkışl~b.r. 

de yağmurlu serin havaya Jaymet · · /smail Bozkurt 
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Uzel Biçki ve Dikiş Yurdu Sergisi 

Diki' Yurda mezwıu sergi ini gezdirenlenlcn bir grup 

Bursa, (Hususi) - Türk kadın
larını ekonomik hayata alıştırmak, 

kadınlarımızı bu sa.hada da yetiş
tirmek amacı ile Maarif Vekfileti

nin nezareti aJtınJa üç sene evvel, 
Tezel biçki yurdu mezunlarından 

Kevser Sanbay gençleri yetiştirmek 

- Ey Beni Kiab ! Geliniz! 
Diye, orada bulunanlan çağır

dı ve Peygambere: 
- Bana söylediğin şeyleri bun

lara da söyle! 
Dedi. 
Hazreti Muhammed, miğrac ha

disesini olduğu gibi anlatınca, orada 
kilerin hepsi, bir müddet hayretle 
kıvrandılar. Sonra inkar yoluna 
saptılar. Hatta, Müslüman olanlar
dan zayıf iymanhlar bile inkar gü
nahına girerek dinden çıktılar. 

Müşriklerden bir kısmı, Ebu Be
kire koştular. Ona: 

- Arkadaşın şöyle şöyle şey

ler söylüyor. Ne dersin? Sen, onun 
bu söylediklerine inanır mısın? 

Diyerek alaylı alaylı sordular .. 
Ebu Bekir, biraz düşündükten son
ra: 

- Hakikaten bunları söyledi . ., 
mı. 

Diye sordu. 
- Evet.. Söyledi. 
- Söyledi ise doğrudur.1 

için bu yurdu açml§tır. 

Bu yıl da 37 mezun \'ermi§t,ir. 
kiımet erkaru ile davetliler de ha
zır bulunmuşlardır. 

Sergi, 28 temmuzda merasimle 
açılmıştır. Merasimde birçok hü

Talebelerden Muazzez isminde 

- Ya Ebu Bekir! Sen, böyle 
şeye nasıl inanırsın? 

- Ben, Resiilullab, akşam sa -
bah, bundan daha akıl almıyacak 
şeyler söylese, onun her söylediği
ne inanırım. 

İbni İshak diyor ki : 
"Ebu Bekir, doğruca, Fahri ka

inat cf endimizin yanına vardı. Ona: 

"- Ya ResulUJlah, senin "Bu 
gece Beyti Mukaddese gittim.,, de
diğini söylüyorlar. Doğru mu? 

Diye sordu. Ol Hazret: 
"- Evet doğrudur. 

Dedi. Ebfı Bekir: 

"- Ya Reslılfıllalı, ben Beyti 
Mukaddese gittim. Onu nasıl gör -
diiğünü bana anlat! 

Dedi. 

Ebü Bckirin böyle izahat iste -
mesi şüphesinden değildi. Maksadı, 
Peygamberin söylediklerinin doğru 
olduğunu göstermek, bunları halkn 
işittirmek idi. " 

"Fahri kainat efendimiz, Kudü-
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O zamanlar Feridun Bey pek 1 
şiddetli hareket ediyordu. Bunda 
da biraz hakkı vardı. Bu kadar zah
metinin mükafatını birden kaybede
mezdi. O, beni gayet iyi tetkik et
mişti. Hakikaten evlendiğim tak
dirde ameli tetebbülerle meşgul o
lamıyacağımı hissediyordum. Fakat 
aşk muhakeme, liıkırdı dinlemez. 
Feridun Beyden, bitkin bir halde 
ayrıldım. Fakat kafa tutm~öa az
metmiştim. 

Süheyla civardn oturuyordu. Boş 
saatlerimde gidip görüyordum. Bu 
müthi§ konuşmanın ertesi günü, 
sevgilim ve babası ile birlikte gezi
yorduk. Birden titrcmeğe başladım. 
Kaldırım zerinde, altın başlı basto
nuna dayanarak karşımızdan gelen 
Fcirdun Beyi görmüştüm. Beni ta
nıdı. Hafif surette güldü ve beni 
yanına çağımı. O derece sararmış
tım ki Süheyla şaşkın ve endişeli 

nazarlarla bana baloyordu. 

Feridun Beyle fazla konuşma

dım. Ve beni yanından uzun müd -
det tutmadı. Yalnız: 

"- Malik. doğrusu giizel ve se
vimli bir kız, dedi. Yalnız Canımı 

evlenmekten vazg~mezsen bu gü-

sıkan bir şey var. Eğer bu akşam 
zel kızcağız senin kim olduğunu, ne 
reden geldiğini, babası meçhul bir 
çocuk iken seni yanıma aldığımı 

öğrenecek.,, 

Ve bunları söyledikten sonra be
ni selanılıyarak uzaklaştı. 

Para, şöhret ve ilim aşkından 

o kadu.r uzakta idi ki, Süheylanın 

babasının mali vaziyetini tetkik 
bile etmemiştim. O günün akşamı, 

müstakbel kayınpederimin salonun
da yemek yerken, para meselesini 

mevzuubahsettim. Ve o derece ileri 
gittim ki ihtiyar adamcağız sinir
lendi. Temiz ve mağrur bir ruha 
malik olan Süheyla, konuşmamızın 
bidayetinde biraz oturmuş, fakat 
sonradan ayağa kalkarak, tahkir 

gösterdi... Bu nazarı hala unuta
mam. Uzun müddet tesiri altında 

kaldım; bugün dahi bazan rUya gi
bi görüyorum ... 

"Odama döndüğüm vakit, bir 

aralık kendimi öldürmeği bile dü

şündüm. Fakat sonradan vazgeç -
tim. Cesaretim yoktu. 

Bana inanınız Selim Bey, bu a
cıklı vak'adan istifade etmedim de-

bir kız nutuk söyledikten sonra, 
Maarif Müdürümüz: 

"- Üçüncü ders devresini idrak 
eden sergiyi açmak hususunda bir 
zevk ve saadet duyuyorum. Bunu 

kaydederken yurd miidüriine ve mü 
davimlerine muvaffakiyetler dile
rim.,, diyerek sergiyi açmışlardır. 
Resimde yurdu gezdiren mezunlar
dan bir grup görülmektedir. 

Esat Alkan 

sü Şerifin birçok yerler!ni aıılattı 

ise de Kureyş, inkarda yine israr 
etti.,, 

Miğrac meselesi, Mekkede, bir 
dedikodu mevzuu oldu. Müslüman
lar arasında bile, bunun akisleri 
çalkanıyordu. Fakat, yeni bir hadi
se, bu kargaşalığın öniinü ald!: bu 
sırada, Medine ahalisinin bir kısmı 
Müslüman olmuşlar, Peygamberin 
mevkiini tahkim etmişlerdi. 

-11-
Hicrete Kadıı.r G~en İki Senelik 

Val•'alar 

B1R1NC1 AKABE BlY'ATI 

İlk ensarı teşkil eden altı zat, 
Medineye avdet edince, fahri k8.inat 
ile mülakatlarım anlattılar. Onun 
öğrettiği ayetleri okuyarak İslami
yetin intişarına gayret ettiler. Yeni 
şeriat, Hazreciler arasında epeyce 
taraftar bulduktan maada Evs ka
bilesine de sirayet etti. 

Medinede, lslfım olanlar, l\Ick -
kedekilcr gibi bir husumet çemberi 
içinde bulunmadıkları için, Müslü
manların adedi, çabucak arttı ve 
hepsi de peygambere sadakat gös
termiye başladı. 

Medineliler, M:ekkelilcre bir de
receye kadar yabancı oldukları için 

Nakleden : ORHAN_!: 

ğil. nk def2. olarak, zihnimden ~r 
şeyi, hayalleri, tahakkuk ede~ 
cek emelleri sıyırıp attım. ~ 
daha normal bir insan olduın. bit 
di, akıllı, ciridi, kendine hakir:1 6"" 
doktorum, b'.mun içindir ki, bır ~ 
bah Feridun Beye; "Bana ysP • 
olduğunuz en büyük iyilik SübCY 
liidan beni kurtarmak olmuştur• dt 
dim. Bu kadın hayabmı mah\'edC" 

•• JtO 
cekti. Ah, Feridun Bey, bir gu~.w· 
laklarmızı nahoş seslerle yordUb-

mu düşündükçe mahcup oluyorıı:: 
Beni siz çok iyi biliyorsunuz. sa~ 

nizde her şeyi aç~ görm~~ _ ~ 
dım. Size karşı mınnet ve şükrnı..-
ebedidir., 

"Bu sözlerim kendisine dokuııd1' 
ve beni daha fazla sevdi. Muha);e" 

meli insanlardan o dalına h~. 
O günden itibaren beni sa.ıninÜ; 
!arak tanıdı. Bütün sırlarına 
oldum.,, 

Selim mütecessis bir tavırıa: . 
"- Peki Süheylii. ne oldu! 6ı: 

ye sormaktan kendini mcnedenıt 
ın. ~ 

- Demek Süheyli sizi aiaktıd • 
etti! ... Merak etmeyin. A~~ilC 
mızdan altı ay sonra zengin bıT btıl• 
carla e\•lendi. Bugün hara :tstan 1. ..ı;e 

da oturuyor. Mesud ve eski gu . 

liğinden hiç bir şey kaybetnıezııl~ 
Bazan ona, sokakta kocası ve Ço 

cuklan ile dolaşırken rastlıyoruıtl;. 
Hoş benim de çocuklarım var. J3tl. 
lar tulebelerimdir. İçlerinden ~ 
larmı yerimi tutacak şe)üldc _ye~ 
tiriyorum. Şimdi, hallctnıeg~c 
metmi.~ olduğum mühim bil' J1l ı;ı
var. Bunu da bitirdikten sonrıı. 

.sem de gam yemem~ Küçük .ço;: 
nın hayab. çok hareketli gcçtl··yc>'· 
nun için uzun süreceğe benzCill1 ,-c 
Hayattaki şiarım, daima 105' 

iyi oimuştur. ,, Jt{J' 
Bu sözleri müteakip doktoı: ·ıe • 

lik birdenbire Selime doğru egı 
rck ve gözlerinin içine bakarak: . 

- Şiındi size bir şey sornc' .,e 
ğım, oh, talih senin oyunıarııı ):J.J. 
kadar gariptir dediğiniz zam~ dil' 
kikaten Bizans imparatoru gıb1• 
şünmüyordunuz değil mi?. dedi· . ..,. 

Selim az kalsın, bu aui sunl·~u· 
şısında şaşkınlığını belli edcC 
Fakat kendini derhal topladı. 

İçinden: 

"- Ya bu hika:'jeyi b~ ~ 
na anlatmamış. Doktorun bit ·dll1' 
eli mahsusu \-ar. Belki de Fefld)-e 
Beyin emrile hareket ediyor, 

1 

söylendi. c1ı 

Doktor Malik, Selimi söyJetıtlSt 
için elinden geleni yaptı. Fakat 
lim artık kendisini toparlarnıŞtldll' 

Nihayet doktor daha ziyade 
yanamadı ve: 

(Dcnımı ,-:ır) 
~ 

bunların Müslüman olınası ile: 
lamiyet, kuvvetli bir mesned ~ )-c 

du. İslamiyet, Mekkeden :M~~· 
sirayet etmeseydi, oradaki ınu:. tW 
lerin şiddetli husumetleri ve inil 1 • 
rı önünde gcnişlemiye imkin b:ıce
mak değil, zevale uğramak tcll Jtıı'' 
sine mii.ruzdu. Fakat Cenabı_. ·çiJJ 
İslamiyeti yükseltmek istedigt .

1 
i9" 

Yesrib (Medincnin o 7.anıaıılt~, 
mi) halkını muvaffakiyete yn 
cı kıldı. rrJ' 

Mcdinede pek çok Yahudi ;ei' 
dı. Bunlar arasında, yeni bir ıll' • 
gamberin geleceğinin yakın bul 16' 
duğu söyleniyordu. Bu yüzdell~c\' 
lfuniyet, Medinede bir dedikodu 
zuu olmadan kolayca yayıldı· \)it 

Birinci Akaba mülfıkatın(la.ll. pe 
sene sonra, nübüvvetin on .jjdıl~~· 
nesi hac mevsiminde, Medıne ,.reci 
Iümanlarından on iki kişi, g~ ıt1'e 
Peygamberle göriişmek için ~dC 
ye geldiler. Yine Akabe nıev 
onuiıla görüştüler. ge 

Bunlardan beşi, geçen seııe, ffe 
len zevattan - Cabirden nıand:ı ıdi 
sad, ru.tiğ, Kotbe Okbe, ile J:-eSill · 
Diğer beşi yine Hazrec kabıl Jeli· 
den, ikisi de Evs kabilesindeJl 
ler. 

(Devamı l.,.r) 
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Üçparmalı Cinayetleri Batan 
lıtanbulu Alakadar Ediyordu 

- - EVVELKİ KISDfLARIN H'VLASASI 
' :AklJ&Jll branhlında Haliçten Marmaraya açılan ft lzmite doğ-
ru yol alan Nimet motöril, içinde dört yoleuau ve birkaç denk tüccar 
~ile bir mavnaya çarparalr batıyor. Yolculardan tiçft lrurtarılı
,_; pno bir Yolcu ola dördüncüsii karanlıkta ~lm11 olduiu için 
Yiizmeye ve kendi canım kurtarmaya mecbur oluyor. Dalgalarla ve 
karanlıkta sert bir boğufma... Birkaç defa denize batıp çıktıktan 
lanra ayaklan bir sincire ilişiyor. Zinciri tutuyor. Bu bir yatın de
lllirldir. Kendini müeldllltla çekerek yata yakl&flyor. 

Göwrtede 'bir mliddet IBtlrahaüm llOlll'a apğıdan gayet garp 
Mır takım sesler işiterek karanlıkta aşağı iniyor \'e bu anahtar deli
.............. muhtelif ıaay, ... m•eJreleri bulUD&D bir takım .... 
lanlann ellerinde ~lar olduğu lıalde birisinin tırnaklarını ~ek
Ukıerlnl görityor. Yattaa kapnak istiyor. 
Sabaha karşı yattan !:tktı ve doğru Erenköy polis merkezinde eski 
arkadaşı Ömer Naile gelerek bqıudaa ıecen kasayı uıattı. 

- Rıza Efendi gelmiş; bekliye-ı 
1'- ıni? diye soruyor. 

- Ha, geliyorum; beklesin .. 
Sonra ayağa kalkarak Sırnya: 
- Sen uzan, biraz dinlen, ken

'-&el de sana elbise falan bir teY 
tı9t bulalım. Ben apğı iniyorum. 
~ milbim bir dert var. Onu 
-..ıp ediyorum. 

- Bir vak'a mı, biP cinayet mi! 
ıı..._ - Bir cinayet olsa ne ise! ..• Bir 
-ç ırat'a birbirini takip etti ve edi 
-...... diaıen de anlatayun. 

8-n, komiserin yatağma usan
l ,.. uunmasi1e uyumaaı bir oldu. 

Oözıerlni açtığı za.uıan öğle ol -
~ Maamafih bu beş saatlik uy 

irin geldi. BUttln Jnıvvetıerinl 
~Mhnlltt. Yatakta dofruldu
lıit -..an ayak ucunda kahverengi 

elbise ve bir gömlek görünce se-
~iser evinden elbiselerini 

ı.... ltenırt kendisi için yapılmıe gibi 
~"erengi elbise vücudüne pekala 
~ Bir paçavraya. dönen paııta
."VQU 'tıe g&nleğini kolun& a1araJr a-
~a indi. Onun komiserle dost -
~ ve yakıııhğını sabahleyin -._llt olan memura uzatarak: 

- Qok rica ederim, fU!l)an bir 
"-ıekçiye iltUletebillr misinb ! 
~ ve komilerin odum& girdi. ......_ a...er Nail ayakta bir adamla 

-.a bir bahsin son Jmmnlannı ko
~u. Onu görünce konll§tu-

ldama: 
"-1 - Haydi Rızacığım, göreyim .. 

l:>edi ve omuzuna vurarak Rıza. 
~ Cônderdikten sonra Sırrının yü
~ baktı: 

' - Kendine geldin mi biraz? de-
.8iaim. elbiseler de sanki senin i-
~ keeilmlf, başkasına ait olduğu 
.... beni değil ..• 

rıya uzattı. Genç adam bu resmi 
damgalı kağıda şöyle bir göz ata
rak": 

- 'Oc; parmak cinayeti mi? Bu 
da nedir? 

Diye sordu. Nail kağıdı tekrar 
yerine koydu. 

- BilJniyor musun! Hiç işitme
din mi? Üç parmağın cinayeti de
ğ-il, cinayetleri... Maamaflh sen za
bıtadan çekileli epeyce olduğu için 
işitmemiş olabilirsin. Bu vakalar 
pek gazetelere de abetmedi. Yal
nız neticeleri yudılar. Bir elden~
tığını yalnıa zabıta biliyor. Fakat 
hemen hemen bütün memleket za
bıtasının haberi var ve bu tamimi 
aldıktan sonra tabii her merkez ya
kından ali.kadar olacak. 

8ırn dudaklannı bU.ktU: allka -
dar olmaya niyeti olmadığım. göete 
rerek: 

- Bana ne? dedi. 
- Bana ne, deme. Ucunda bet 

yUz lira var. Yakalayana beş yüz 
lira vidoh.uıuyor. Sen Müdüriye
tin eski adamısın. Seni severler. E
ğer bu iti ortaya çıkanrsan hem 
beş yüz lirayı alır, hem muhakkak 
Müdüriyette yüksek bir masaya ge
çersin ..• 

Sırrı, yemeğini bitirince biraz 
toplandı. Kaşlannı çattı. Bir lahza 
düşündü. 

- Beş yilz lira ha? dedi. Fena 
para değil. Anlat bakayım biraz 
Nailciğim ... Üç parmak kimdir? 

- Malüm değil.. Bu bir imza 
veya bir işaretten ibaret. Belki de 
bu işaretler Üçparmağı değil de bil
mediğimiz yazının bir harfini gös
teriyor. Yalnız malflm olan ~ ki, 
İstanbulda, Bandırmada ve daha 
bir iki yerde işlenen cinayetlerden 
evvel katil sabttaya mektuplar gön
dererek harekete geçeceiUP haber 

. 
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lstanbulu bir Haıa 
Taarruzunı Kart1 ~ ı 
Koruma Provaları ~ 

AnadoluyuDolacanBir ..... [ _R_A_o_Y_o--~1 
y ClJJIA f/t/31 ' 

1 t 1 1 f t · ı r 12,30 _ Prosram. ıı.a:s _ Türlt a yanın ıra a ı :~~:;,;~oo-=~~= 
(Bal tarafı 1 bıcl aayfanmc1&} 

caktır. Yanndan itibaren arkadaf
larla temas ederek bu kaınmma
da halkın vazifelerini tesbit edece
ğiz. Halk için bu hususta tesbit 
edilecek vazifeler ve noktalar gau
telerle ilin olunacaktır • ., 

Diler taraftan haber aldıP.· 
a göre henüz tarihi tesbtt olun
mayan bir zamanda lstanbulda bir 
hava taarruzu tecrübem yapla • 
eaktır. Biri gündüz diğeri gece ol
mak tizere yapılacak olan bu taar
ruzlarda İstanbul halkımn pasif 
müdafaası ve bu müdafaanın ya
pılı§ tarzı gözden geçirilecektir. 

Taarruz esnasında halka dü
men vazifeler ve herkesin ilk yapa 
cağı şey tesbit olunacak ve ilin 
olunacaktır. 

1stanbulda halkın pasif korun
ması için ilk akla gelen şeyler mev
cut imkanlardan istifade etmektir. 

Mesela civar halka iyi bir ıa
ğınak olmak üzere tünelden istifa
de etmek düşijnülmektedir. 

Bundan ba§ka köylerde cami ve 
mescitlerden iatifade etmek im
~ı araştırılmaktadır. 

İstanbul dağınık bir ıtehlr ol
duğu için Avrupa geblrlerinde ol
dufu gibi büyttk mfınaklardan ziya
de 50 kişi istiap edecek küçük sı
jınaklara ihtiyaç vardır. 

Bir taarruz vukuunda halkı ke
mf mahallerden daha az kesif semt
lere nakletmek işlerinin de ehem
miyetle üzerinde durulmaktadır. 

(B9f taıafl 1 lael •Jiıunıwla) 
taabuldaD .,.. ne de çok remal bir 
muhit olan Ankaradan bahsede
cefim. 1919 da TUrk fstikltı ve mil
n miıcadele fikrinin l'e Kemılinnin 

doğduğu Sıvaa ve Emıııunu silıle
re tanıtacağnn. Bul'IM9Jd Tlrk k6y
llebün TirkoiWJrten ~ f'Y 
anlamadığım söylemek fuzulidir. O 
tam manaaile mutaassıb bir müslü
mandır. Hallte var mıdır, veya
hud kovulmuş mudur ondan da 
bihaberdir. Onca TllrklUk önüne 
gelen Ermeniyi katletmek demektir. 

Yeni neele mensub pnç çobanlar
da bile bol~vikliğe ve müslümanlı
ğa karşı temayüller sezer gibi 
oldum. Bu yeni nesli ben üçe ayı
rıyorum. 

İstanbul, Ankara ve İzmir mek
teplerinde profesörlerin bolşevik 

propagandalarına kurban giden bir 
çok gençler vardır ki bunlar felaef e 
tarihiiıiıı cereyanlanna kapi]Üak ve 
maziyi hatırlıyarak megalemon ol
mak sevdasını gütmektedirler. Bun
lar, Türkiye tarihte olduğu gibi şim
di de dünya medeniyetinin merkezi 
olacaktır. Dünyada Türkten şeref
li · kim• olamaz demekte ve duvar
lanna .. TUrküm ne mutlu banJ,, iba
relerini yazmaktadırlar. 

Bir de etnik Türklük vardır. Bu 
sümre de atiye bakmakta ve kuvvet· 
li etnik totaliterÇimıden misal al
maktadır. 

ldctialarmda anudıane mar ediyor
lar. Onlar panttmnllr cereyanlanıı 
ilk admıım Antakya ve lskende
run istikametinde atıyorlar. Yann 
da ayni emellerle Halebe göz di
kecekler. 

Bütün lnglliz diplcmatlanmn C'A
nevredeKl gayretlerine rağmen Türk 
ler şimdi de Arap topraklarında 

etnik haklara abip olduklarını id
dia etmekte ve Musul ve Kerkn 
gibi İngiliz idaresindeki yerlerde ~ 
turan Kürdlerin Turandan gelme 
Türkler ' olduklarını haykırmakta

dırlar. Şüphesiz İngilizler bu cid
di metalibat karşısında yeni yeni 
çarelere baş vuruyorlar. O da yu
karı Ceziredeki petrillerden Frana 
ile UYU§&rak Türkiyeyi müstefit et
meğe çalışmakbr. Lllrin, Ttlrklerin 
bu realeistlik nümayişlerden ta
kip ettikleri yolun emperyalizm 
olduğunu görüyoruz. 

Bir vakitler Boğaziçinin agır 

hastası olan imparatorluk, millet
lerin aralarındaki geçimsizlikler
den istifade ederek iyileşti. Ve diri
lerek hududlarının ötelerine bakma
ğa başladı. 

MUGl&.edetein anettiği tnanzMa 
Fransanın İskenderun itinde bu 

kadar zorluklar çıkartmam hep Su
riyenin yabancı bir bayrak altına 
girmemesi içindi. 

Ankara aörüşmeleri nibayet TUr
kiyenin lehine olarak sona ermiş bu
lunuyor. Şimdi '.l'Urkler l8e, icabında 
Süveyş kanalını müdafaa etmek 
haklanna da iştirak edtyorlar. Pek 
yakın bir atide şüphesiz Türkle-

lerf, 13,15 • 14 - Milzfk (kanşık 

program • Pi.), 19,00 - Progra~ 

19,05 - Müzik (hafif müzik - Pi.) 
19,30 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,15 - Konuşma {haftalık spor 
servisi), 20,30 - Memleket saat aya .. 
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,50 - Tnrk müziği. 

1 - TatyQs - kürdilihic.szkAr peş
revi, 2 - Udi İbrahim - kürdilihi· 
eazkar prkı • Sineler aşkınla inler. 
3 - Salahattin Pınar - kürdilihicaz-
kar - Nereden sevdim o zalim kadı
nı 4 - Taksim, 5 - Türkü - Alişi

min kaşları kara, 6 - Tür.kil - Köş

küm var deryaya karşı, 7 - Sadet
tin Kaynak - nihavent şarkı - Gönül 
nedir bilene, 8 - Sadettin Kaynak -
nihavent sarkı - Kirpiklerinin göl
gesi, 9 - ArtaJd • nihavent şarkı -
Koklasam saçlarını, 10 - Faiz Ka
pancı - nihavent prkı - Gel güzelim 
Çamlıcaya, 21,30 - Konusma, 21.45 
- Neşeli plaklar - R., 21,50 - Mü
zik (Rfyaseticümhur bandosu Şef: 
İhsan Künçer). 

1 -ı. Saint-Saens • Marş, 2 • ~ ... 
haikowsky • Güftesiz şarkı, 3 - • 
Meyerbccr - cLe pardon de ploer
mel> operasından fantezi, .f - P. 
Lincke - Serenad, 5 - Uo Delibes 
• cLakmcıı operasından fantezi, 22,40 
- Müzik (opera aryaları - Pl.), 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esham - tahvilat, kambiyo - nukut 
(fiyat), 23,20 - Müzik (Cazband 
Pl.), 23,55 - 24 - Yarınki program. 

Ege Tiyatrosu Bu hususta hazırlaıiıp neşrolu

nan nizamname mucibinc:e tehir
lerde her n b8yle bir tehlike vu
kuuna karp haatab&kıcı t.efkilatı, 
itfaiye teşkilata yapacaktır. Bu 
teıJ)dlattan bqka mahalle yangın 

teşldlltları, kaza yangın teşkilatlan 
ve nihayet -villyet yangın teşkilatı 
mevcut olacaktır. 

Bunların içerisinde 50-60 milyon
luk Türkiyeden bahsedenler de az de 
ğillerdir. Bugün 18 milyon olan ha
kiki Anadolu nüfusuna kendi ken
dileriae .berbayeuı, Kalkuya l'e 

Hazer deni&i, Tebriz, Baku ve bun
dan maada da Sovyet Rusyanın ida
resi altındaki 20 milyon Türkü de 
illve etmektedirler. Bu suretle Tür
kiyenfn panturanik rüyaları Eie 
kıyılarından Moğolistana ve Enver 
Paşa ile bir avuç Türk zabiUnin öl
dllğU ve Ttlrklük da vasuıın Ariano 
ile aıficadeleye giriltiji Turaıı•a ka-

rin bir pmankçae hareketlerinin ne Nurettbı Gen~ur ve arbdaelan 
ticesi bütün çıplaklığı ile görüne- 4: Ağustos cuma akgamı 
cektir. lngilizler, Fransular Arap- Şehremini İnfirah 
lan tanıyorlar. Fakat ~pbesiz on- bahçesinde 
lara kölelik etmiş olanAraplar Türk ET • KEMİK 
leri daha yakından tanıyor ve 
intikam hisleri besliyorlar. Eğer, Mir Rabella Revüsü 

Bundan başka her daire, müesse
se veya fabrikada hava korunması 
büJmından ieap eden tedbirleri 
ittihaz etmek üzere birer (havaya 
kaı'll korunma komisyonu} tefkil 
edileeelrtfr. 

Ankaraıırn emperyali,,tıiği 

iyi organize edilmit bir hiikil
met olan Ankara.da oturan Türkler 

ortaya çember siyaseti atılmamış 

olsaydı bugün Araplarla Türkle
rin nuıl biribirlerine giriştiklerini 
ve İngilizlerle Fransızlann nasıl ta
ban tabana dÜfmilş olduklannı da 
~ Fakat ne yasık ki çem

Bu komisyonlar bir hava baskı- ========================:::=== 

dar uzanmaktadır. 1 

berleme siyueti .• 

:=;:ar~~~~~e:a~;::a =~~ Ertuğrul Muhsin lsfanbul Halkı 
=ı~=:=~:;:~: Şehir Tiyatrosun- Mebusla rına 
:: =..:uh:,,-;...··: dan Aynldı Dertlerini Döküyorlar 
tedbirler almlt )'UllD boaibalal'lll- (Jlllf tarafı ı bM!i BaJ1.--1•) (Da§ tarafı 5 lncl sayfamızda) 
dan çıkacak yangının büyümesi- ve Rafit Rıanın da iftiralı ettifi masrafının %70 inin hastahane ta
ne ve etrafa sirayetine meydan ver- bu grup bir müddettenberi Mabiin- rafından derubde edileceği vido
medtm .andfırmek nzifemle mü- de provalaİ- yapmaktadır. IundtJtu halde yolun yapılmadığun 
kellef ukerlik ~tı haricinde kal- Bu gnapa Behir tiyatrow artiılt- söyledi. 
mış e,hastaıı mürekkeb bir ya.npı terinden kimlerin iftlrak ettifi an- Havqua lirketiniıı bul sokak
ahdlmae ekipl teşkil edeceklerdir. laeılamumftır. Yalma dıe••an e- 1ara pz vermediği mevzuubable

lıeyi mühür 

'Sırn, eski fakat geniş ve rahat 
deri koltuğa gömtllerek: 

veriyor. H 1 KAY E den ... yialara DUU'8D Şehir tiyat- dildi. 
l'OBUllUD birkag kıymetli elt"'MD• da İstanbul mebustan dinledikleri 

Reami gayıiresmt vesaik ve mak 
buzlarda kullandığım tatbik mühU
rlmü 29,n /939 tarihiade llayMt
tlm. Bence vtısuku tasdik edllecek 
'" yeni mtthlhibnJe teftik oJvNcak 
evraktan btpUP kammeD. dabl PJ'. 
ri mutebeıılir. Ve hükUmau.diir. 
Yeni tatbik mühllıil ittihaz olundu· 
iunu ve ancak bu yeni tatbik mU
htlrtim\ln lhticacı llzun gelecelinl 
llln ederim . 

'-- Mükemmel, dedi. Yalnız ha
..._ - \'ereyim, karnımı doyurmadan 
~ )'ere gitmem. Çünkü deniz beni 

Sırrı gözlerini açtı, dudaklannı J N T _
1 
K A M 

bükerek hayretle: 
(De\·amı var) 

bu grupa iftirak eclecektlr. vatandaşların dertleri ile allkadar 
Ankara Şehir tiyatrom ismini a- olacaklarım kendilerin1e temin etti

lan grupun bu tiyatro meniminde ler ve bundan sonra Ba.lurköy bez 
Makaimde temsillere bqlayaeağı fabrikasını ziyaret ettiler. ~ünyaya yollayamadı, amma ~~~~~~~~~~~ 

.. ~~an u:ı:er:k:r:: ve a- Ankara Borsasının 
~dan birini çağırarak yemek 
~ladı. Sonra masasının başına 
'"'"'1ll'ak dostuna bir sigara uzattı. 

lıııı.....~ıniser, arkadaşının kireç gibi 
~az yüzüne teessüfle baka-

3 Ağuıtoa 939 Fiatlan 
Açılıı 

oac:lra 1 Sterlin 5.93 
lılt" Geçmi§ olsun Sım .. Büyttk New• York 100 Dolar 126.675 
tl:.a ftllket geçirmi§Bin. Şimdi ken-
..... ~ıl hissediyorsun? Bir ta • ?aria lOOFranlr J.355 

w k Milano 100 Liret 6.662 agn, sızı yo ya .. 
~"' Hayır, hayır ... Hiç bir geyim Ceaevre 100 lıriç. f. 28.575 
"L: 'rainız karnım aç .. Biraz doy- AmaterdamlOO Florin 67.395 
~sonra artık yeni bir işe atı- t 00 Mark 50.835 
l!Mk-.q· Ticaret işi bana hiç ufur lOOBelıa 21.517 
k.~ .Kih ziyanına mal sattım 100 Dr b 1 1 082 ~ hastalık yUzUnden çalışama- a m • 
~derken bir kua ile elimdeki a- lOOLeYa 1.56 
~daldni de dalgalara kaptır - 100Çe.1Cr. 4.34 
S 8ündi lzmitte bir ~a. evindeki 100 Pezeta 14.035 
~ :!:a. eeyadan başka bir ee- arıova 100 Zloti 23.845 
~ llerak etme, hayıflanma... lö\l4U pett e 100 Peaıo 24.45 
~ Jtııe verir ... Benim aklıma bir llkref l OO Ley 0.905 
~ 8'ılcl. Hele biraz karnın doy - l'&d 100 Diau 2.89 
~ ae.tln açdmn da 85yliyeyiın.. okohama 100 Y •• 34.62 
~ ilimdi ne aöyleeem anlı- tokholm 100 laYeç. f. 30.5525 ~~haıdedeğilshı... 00 
~ '1r;. aonra aşçı çırağıııııı getir- oık••• 1 R•ble 23.90 
"' .. ~ ba§Ula oturan Sırn Esham Y8 TahvUat 

'""'Ol bitirirken: k 1 
\ ~4nıat bakılım Nailclğim, de- Tir borca pefia 19.35. 
L.._ ~gelen nedir? İDpaUah Sıvu-Ermrum ll 19.98 "':! bir it.. • • m 19.99 
~ltıfaer Nail biraz durdu. Su-1 C. Merk• Makul 106.50 den bir kllıt çıkararak Şır- ._ _________ .. 

(Bat tarafl 6 mea sayfamrıda) 
Möayö Bompard, gözlerini ken

disine diken memurlanndan çekin
miyerek paketi açtı; çamaşırları e· 
virdi, çevirdi nihayet karısının inis
yalleriai gördU; •"S. B . ., Suzarıne 
Bompard. Çamqırlar kansına ait-

eöylemnektedir. Eituinıl Mnhainin -------------
Şehir tiyatroeundan aynlmasınm 
sebebini henüz öğrenmeğe imkln 
bulamadık. 

ti. Nefret etti. Bozuk paralan gar- Jngiltere Polonyaya 8 
sona vererek arkadaalannın müs • ·ı St ı· k d" b 
tehzi bakışlarına dikkat etmeden; mı yon er ın re ı aç 
elinde çanta.. koltuğunda paket... Londra, 3 (A.A.) - Londrada 
Uzun adımlarla evinin yolunu tuttu. deniZ&fln ticaret ııuın B. Hudson 

-- Sefil!... Demek beni aldattm ile Polonya büyük elçisi kont 
ha!.. RaczynsJd arasında bir itilifname 

Mösyö Bompard meseleyi anlat- imza edilmiştir. 
mağa vakit bulamadan, kansı Ho- Bu itllAfnameye göre, İngiltere 
tel de France başlıklı bir zarf uzat- hllkClnıetl, İngiliz emtiası satın al
tı. Mektup şu satırları ihtiva edi- :owıı için Polonyaya 8,183,300 1ngi. 
yordu: liz 1irul ikraz edecektir. 

"Ben Hotel de France direktörU Polonya hWdllneti, ikraz edile-
Vandelmaire, Madam Bomparddaa cek para miktaruıa tekabW edecek 
erteai gllnU saat ftçte kocası. lktı - eaham çıkaracaktlr. Bu Mhamın 
sat vekileti fefleriııden Mösyö Jeu llel'Dlayesl ve faialerl lngiltere tl
Bompard'a verilmek üzere içinde on caret nezareti tarafından pranti 
bet frank bozuk para ile Mösyö edilecektir. 
Bompard'uı kartmı ihtiva eden bir Esham yüzde 5 faiz getirecek 
oanta ve Madam 8wıamıe Bompar- ve 1941 tarihinden itibaren 18 _. 
dın sahip oldufunu iddia ettiği "S. içinde itfa olunacakbl". 
B.,. marka bir kadın çama11n al • e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dım. Bu it kan koca arasında bir 
bahse mUeteniden yapılan muzib • 
likten bqka bir -teY değildir. Ka • 
dam Bompard otele yalnız geldiği 
gibi; ne gece ve ne de gtindüz oda 
kiralamış değildir. Bu muzipliğe 

sarfolunacak parayı Madam Bom -
parddan aldığımı arzederim. Van
delmalre.,, 

Möey6 Bcım.tmd mektuba bitirir 

bitirme& 18.§kınlıkla ae yapacağım 
bilmiyordu. Karıaı bağırarak: 

-GördtiD mU! .. dedi. Bu, dün aJr 
eam benim gektiğim azabın onda 
biri bile değildir. Ümit ederim ki, 
bundan böyle aklını kaçırmıyacak-

sın; zira gelecek aene tudilmame 
tanzim etmeğe lÜIUDl görmiyece-
W • ' ~ ... 

Diin Yeni Bir 
Zelzele Oldu 

(Bal tarafı 1 lacl sayfamızda~ 
den daha şiddetli geçmi§ ve daha 
fazla devam etmiştir. 

Zelzele bilhassa Üsküdar ve A
nadolu cihetinde §iddetle hiseedil
mittir. Bu sebeple bazı kimae1er ev
lerinden ve dükkinlaruıdan sokak
lara fırlanu§lardır. Üsküdarda bir 
kaç eski duvar da çatlamı§tır. 

~ 
Eskitehir, 3 (A.A.) - tJd gün-

dür sık sık fakat hafif olarak vuku 
bulan zelzele bu gün 4,34 te l&!'k· 
tan prbe ve çok §iddetli surette te 
kerıilr etmie ve 6 saniye eürmüt
tilr. Bir çok evlerin bacalan yılrıl
lllJI, Halkevl blnaamın muht.ellf yer 
leri çatlımlfbr. Huarat )OllW'". 

laııölde 
Jnegöl. 3 (A.A.) - Bugtm yine 

14,30 da burada 25 saniye devam 
eden oldukça lfddeW bir zelzele ol
muştur. Zarar yoktur. 

Ktiabyada 
Kütahya. 3 (A.A.) - Bugtha • 

at 14,32 de 15 saniye devam eden 
ve haHa heyecana diifüren bir yer 
sarsıntısı olmll§tur. Zarar yoktur. 

Upk, 3 (A.A.) - Saat 14,30 da 
biri haf"ıf diğeri devamb olmak n
zere garktan prbe ~ yer sar
untıa olmu§lur. Zayiat :roktur. 

Klçük .Ayasofyada lıledreee so
kağında No. 3 de Zeynep Akkoo 

1'.adıköy BiriMi 8Wb Bokull ııa- . 
klmJijiadea.: 

Aksarayda. KUçUk Unga cadde
sinde 28/l da iken ikametglhı meç 
bul albay Cazıma lstanbul defter
darbiı muhakemat mtklörlüğil ta
rafından mahkemenin 939 18 No. 
lu dosyasile aleyhiniı.e ikame eyle
diği birinci dağ alayının 928 yılı a
çığından doğan 105 lira 46 kurug a
lacağın tahsJH talebi davasının lll
nen vaki tebligab kanuniye üzerine 
muayyen giinde mahkemede illbatı 

wcut etmemia ve 20 ıUıı müddetle 
hakkınızda gıyap karannın ili.nen 
tebliiine karar verilmiı olduğun
dan muhakemenize bakılmak için 
tayla lnhMn· 8/9/939 cuma gUnll 
mt 10 da Kadıköy Sulh Birind 
Hukuk Mahkemeai'Hle bimt ff1& 
tarafınıWan musaddak vekilebı&

me ile bir vekil göndermek suretile 
ham bul11111Dadılnm takdirde bak
a-da llJÜID lttlhul tarar oJu. 
maiı .. ilin varaJrumm bir llÜB· 

hı•nın mabkeme divanbaneıdne ta 
llk edilmil olduğu keyfiyeti ilin o-
lunur. (939/18) 

ZA.Yl - Umaa "" NOIM clsdam 
ı.tanbal Uman İdarellinden al

IDJI oldujum IJman cüzdanımla . nü 
fus kiğıdımı zayi ettim. Yenilerini 
&ıacağımdan hükümleri yoktur. 

Merısln vapuru aşçıst 
- '76flll ()lrlt 
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DOCU M AZ O N M EY VA T U Z U 
müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, ııhhatia latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BA.R"' 
SAKLARI alııtırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 

MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir· 
Mecmuası 

Hnliu: MI
• DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AÔRILARI Ye EKŞILIKLERINI Ye YEMEKLERDEN ıonra 

Yücutta bi11edilen çöküntft Ye AÔRILIK ile kolayca mücadele içi• HAZMIN •• müe11ir müuahibi ola11 MAZO~ 
tuzu alınız. Mazon lamln• ve Horoa markasına dikkat ediniz. 

~~ 

~SARIŞI~ 
===========================================::::;:;::==================================================:==================:=:::~ 

İNHl.SARLARIN 
.,. . 

•• •• 
ESMER 
OLSUN 

Halis uzum ve anasond·an mamul 

40 
Parlak ••c•ar • 
gunun moda&ıctır ... 

DERECELiK 
R AK 1-S 1 

Ç 1K'T1 
100 Cl. lik Şişesi 168 Kuruş 

haıt•I varmalc için 

nUz Sııııçıaron•~ de•naı lev"••lıde 1 
50" " ·., 84 
25 " " ,, 42 

'' 
'' 1 

' 

porıer Seç••"•"•Z• Ok••v•,.,•ı. ipek 

gibi yvmvtak ôımakla berabe• 

dıger aıeıaae orlyanıı"ıerın yap• 

tıkıa" gibi yepışlceın ve ıoır çek•c• 

oımed·Cı·n· gorecek5lnlz 

Qnyn nef•• lııtokuau $ize ayr•C• 

nazik bir zerafet wereCekttr, ,-. 

~---...-....----' 
( Şişli Bomonti l 

Bahçesinde 
Çocuk Esirgeme Kurumu Taksim 

Nahiyesi Tarafından 

5 Ağustos 939 cumartesi akşamt 
fevkalade bir· müsamere tertip e
dilmiştir. Bu müsamerede varye
te, müzik ve sürprizlerden maada 
şehrimizde bulunan Elen artistle
rinden 8 yıldızın da iştiraki sure-

tile pek neş'cli bir gece geçirile
cektir. 

Her tara(tan otobüs Mrvisleri 
temin edilmiştir 

İstanbul Defterdarlığından: 

·Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 

24/8/939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları derece 

ıırasile lise mezunu olanlar; 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar 

ii.cretli memuriyetlere: Orta mektep mezunu olanlar: Tahakkuk ve tah

ail tebliğ memurluklarına tayin edileceklerdir. 
1steklılerin aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 

1 - Askerliğini ikmal etmiş veya tamamile alakası kesilmiş bulun

nak, 
2 - Halen hiçbir mektebe müdavim ve mukayyet 

3 - Hü~fımet doktorluğunca yapılacak sıhhi 

olmamak, 
muayenede 788 

sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinin (V) 

ve hizmete elverişli oldukları anlaşılmak, 

fıkrası mucibin-

Yukarıda yazılı gün ve saatte daktilôluk için de imtihan yapılacak

tır. Daktiloluk imtihanına iştirak edeceklerin ımemurin kanununun be-
• 

şinci maddesinde yazılı şartlan haiz olmaları lazımdır. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi, askerlik 

vesikası, hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5X 9 eb'adında dört kıt'a . . 
fotoğrafını bir dilekçeye bağlıyarak 12/ 8/ 939 tarihine kadar Defter-

d~rlığa müracaatları. "5892., . 

BETONARME KÖPRÜ İNŞAA Ti 

Nafıa Vekaletiµden : 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılmış olan 

Adana vilayeti dahilinde Adana - Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt,, köp

rüsünün beton anne olarak inşaatı ayni şartlarla ve "90000., lira keşif 

~deli üzerinden kapalı zarf usulile tek~ar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

. 2 - Eksiltme 14/8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat "16,, 
.fa Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfcrri evrak "450., kuruş mu
kabilinde adı geçen rcislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine ait Ti

:?aret Odası vesikasını ve ''5750,, liralık muvakkat teminatlarını havi ola
rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zarf

larını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mu-
kabilinde komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır. "3324,, "5578,, 

Bursa vilayetinin Orhaneli kaza
sına tabi Harmancık nahiyesi dahi
linde Çardı ve Kışmanlar köylerin
de şimalen Furunlu yayladaki be
ton sütun noktasından başlayıp Do
buluk dcresile Miran deresinin bir
leştiği noktadaki beton sütun nok
tasından ve Habipoğlu çeşmesinden 
geçerek Çamoğlu çiftliği harap ca
misindeki beton sütun noktasına 

hattı münkesir, şarkan Çamoğlu 
çütliği harap camisindeki beton sü
tun noktasından başlayıp Dedebaşı 
tepesindeki beton sütun noktasın
dan geçerek Kışla deresinin Çardı
Orhancli şosesini katettiği nokta-
daki köpıüye hattı münkesir, 
cenuben Kışla deresinin Çardı - Or
haneli şosesini katettiği noktadaki 
köprüden başlayıp Çardı - Orhane
li şosesini takiben Furunlu yayla 
Kışmanlar camisi hattının Çardı -
Hopanlar şosesini katettiği nokta
daki beton sütun noktasına hattı 

münhani, garben Furunlu yayla -
Kışmanlar camii hattvıın Çardı -
Hopanlar şosesini katettiği nokta
daki beton sütundan hudut başlan
gıcı olan Furunlu yayladaki beton 
sütun noktasına hattı müstakim 

ile mahdut 993 hektardan ibaret ara 
zide 20/ 8/ 936 tarihli ve l/38--.-83 
numaralı ruhsatnameye müsteni
den Hüsnü Kona.y ve Kemal Kesin 
tarafından aranmakla meydana çı
karılan krom madeni 60 yıl müd
detle adı geçenler uhdesine ihale o
lunacaktır. Maadin nizamnamesi
nin 36 ve 37 nci maddeleri mucibin-
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İngiliz Kamuk Eczanesi 
• Müstahzaratından 

Krem Balsamin 
K ·ANZUK 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları

dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
ileminin takdirine mazhar olmuştur 

ce buna itirazı olanların 4/7 / 939 . 

~rihinden itibaren .iki ay ~üd~et Krem Balsamin Kanzuk 
ıçınde Ankarada İktisat Vekaletıne 
ve mahallinde valilik makamına bir Kadın güzelliğinin sihrini terkibin
istida ile müracaatta bulunmaları de sakhyan en ciddi ve şayanı itf
ilan olunur. mat markadır. Genç ve ihtiyar bü-
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tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç

tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem 

cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 
eder. Yüzğ,eki çil ve lekeleri alır. 

Sivilceleri tamamen izale eder. 

Traştan sonra cilde latif bir serin-
lik verir. 

İngiliz KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 
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Sahibi: A. Cemaleddin Sararoğlu 

Neşriyat müdürü: Macid ÇETİN 
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DEVLET 
UMUM 

YOLLARI iŞLETME DENiZ 
MÜDÜRLOCO iLANLARI 

HEYBELİADA PLAJ SEFERLERi 
5 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Heybeliada plajın~ 

sefer yapılacağından Adalar hattının Pazardan maada' günlere aıt 
tarif esinde tadilat yapılmıştır. Muaddel tarife iskelelere asılmıştır. 

(5891) 

Maden Mühendisi Allnacaktır 
İktısat Vekaletinden: 

a· Taşra ve merkez teşkilatımız için 250-400 lira ücretıı uıaaen tll 
hendisleri alınacaktır. • 

Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum MüdUrlU· 
ğüne müracaatleri. "3537,, "5885,, 

~ 

Elektrik T csisatı Yenilenmesi 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Nev'i Tahmini keşif Muvakkat 

bedeli teminatı ~ 

Elektrik tesisatı yen!lenmesi 4397 lira 12 K. 329 lira 78 1'· 

Matbaamızın yenilenecek olan elektrik tesisatı açık eksiltlJleBİ 
7 / 8/ 1939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Cümhuriyet :MatbaşB' 
karşısında Yüksek Mektepler Muhasipliği dairesinde yapılacaktır. . 

Bu açık eksiltmeye ait şartname, keşif ve diğer evrakı görınel< iS" 

tiyenlerin Maarif Matbaası Müdürlüğüne müracaatları. (5445) .....-: 

==========================================::::::~ 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN : 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişailik en güzide bir saz be· 

yetini, lokantacılıkta yüksek san'atkarhğı memleketimizde ınıı· 

ruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 14 
numaralı vapurumuz yarınki cumartesi günü Köprüden snat 
14.30 <la kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 130" 
ğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye gelecektir· 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyorı11 
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Yüksek öğretmen okulunun 940 mayıs nihayetıne kadar jbtİf1~ 
olan ve yukarıda nev'i ve miktarı yazılı yiyecek miktarları eksiltJI>, 

ş~r.tnam~sin~ göre ayrı ayz:.ı gösterilmiştiı·. Bunların hepsinin açıhk ~ 
sıltme usulıle eksiltmeye konulduğu ve hangi gün ve saatte yapılilc 

ve bunlara ait ilk teminat miktarları da yanlarında göstcriJrniştir· ~ 

Eksiltme İstanbulda eski Düyunu Umumiye binası içinde yuıcı;t. 
Mektepler Muhasipliği binasında toplanan Satınalma koınisyonundıı ).,, 
pılacaktır. · 

Ek ·1 . . ıcet 
. sı tmeye gıreoeklerın 939 Ticaret Odasından vekaleten :ııııre • 

ed ı · t l"k · ' ıs en erın no er ı ten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidir. , 
teklilerio belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını Yüksek ?Jel' 
tepler muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameleri görnıck uıet6 
Y efada YüksP.k Öğretmen okuluna müracaat etmeleri ili.n oıunur·· 
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