
ı.1' 

il' 

• 

IDAll& Yal CUMA 

23 
HAZiRAN -

l•a .. I Nuwır .... ite 
T......,tY .......... ... 

llTAMaU&: 

ABONE ŞAlt11..AJU 
~ ..... 
900 Kr. S.neliii 2400 Kr. 
JOO Kr. 6 ayhfı 12SO Kr. 
!60 Kr. 3 aylılı 6SO Kr. 

90 Kr. 1 aylılı JlO Kr. 

HER YERDE 

3 
1938 

Telefoa - I07ll 

tldncl yıl - No. 409 
&IYABI HALK QAZ«T•BI 

p ............ _ .......... - . 
Wıetl- '91• ... 14. 7.1 - 4 Un 

KURUŞ 

-- -

•• !urk • Fransız Paktı Bugün Almanya Türkiyeye· 

Amiral Horthy'nin imzalanıyor Artık Harp M~Izemesi 
N Ut k u Göndermiyecek mi ? 

Yazan: H U..yba Cahid YALÇIN H t R . .l -
1 

tdacaristan Hükumet Naibi Ami- a ay esmen Bulgar Gazetelerinin Verdikleri 
tat liorthy yeni intihap edilen Ma- Havadiain A•lı 1rar mı ? 
:ar Meb'usan Meclisini açarken bir B • G e G Y ~ • 
tıiutuk irad etti. Mihver devletleri- ıze eçıyor 

n siyseti yüzünden Orta Avrupa· 
:ın kesbettiği hususi' vaziyet için- -
~e ~u nutuk merakla bekleniyordu. 
ttrl'rriral Horthy, parlmanter rejim 
t.f af~ı olduğunu teyit etmiştir. 
'k ecUste siyah gömleklerile bir ta· 
nııtn faşist meb'usların da bulun • 
bi ası intihabatın oldukça serbest 
bir surette cereyan ettiğine bir şa· 

t diye kabul olunaJlilir. 
t Anıra! Horthy'nin nutkundan Avr· 
dupa matbuatına akseden parçalar
lı "-en dikkate şayan olan cihet bey
d l'Jrrıııeı siyaset hakkındaki sözleri-
ır. 

Atrıiral Horthy şöyle diyor: 
~~~n Avrupada harp yoktur. 
lerı ~- Avrupa devletlerinin lider
itti . boyle bir harbin, medeniyeti -

81 
zın tamamen mahvolması netice-

S~~ bizi isal edeceğini biliyorlar. 
) Pervernne tarzda hallolunamı-

t • 

Franaız Gazetelerinde 
Hakkında Hararetli 

Tiirkiye 
Neşriyat 

Tllrkiyeye denizden bir taarruza teıebbüs haliDd• müıterek 

Fransız •• İngiliz dona•ması bütila kavvetile mndalıale edecek 

Ankara, 22 (Hususi) - Hatayın 

Türkiyeye ilhakı hakkında hükume
timizle Fransız hükumeti arasında 
müzakere edilmekte olan mukavele
nin metni hakkında tamamen muta
bakat hasıl olmuştur. 

Bu mukavelenin yarınki cuma gü
nü imza edilmesi kuvvetle muhte-
meldir. 

Pariste de ayni gü_n İngiltere ile 
aramızda imzalanan karşılıklı yar
dım deklarasyonu gibi bir Türk · 
Fransız deklarasyonu imzalanacak

:Fransız Hariciye Nazınnın 
beyanatı 

Paris, 22 (Hususi) - Fransız Ha
riciye Nazırı Bonnet Hariciye Ko
mısyonunda Türkiye ile Fransa a
rasında, Türkiye • İngiltere anlaş
masına müşabih bir anlaşma imza
sının mukarrer olduğunu söylemiş

tir. 
Bonnet, ayni zamanda sulhü bo

zacak her hangi bir kuvvet sürpri
zine meydan vermemek için de bü
tün tedbirlerin alındığını ilave et-

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

11.cak hiç bir mesele yoktur. Millet
konferans masası etrafında 

lı ve muhtemel bir ihtilaf 
taşıyan her meseleyi sulh- -------- -------.. ..---111!'• ... -••---=------l'lll!--... -ll!!l!I-~--· ·; 

~--.111"ee1~:ir~e~~n~~;;~ıcd:~~~e; Bir Vatandaş lztırap Svatov'da Amerikan 
tır. F ranaaz Hariciye Nazırı Bonn _ . 

H·~:;~;!Iı~~: :Ef;E İçinde Haykırıyor: T1uaamrpru8z"ayaul~rr1adı 
\ l da Yeni ve adilane hal çareleri Y 
~ abiUrler ve kararlarını alakadar 

tlıll.lettere kabul ettirebilirler. İh - ' ' t J" f ' • DiJ K c:ı ~ aı ki uman, muzakeruta ginş • 'Y ·Q an .IÇlft f mana UrŞUn Jl• 
0:1{ için olgun bulunuyor Fakat 1 k El/ • • B Ü · B • l k E' L 
• adımı atmak zordur. . an erımı ug n ır o ma R.-

~enim fikrimce dünyada en yük- k D •ı k j • Jll l A ? 
~,ve hodgamlıktan en uzak ma - me l enme lÇln lYQSl çayım.,, 
!it!\'~ • Otorte, yani Papa büyük .. ___ _ 

ffit:ıere, mevcut ihtilafları hal Karacabeyde oturan B. Süleyman susi muhasebe memuru idim. Sonn 
b.iı- teklifte bulunursa bu en Ersekten aldığımız bir mektupta ez- talih bana küstü; sebepsiz. yere işim· 

~·~ bir çare olacaktır.• cümle şöyle denilmektedir: den çıkarıldım. 15 sene -dile kolay-
Ja':upa gazeteleri bu nutkun Mn- cEbedi ve Milli Şeflerimiz; yok- tam 15 sene binbir mahrumiyet ve 

an parlamento mahafilinde luk ve mahrumiyetler içinde var- iztırap içinde mihnetle süründüm. 
tad ığı tesirlerden bahsettikleri sı- !ıklar yaratıp düşmanı mukaddes Maişctimi temin için nereye baş 
ttt~' evvelce Vatikan ile görüşül • vatanın harirni ismetinde boğarlar- vurdum, kime müracaat ettimsc 
blr en, kararlaştırılmadan böyle ken; ben Karacabcyde -Milli kuv- müsbet bir cevap alamadım. Yalnız 
tıaa ~•k_rin ortaya atılamıyacağı ka _ vetler teşkil etmekle beraber- hu- (Sonu 7 uci sayfamızda) 

Japonya bu limaadalri lngiJiz 
"• Amerikan l'Cmileriaia çelıü
meıi içi• 30 nat mühlet 'Yerdiler 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter A· 
jansınm Sevatovdan bğrendiğine gö
re, Japon deniz makamatı bugün Se
vatov limanında bulunan ecnebi 
harp gemilerine bir ültimatom ver
miştir. 

Bu ultimatomda ecnebi gemileri 
öğleden sonra saat 1 e ka
dar limandan çıkmış olmaları la
zımgeldiği tebliğ edilmektedir . Li
manda bir ingiliz destroyerile bir 
de Amerika destroyeri bulunmakta
dır. 

(So11u S üncü sayfamızda) ~Ot;ının hüküm sürdüğüni.ı yazı -
!at ar. Hatta birçok Macar mcb'us
'eı 1 

evvelce Alman ve İtalyan hü
~:etıcrınin de muvafakatleri alm
~orı Olnıasına kuvvetle ihtimal veri-

arn1~. 
~ilh 

Tozkoparanda Feci Bir 
K K Oıd IBir Kadın, Kocasını 

amyon azası u Zehirleyip Oldürmek-
~€!Jl • akika, Amiral Horthy'nin 
\~t~ı kendiliğinden böyle bir fikri 

l &ü ltbili rmesi biraz müsteb'ad görü-
l>tr dr. Çünkü onun mevkiindeki 
~ evıet adamı reddedilmeğe, a _ 
lt&n kalnuya mahkum bir teklifi 
~~ttnekte tereddüt eder. Bu bir 
'~'Cık e ~alonundım ibaret olsa bile 
bt. bır esası bulunmak lazımge7 

~ll\· 
·~~lif ır~ Hor~hy'.~n nutkunda te-
'O~n:dılen bır cumle Duçe'nin bir 
~~lü pek yakından hatırlatıyor. 
~li ;1 olduğu üzere İtalya Başve
~~ceıt e ~ulh~crverane halledilemi. 
tıı ~:.: hıç hır mesele bulunmadığı
~ """'le · lğıtı; . rnıi ve harbin zaruri olına-

1-'aıt lliı.n etm~ti. 
~~nıı at çabuk birtakını hulyalara 
•ette ~amalıyız. Çünkü mihver dev
ı.ra; Şeflerinin ağzıncü. bu sulh 
~utn:a.rhğı ancak kendi efkfu-ı u -
• ill' a JYelerıru avutmak ve bitaraf
t\tı~r;a!ında da bazı kimseleri ken
bıa11e ne celbetmek içtn dola§an bir 
lİlıill. "ra sUAhıdır. Mihver devlet1e
~ı~ b gazetelerinde teaadUf ettiği • 
r.)tctk~Zl neşriyat bizi bu bapt4 mü
.nalıiy 12 bulunmıya sevkedecek 
l<tıh ettediı-. Çünkü Almanyt ne 

l tin~ kendilerinin btitün iıtedik-
. •vvelce kabul edilm.slnt. an-

Röeeytn OahJt l' ALÇIN l 
(8-a 3 iiwAl aayfada) 

Bir Kadın Öldii Bir Kifi de ten Muhak~me ediliyor 
Ağır Surette yaralandı Dün Ağırcezada dinlenilen , • • 

bitlerin şayuı dikkat ifadeleri 

.. 
Kazaya aebep ola• kamyon ve &len Elpiı 

(Y•zıaı 7 incide) 

Koca.sı B. Kazımı zehirliyerek ö
lümüne sebep olmak iddiasile Adli
yeye verilen Hatice Hacer isminde l 
genç bir kadının muhakemesine dün 
Ağırcezada bakılmıştır. 

İddiaya göre Bayan Hatice Ha -
~r. kocasının üzerine Cemil ismni
de bir genci sevmiş ve kocasından 
kurtularak sevgilisi ile başbaşa kal
mak için bir gün kocasının çayına 

gizlice zehir koyup onu öldürmüş -
tür. 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

•••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••• 

Bugün: 
••••••••••••••••• 

Arnavut Halit K•J•J• 
Cevap 

3 nactıde -

Turgud Reisin t•h•d•tl 
ylldönUmU 

- 5 incide -

l 
l , 

Almaayada yapılıp me•leketimize gelen 
ıahtelbahirimiz : Sald.ıray 

IOD 

Sofyada çıkan Utro ıazetesine gö
re Almanyanın Ankara Elçisi Fon 
Papen, Almanyanın Türkiyeye harp 
malzemesi göndermesi hususundaki 
taahhütlerini ifa etmemiye karar 

verdiğini; bu kararını ancak Türki· 
ye hüku'metinin Almanyaya knTşı 
olan durumunu değiştirdikten sönra 
tebdil edeceğini bildirmiştir. 

(Sonu 3 Gnct Sa)1anuzda) 

Mısır Ha~iciye Nazırı 
Dün Şehrimize Döndü 
Muhterem Misafirlerimiz Abideye 

Çelenk Koydular 

Mııır Hariciye Nazırı Takıimde abideye 
çeleak koyduktan ıoara 

tJir müddettenberi misafirimiz o· 
lan Mısırın kıymetli Hariciye Nazırı 
Abdülfettah Yahya Paşa ve maiye
tindeki zevat dün sabah 9,45 te Hay-

darpaşaya muvasalat eden hususi 
katarla. Ankaradan şehrimi* gel· 
miştir. Misafirlerimizi garda lstan-

(Sonu 8 iin~lı sayfr.mızda) .., ................................................. , .............................. . 
HER SABAH 

Mıhvercilerin Tabiyeleri ·-------
Artık alıştık; seyredile edile içyü-ı 

~ ~la~ılmış gözbağcıh~ marifetltırı 
gıbı, mıhver devletlerınin hamle I 
ve gafil avlama tabiyelcrlııi de, üç 
aşağı. beş yukarı, ev\·eldcn görüp 
tahmin etmek mümkiin olabiliyor. 

'l'otalıter devlellerden biri bir 
hamle ile m('.;~ulken, diğer ikisi 1 
hamleyi yapan devlete resmi beya
natla, matbuat hücumlarilc nazarı 
dikkati başka taraflara imaleye ma
tuf ~aşırtma hareketlerile müzahe
ret ederler. 
Habeş seferinden Arnavutluk is

tilasına kadar bu daima böyle oldu 
ve nisbi bir aükOnla geçen bir huzur 
devresini mutlaka. bir hamt• .t'4tp 
etti. · 

Şimdi Avrupada btıhr'inlı <JeHc 

nisbi bir sükuna yt:.r veımij bulu -
nuyor amma buna mukabil Aksııvı 
Şnrkta vaziyet gerginleı;miş ve hAd 
bir safhaya dahil olmuştur. Bu da
kikada bütün. dfüıyanın gözleri Çi
ne çevrilmiştir. 

Acaba bu şaşırtnuıt:a hıırekelıni 

A vrupanm sahne olscağı yeni bır 

hamle mi taJQ}p ıtd~ıt1rtfr': Yoksa 
işin aı tık şakaya geltı· bir taret> 
kalmadığı ve küçilk bir har~ketin 
mutlaka harbe müncer olacağı kat
iyetle anlaşıldığı içtn ~ırtmacı tıı

blye!indon vu mı geçiiecektir? 
İnsanhğın refahı namına ikinci 

ııkkın •..a.hakkulrunu t..meruı.i -.de • 
ltm. 
A. CEMA LIJDDIN BAl fA.ÇOlJLlJ 
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K. Çekmece 
ihtiyar Heyeti 
Adliyeye verildi - - -

Okuyucularımız 
_ınıar ki ı 

Sokarak 
AzmP.ttilr 

Hayatımızı Tehlikeye 
Bu İşi Baıarmıya 

Heyet kum çukurlarını 
•ıtma yuvası halin• 

getirmek&• lllham edlllyor 
Küçükçekmece gölünün denize 

karıştığı kısmında Küçükçekmece 
köyü menfaatine olarak kum çıka
rılmaktadır. Fakat bunun için açı
lan çukurlar kapatılinadığından za
manla kum mıntakasınm bir batak
lık halini aldığı görülmüştür. 

Uyanık Bir KöylUnUn 
Hakll Tenkidi 

Si:ıin gazeteniz biıjm köye mun
tazaman gelir. Köy odasına topla· 
narak kırmızı renkli (Yeni Sabah) 
yazısından ba~lar (Matbaai Ebuz. 
ziya) da karar kıları7~ (Okuyucu
larımız diyorlar ki) ... · te bu satır
ları hiç kaçırmayız. Hem de çok 
hoşumuza gider. Ben bu söyledik
lerimi evvela köyde yazarak, oku
naith olsun diye arzuhalci katibine 
yirmi beş kuru~, postaya da altı 
kuruş verip evimin iki günlük yi
yeceği sayılan 31 kuruşu neden ha
vaya harcndığımı anlatayım: 

............ 
Fakat, bir türlü karar veremi- ! 

yorduk. Bir aralık, Ustrumcalı Hah- I 
kı .çavuş ansızın durdu, bana doğru 
döndü. Ve: 

- Başçavu , dedi.. düşünüyorum, 
düşünüyorum, bizim böyle altı kişi 1 
birden komitecilerin içine girip bir ı 
iş becerebileceğimize hiç de akıl er
diremiyorum. İçinizde Bulgar dil 

1 
ve adetlerini en iyi bilen benim. iç
lerinde büyüdüm. Bırakınız beni, 
zulüm görmüş kaçak bir Bulgar 1 
köylüsü vazi~ etinde sokulayım iç-; 
]erine. 

Fikir iena değildi amma, tatbiki 
guçtü. Kaptanların bu teşPbbüsü 
müsait bir şekilde karşılıyacaklan 
çok şiiphcliydi. Bununla beraber 
buna ben de taraftar göründüm ve 
sordum: 

- Muvaffakıyet umuyor musun, 
Hakkı çavuş?.. ı 

- Böyle, ihtilal başlangıcında 

şüpheliyim amma, bir defa tecrübe 
1 

edersek. ne kaybederiz sanki? 1 
- Korkarım ki, seni kaybederiz 

çavuş. 

- Devlet ve millet sağ olsun. Hem 
neden kaybediyorsunuz beni? 

- Neden olncak? Heriflet senin 
kıyafetini değiştirmiş bir asker ve 
Türk olduğunu öğrendikleri anda, 
hiç şüphe yok ki, seni paralıyacak
lardır. 

- Böyle düşi.inme başçavuş. Ben, 
işin bu kertelere düşmiyeceğinf u
mu ·orum. İlk müracaatimde, kap
tan her halde beni yanın:ı kabul e
decek ve bu taraflara ait malfunat 
istiyecektir. Ve hiç süphe yok ki. 
verec •ğim malumatı dikk::ıt ve ala
ka ilr din1iyecck ve belki de bana 
itimad edecektir. ı 

- Ne gibi malümat vereceksin O· 

n:ı? .. 
- Ne gibi olacak başçavuş. Cu

maibalfıdaki adamlarının, yani Ko- I 
çef'in gönderdiği haberleri ben de 
tekrarlıvacağım ve bu havadisleri 
vermekle kendimin, Osmanlı dü1-
m~nı bir Bulgar olduğuma onu inan
dırmıya ve bu suretle emniyetini 
kazanmıya ~alışacağım. Bu sırada 

da bir fırsat bulursam üzerimdeki 
bomba ı kullanacağım. Arzumuz ts
t oyan kantanı yok etmek değil mi?. 
Ben bu işi gördükten sonra sağ ka
lır re kaçama7.5am, onlar da beni 
yok etsinler. Böyle bir muvaffakivet, 
için, ha atımı feda edersem çok mu
ki? .• 

Yolumuzun solundaki d":"f'nin ke
narına inmiş, yaşlı bir söğüdün al
!ında bir me veret halkası çevirmiş
tik. Hepimiz fikirlerimizi ortava ser
miştik. Bnşn gelmesi ihtimalli olan 
bütün tehlike ve vazivetleri savıp 

t11ökmli , kendimizce hepsine de ay

n ayn tt"abirler. çareler düı5ünmü~
tük. Nihayet kararımızı da vermiş
tik. İstrumcalı Hakkı Çavu~ ile be
raber. onun kadar iyi bulgarca bı
Jen nefer Muharrem dP gidecekti. 
Hakkı Çavus silahsız ve bombas.z 
olarak komitcl'ilerin bulunduğu sa· 
haya sokulacak, nefer Muharrem de 
onun kullamıcağı bombaları taşıy:ı
cak ve tayin edecekleri bir yerde 
Eaklanıp bir taraftan Hakkı Çavuşla 
Ciğer taraftnn bizimle temas temi
nine çalışacaktı. 

Hakkı Çavuşun, ne de olsa, komi
tecilerin itimadını birden kazanaca- l 
ğına ve İstoyan kaptanı ilk günde 
hakJıyabileceğine ihtimal vereme· 

1 

miş ve daha tedbirli hareketi müna-
1 

tip görmüştük. Hakkı Çavuş, İsto- 1 
!anın çete~ne girmiye muvaffak ol- ı 
i!uğu takdirde, kaptanı imha teşeb- ı 
büsüne girişmiyecektL Çetenin t • 1 
savvur ve hareketlerini, bilhassa l 

lakip edecekleri istikamet ve yol
!an öğrenip, nefer Muharrem vası-

itasile bize bildirecekti. Bız de l"'4t§ 
m k&d&ş, geçecekleri yok bağlıya. 
rnk ve çeteye bombı-Jaria taldıra-

raktık. Bu kargaşalık arasında da, 
İstrumcalı Hakkı Çavuş bir fırsat 
bulup kpptanın hesabını tamamlıya
caktı. 

cPiredel:ıı boğazının Razlık tara
fındaki sırtlannda ve asker arasın
da cKokulupınara adile anılan mev
kide idik. cSimitlh de aldığımız ha..ı 
herler hilllfm:ı, bo~azm iki yanında
ki arazide, tam dört gün dolaşmış. 
toplanncağı scylenilen ihtfüıl çete
leri şöyle dursun, bir adama bile t-e
sadüf etmemişlik. İşte o vakit Ko
çe!'in bizi aldattığına hükmetmiş va 
bu şeririn söylediklerini birer haki
kat gibi Sereze, kumandanırnıza yaz
makla büyük bir suç işlediğimizi an
lamıştık. Dövünüp duruyor, ger
çekten bir azap içinde kıvranıyor· 
duk. 
Boğaza geldiğimizin tam haftası 

olmuştu. O gün, Razlıklı bir Bulgar 
çoban, bulunduğumuz yerden geçer
k~n. }."r halde tavır ve vazivctleri
mizi şüohcli görmüş olacak ki, yam
mıza sokulmuş ve bize yol sormuş-

Bu \'aziyet üzerine Sıhhiye Müfet 
tişleri, mahallinde keşifler yapmış
lar ve hadise, vilfıye~ kan.alile Adli
yeye intikal etmiştir. 

Rfidisenin mes'ulleri olarak Kü
çi.ikçekmece köyü muhtarı Musta -
fa. hza Veli ve köy bekçisi Hüseyin 
Muddcmumiliğe sevkolunmuşlar -
dır. 

Kendileri, muhitte sıtma hastalığı 
yuvası husule getirmek suretile 
muhitin sıhhi vaziyetini tehlikeye 
koymakla maznundurlar ve 4 üncü 
Sorgu Hakimliğne verlıniştir. 

. Kayıp Tahsildar 
Kadıköy bal diye tahsll
darı bulundu Şlşll tah

alldarl kayboldu 
tu. Kadıköyünde Belediye Tahsil Şu-

Bizim kurnaz 1strumcalı, herifin besinde. bir müddeltenberi tahsil 
bakışlarından, sözlerinden alelada ettiği para ve evrakla ortadan kay
bir yolcu değil, bal gibi bir çete kı- bolan tahsildar, Kadıköy Kayma -
lavuzu veya habercisi olduğunu kav- kamlığına müracaat ederek orta -
ramıs, cevaplarını ona göre hazırla- dan kaybolmadığını. fakat tahsil etti 
mıştı ve: ği paraları kybettiğini söylemiştir. 

- Bilmivoruz yolJan biz. Acemi- Evrak ve makbuzlar üzerinde talı 
siyiz buraların. kikat ynpılmaktdır. 

Dive cevap vermişti. Hakkı Ça- Diğer taraftan bu kere de, Şişli 
''usun, ana dili gibi bulgarca gö- Beledyc Tahsil Şubesi tahsildarla
rüşmesi ve Cumribalfılı Muhittin I rmda~ Rüşt.Ü de defter ve makbuz
onbaşı ile Tahir Çavuşun da Bulgar I farı bır gaz.maya bırakarak ortadan 
dili ile söze karışmaları ardından d 1 kayboJmuştur. 

J V'v'VV'A~~ 

Geçenlerde şehrimizin pazarına 

raslıyan çarşamba günü çoluk ço
cuğa şunu bunu almak üzere Biga
ya gitmiştim. İhtiyaç defetmek için 
helfı aradım. Sordum, gösterdiler. 
Kapıdan içeri girince burnuma 
çarpan bir koku gözlerimi yaşarttı. 
Bu koku ben bir müddet evvel 
hasta olduğum zaman doktor bana 
ufak bir şişe içinde arasıra kokla
mam için ilaç vermişti. Bu gözleri
mi yaşartıcı koku ile onun arasınd.l 
hiç fark yoktu. Sonradan bu ilaç 
şişesini köyümüze arasıra uğrayan 
sağlık korucusuna gösterdim de 
(Amonyak) olduğunu söyledi. 9000 
nüfuslu koskoca kaza merkezimiz
de bu heHinın pisliği, duvarların

daki pis lekeler, yerinin tam çarşı
nın içinde. büyi.ik bir otelin yanın
da ve dahası Halkcvinin arkaya a
çılan kapısının hemen karşısında 
ve bu çirkin şekilde sivı ilmesini 
doğrusu şu kOylü kafamın hazme
demedim. 

nefer Muharrem ile Şükrünün bul
garc<ı konuşmaları çobanı aldatmış

tı. Ahmak herif hepimizi hakiki bi
rer Bulgar sanmiştı. Bu arada bana 
da hitao ile birşeyler mırıldanmıştı. 
Tabii ben dilsiz ve sağırdım. Herifin. 
yüzüne bön bön bakıyor ve sırıtı

yordum Hakkı Çavuş benimde dilsiz 
olduğuma çobanı ini!ndırmıştı. O es. 
nada Tahir Çavuşun ikram ettiği 
tütün kesesi, bir sohbetin kaynama
sma vesile olmuştu. Çoban, sigara
'sını sararken soruyordu: 

Biga beledive reisi arzu edivor
sa aşağıdaki adrC'sirn](' bc>ni bulsun 
da bir kaç köylü arkadaşı da teşvik 
eder, köylerimi?.de yaptığımız he
lalar gibi kazava da ivi bir hela 
kurarız ve bu suretle de dokuz bin 
kişinin duasını almış oluruz. Bcle

Mülhak kazalarda mu- diyeciler belki bu hC'lfının halini 

- İşiniz ne buralarda sizin? .. 
Cumaibalah olan ve bu havaliyi 

ve adrunlannı hepimizden iyi bilen 
ve tanıyan Tahir Çavu~ da yapma 
saflığını olanca ustalığile gösteri
yordu ve: 

- Biz mi? .. diyordu, dostları bek
liyoruz. 

- Abe hangi dostları? .. 

Tahir elile şimal istikametini gös
tererek: 

- Tey oradan gelecek dostları. 

Diyor ve bilfltizam ağız sıkılığı 
gösteriyor gibi görünüyordu. Çoban 
da manalı manalı gülüyor ve tekrar 
soruyordu. 

- Abe kim süledi size oradan 
dost insanlann geleceğini? .. 

- Abacı Yuvan be ... Hala anla
madın mı bizim yabancı olmadığı
mızı. 

- Abacı Yuvan mı? .. Abe nere
den tanırsınız o yıllanmış kurdu siz. 
Ne yapar, iyi midir? .. 

(Devamı var) 

,... 
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hasebe teftişleri bilmezler, onlardan bir dakika ol-

i 
sun oraya teşriflerini rica ederim. 

Bugünden itibaren stanbulun 
mülhak beş kazasında muhasebe Biga: GeTlengeç köyii. 1ralkmdan 

lsmail Kocabıyıkoğlu 
teftişleri başlıyacaktır. Bütün Bele-~---·-----------...:. 
diye muhasebe murakipleri vaz.ife
dar oldukları kazalara ve vazifeleri 
başına eitmişlerdir. Bu teftişicrde 

mülhak kazalarda tahakkuk, tahsil 
vaziyetleri kontrol edilecektir. 

Tallalm bahçealnd• 
J•ptlacak gazino 

İstanbul Belediyesi. Taksim bah
çesinde ypılack büyük ve modern 
gazinonun inşasını (170) bin liraya 
ihaJe etmiştir. Gazino, 15 teşrıniev
velde bitirilecek . Ye Cümhuriyet 
bayramında resmi kü~dı yapılacak 
tır. 

Laleli bulvarının 
tretuarlan 

Laleli bulvarının refüjleri ikmal 
olunduktan sonra yaya kaldırımla
rının da yaplması için Belediye 
cadde üzerindeki emlak sahiplerine 
müracaat edecek ve her bina sahi
binin kendi binasının önünü asfalt
lamasını istiyecektir. Bunun için 
yakında bir toplantı yapıln.caktır. 

5 milyon lira'ık istikraz muk ve
lesi imza edıliıor 

İstanbul Belediyesi Muhasebe 
Müdürü Muhtar dün akşam Anka
raya gitmiştir. Bay Muhtnr, Vali ve 
ve Belediye Reisi Doktor Lfıtfi Kır
dar namına Beledi)·eler Bankasın
dan yapılacak (5) milyon liralık is
tikrım imza edecektir. 

İstanbul Belediyesi, Belediyeler 
Bankasından (5) milyon lirayı iki 
sene zarfında çekecektir. 

Taksim - BUy&1• dere 
o lobUa aerv;sı 

İstanbul Belediyesi, Taksim - Bü
yükdere hattında işlıyen otobüs 
kadrosunu gayrikafi görerek tak
viye etmek üzere (6) otobüs ilave
sine karar vermişti. 

Bu kararı, fatta çalışan o~obüs -
çüler itirazla kuqılarnıılar ve ara
baların ihtiyaca kiıfi oldu unu il ri 
sürmektediler. Bu itirazlar tetkık 
olunmaktadır. 

lllTISAT IŞLDU ı 

Dün satılan köseleler 
Dün yer] fabrikalar, kiosu 60 - 64 

kuruştan 20 bin kilo kose.le satın 

almışlardır. 

Diğer taraftan yerli dabağlar da 
4000 kilo tuı.lu karaman koyun de
risi stın almışlardır. 

Sovyeaer yapak allyoriar 
Dün limanımıza gelen Rus ban

dıralı bir vapur 2000 balya yapak 
almıştır. 

Ticaret odaları kongresi 
Her üç senede bir mayıs ayı için

de yapılması kararlaştırılan Ticaret 

Odaları kongresi sonbaharda yapı
lacakbr. 

Ticaret Odası Umumi 
Meclisinin toplanbsı 
Ticaret Odası Umum Meclisi ev

velki gün toplanmıştır. Meclis bü~ 

çedeki üç bin lira tutarında bir pa
ranın bir fasıldan diğer bir fasla 

nakli için vekaletten musaade iste
nilmesinekarnr vermıştir. 

Bundan başka birçok esnafın tabi 
tutulacağı kazanç vergisinin nisbet
lerinin idare heyetince tesbit edilen 

miktarının kabulüne ve Ömer Abit 
hanında btr un tüccarının borsa ni· 
zamnamesi hükümlerine a kın ola
rak un satışından, ine limon iskele

sinde bir zevtinvağ tüccannın da u
sule muh2lif hareketinden dolavı 50 

şer lira para cezasına mahkum edil· 
melerine karar vermiştir. 
Y pa~ı mu-- ı arttı 

Yerr fabrikalarımız n b ı sene ge
rek hiikfunet ,.e gerekse hususi ta
c:.hhiıt erini 'ilerine gefrmck için 

yalnız vc-rli ~ apakl, rımıza :m istrfa
de etmekri piy ad~ki v >Jak stok 
lar•nı :u: t.n tır. Ana Glur.un 'ntıt'ı-

telif mmt '- 1 rdan m:.ivaridat 
muntnz man clev, m f'tmc kt d•r. 

G V k . y ld Büyük müstemleke iın"' 
~ce a tı o a paratorluklarını tehdit ' 

Kumaş Dolu eden tehlike 

Ç al b 1 
Uzakşark hadiseleri gün geçtikçt! 

uv u unur mu vahametini artırıyor ve Japon;~ 

Yanan Atabek hanını 
aoymıya kalkan bir hır

aızın garip lddlaaı 
Sultanbamamında yanan Atabek 

hanını soymak üzere gizlice gece 
vakti içeriye girerek birkaç top 

mantoluk kumaş aşıran bir hırsız, 
dün Sultanahmet üçüncü Sulh Ceza 
da muhakeme olunmuştur. 

Abdullah ismindeki bu hırsız, sa
baha karşı saat 4 buçukta hana gir-

miş ve orada bulduğu mantoluk ku
maşlardan üç dört topu bir çuvala 

koyduktan sonra kaçmak isterken, 
Yenicamide bekçiler tarafından ya
kalanmıştır. 

Maznun, mahkemede suçunu in -
kar etmiş ve şu garp .iddiada bu -
lunmuştur: 

- «Ben çuvalı yolun ortasında 
buldum. İçinin kumaş dolu olduğu-

mı görünce kaldırıp kenara çekmek 
isterken bekçiler yakaladılar» de -
miştir . 

Dolmabahce Stadı _,_ 
Stadyom projes ini · hazır

layacak olan mimar bu
gün lt •lyaya gidiyo r 

Dolmabahçe stndının tasdik edi -
len tarzda projesini hazırhyacak o

lan İtalyan mimarı Viyetti Viyoli 
dün Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lfıtfi Kırdar'ı ziyaret etmiştir. 

Kc>ndisini gören bir muharririmi

ze M. Viyetti: 

«- Yarm İtalyaya gidiyorum. İki 
ay sonra İstanbula çok güzel bir 

stadyom projesi ile döne<..-eğim• de
miştir. 

Haber aldığımıza göre stadyomun 
(16) bin kişilik olması kararlaştırıl-

OENtzI:EJU>E: 

Efes limanımıza 
g !tiriliyor 

İzmir limanı için Almanynda yap
tırılan Efcs vapurunun da istanbul 

limanında çalışması için buraya ge
tirileceğ söylenmektedir. 

hmir limnında iskeleler birbirine 
gayet yakın olduğu için bu vapurlar 

mütemadiyen tornistan ve tornavit 

yapmak mecburiyetinde kaldıkla -

nııdan makinelerinde sık sık arıza

lar !usule gelmektedir. 

Bu vapurun İstanbul limanında 
daha güzel çalışacağı umulmakta -
dır. 

ile İngiltere arasındaki gerginliği nı 
hayetlendirecek bir hal sureti bu· 
lunamıyor. 

Japonların bu tarzı hareketi, iJft" 
paratorluklarının servet rn~nabii " 
nin birçoğunu Asyada ve Uzakşark· 
ta bulunduran büyük devletleri 
derhal değilse bile istikbalde miit-. 
hiş surette mutazarrır kılacak bir js 

tikamet almaktadır. 
Umumi harpte miıstemlekc ve 

nüfuz mıntalrnlanndaki yerli ahali 
nezdinde cbeyaz• ırkın kuvvet ve 
kudreti hakkında şüpheler hasıl ol· 
muş ve aynca umumi harbin do • 
ğurduğu neticelerden biri olaralt 
bu mıntakalarda milli endüstri te
essüs ve iktısadi faaliyet müşaheOC 
edlmiştir. Bu arada, şark milletleri 
arasındn beyaz ırk ile boy ölçüşe • 
cek Japonyanın meydanda görün· 
mesi, Uzakşarkta hegemonya mese
lesini doğurmuştur. Bugün JaponJ<1 
askeri kudretiTie rağmen Amerikfl 
ve ingilterenin nüfuzu altındadır. 
Ve bu sebeptendir ki İngilternitı 
derhal tatbikini istediği bir müd~· 
faa tedbiri de, iktısadi ablukadır. 

Bu vaziyetten mihver devletleri 
büyük memnuniyet izhar etmekte
dirler. Ve hele Birleşik Amerika, fn 
giltere ve Fransanın Çinde ve dah:l 
sonra, diğ(>r küçük dvletlerle büttıtl 
Asyadaki zengin servet membala -
rmı, imtiyaz mmtakalarmı eJdcJl 
kçırmalarını dört gözle bekleme!<· 
te, ve Japonların bu yerlere hal<iı1l 
olm:ısmı istemektedirler. Yalnıı 
burada düşünülecek bir nokta var· 

dır. Bugün hiç bir devlet, kudret ,·e 
kuvveti ne olursa olsun, müstakıl, 
şuuruna sahip bir devletı boyundıı· 
ruğu altında tutamaz. Ve o meınle
ketin zenginliği ne olursa ols ıı 
bunlardnn istifade edemez. Bu SC" 

beptcndir ki İtalya ve AlmanyanııJ 
herhangi muhtemel bir ihtılaf vıı· 
kuunda Avrupadaki servct meznb:l' 

!arından istifade etmel~rinc iınJ<{lıl 
yok gibidir. Onlarm hayat sah sı 
tesmiye ettikleri mıntakaların da· 
ha ziyade, müstemleke topraklarJTl' 
da bulunacağını ve ezcümle Uza1'• 
şarkta bazı ihtiyaçlarını 1tnrin çı1 • 
relerini bulabileceklerini düşilll .. 
mek doğru olabilir. 

Fakat Uzakşaı·kta menfaatleri o
lan d~vletJer ve bilhassa İngiltererıi' 
herhang yumuşak bir siyaseti ,.e ııı· 
tısadi nüfuzlaı.;.ndan istifade ede~ 
mleri beyaz ırkın bu verlerde sar9" 
lan itibarını büsbülü~ ortadan J<a1" 
dıracak ve Tokyo, tevessü siyasetitı"' 
de tamamile serbest kalacaktır. Bil 
suretle beyaz ırk arasında bulunsJJ 
Almanya ile İtalya, istikbalde dü iı• 
n(•bilecekleri bazı istifade imkAnl,.. 
rından husranla vazgeçmek mecbtY 
riyetinde kalacaklardır. Zira beyaı· 

Münakale Veklll ~ehrl- lar üzerine herhangi bir Japon si" 
mlze geliyor yasi ve askeri muzafferiyeti, iJ) 

Münakale Vekili Ali Çetinkaya- madde arıyan ve ihracat yapılacJ) 
nm pazar günü şehrimize gelmesi geniş ve zengin pazarlar elde eırne1' 
beklenmektedir. Vekil, şehrimizde istiyen devletlere Uzakşark kapılS" 
birkaç gün kalacak ve yeni teşki _ rını kal'i surette kapıyacaktJr. 'f•• 

biri diğerle, Birle~ik Arner"ka. bı " 
latlann müdür ve şefJerile tanıp - giltere ve Fransanın Japonvil örıiitl"' 
cak ve Iazımgelen direktifler vere- de eğilmeleri, Almnya ve italy::ıııııl 
cektir. · da ayni akıbte duçar olacağını rzöS' 
Zeytlnburnunda • •kert terir. Zira Tokyo hükumeti, uzıılt· 

aıı,lar şarkta ve Asyada kanı pahasına el· 
Bugün Zeytinburnundaki askeri de edeceği büyük servet membnla"l' 

fabr.ikalardan deniz .istikametinde nı bol '..."'seden dğıtacak kadar rni · 
rasyedi değildir. O, bütün faaliyet· 

hakki topçu atışları yapılacağından lerine milli bir vasıf vermekte, btl' 
herhangi bir kazaya meydan verıl- yük bir Asva hegemonyası ıe i' 
memesi için merakibin tayin edilen isin uğra~maktadır. 
mesafeden daha açık geçmeleri için Dr. Reşad SAGA Y 
icap eden tebligat alakadarlara ya- =;;;;==::::=;::==::=;:;=::====::::::~ 
pılmıştır. Tamirleri fena yapılaO 
Limantar H Denizyolfari Umum camiler 

Müdürlüklerinin bütçeleri Bundan bir ay kadar evvel Büyii1' 
Limanlar ve Denizyoll:ırı Umumi Millet Meclisinde bir meb'us, istıın: 

bulda Evkaf tarafından tamirJet
1 

Müdürlüklerinin bütçeleri '-'ann ııt 
J yaptırılan Süleymaniye ve Beyıı 

Meclısten çıkacak ve pazartesi günü camilerinin tamirleri esnasıııd11 • 
alakadarlara tebliğ dilecektir. mermer kullanılacak bazı yerlerde 
Deniı:bankm lağvı dolayısile tesi- adi taş kullanıldığı ve bu suretle 

sat "e kuyudatın devir \'C teslimi camilerin tamirlerinin fena yapıl• 
ilerlemektedir. Dün şeflerden mü- dığını söylemiş ve Evkaf ~rndrı t]· 

kk mumisi de izahat vermiştı. 
re ep bir heyet Dnizbankta yeni 1stanb:.ıl Evkaf Müdürlüğu }le) e· 
idarlcrin srvislerinc tahsis edilecek tı ı ti fenniycsi bu camilerdeki in§3 
olan d. ıreleri tesbit etmiştir. tetkik etmeğe balamıtır. 



---~ 

Molotof Sovyetlerin 
Teklifini· Bildirdi 

Mockova, 22 (A.A.) - B. Seeds, 
=~i~r ve Strang bugün saat l'l de 
-~ine giderek Molotof tarafın:-n kabul edil!'1işlerdir. B. Molotof, 
. unlara yeni Ingiliz - Fransız tek

liflerine Sovyetlerin resmi cevabını 
~ ~ylemiştir. Görüşme yarım sa-
at kadar ·· ·· t·· surmuş ur. 

Sovyetlerin son cevabını hükfı
bletıerine bildirmiş olan büyük el
Çı~er, hllen talimat beklemektedir. 
d llgiliz Büyük Elçiliği katiplerin-
"' Bay Robert Görüşmelerin seyri 
hakkında İngiliz Hariciye Nezareti
bi ~vir etmek üzere bu sabah tay- j 
tare ıle Londraya hareket etmiştir. ! 
~Olkova, 22 (A.A.) - T:ıss tebliğ 1 

edıyor: 

ilatve1U1 ve Hariciye Komiseri Mo-
1 ::·. 21 haziranda İngiliz Büyük 

)f it Seeds, Fransız Büyük Elçisi 
&cliar \•e Strang'ı kabul etmiştir. ı 
~~r yeni İngiliz - Fransız teklif· 

1,.. 
1 tevdi etmişlerdir. Bu yeni tek- . 

-ıer de İngiltere ve Fransanın 
~n evvelki tekliflerinin teker-! 

nden başka birşey değıldir. 1 
t.. So.,yet Hariciye Komiserliği m-ı
ln fil~nde kaydedildiğine göre, yeni: 
~ lil!- Fransız . teklifleri bundan ev-1 

llralere nisbetle her hangi bir te
~i kaydedecek mahiyette değil-

i:,!Pnia gazetesinin basnıakttlcsi 
r ndra, 22 (A.A.) - İngiliz gaıe-

teleri dün Molotof la İngiliz ve Ft·an
sız mümessillerinin yaptıklArı müla
kat hakkında Tas ajansının neşret· 
tiği teb1iti mevzobahııetmekte ve bu 
müLakatın memnuniyet va·ici 'bir 
neticeye varmadığım kaydeylemek
tedir. 

Times gazetesi, Strang'la beraber 
Moskovaya gitmif olan Roberts'in 
bugün tayyare ile Londraya dönece
ğini yazmaktadır. 

Bu gazele p•k nikbin görünmü
yorsa da müzakerelerin her safha
sında birçok milli menfaatlerin ve 
muhtelif noktai nazarların nazarı i
tibara alınmaı11 lazımgddiğini, bi
naen mü1.akerelerdeki terakkinin 
zanırl olarak vavaş yürüyeceğini 

işar~ eylemektedir. 
Bonenin beyanatı 

Dün akşam Mebusan Meclisinde 
beyanatta bulunan Haricive Nazırı 
B. Bonnet Sovyetlerle yapılmakta o
lan müzakerelerin ne derecede iler
lemiş olduğundan da bahsetmiştir. 

Mumaileyh, birçok noktalarda üç 
devlet arasında tam bir itilaf hasıl 
olmuş olduğunu. yalnız ya-:-dım iste. 
miyen bazı dc\•letlerin hususi vazi
yetleri dolayısile henüz birçok müş
külatın mevcut olduğunu söylemiş· 
tir. 

B. Bonnet. bu müşküJatı bertaraf 
etmek kin müzakerelere devam edil 
mekte olduğunu ilave etmistir. 

Aın eri kan Kumpanya
ları Taarruza Uğradı 

(Baftarafı l inci sayfada) bir f:J,lrctte i1cri sürülmesi ve bu su
.Reuter Ajansı, bu iki harp .gemsi- retle Ralifaks'ın 21 haziranda Lord

•ın ı· ımandan ayrılmıvacaklarını ve lar Kamarasındaki nutkunda ima su 
tfada kalarak İngiliz. ve Amerikan 
l\en r·· . 1 . a ıını umaye edeceklerini ilıh·e 
'Ylemektedir. 

retile yaptığı da\•ete icabet edilme.>i 
muvafık olup olmıyacağı meselesi 
görüşülmüştür. Bu hususta hiç bir 
karar verilmemiştir. Müzakerelere 
·~mn sabah kabtne konseyinde de

vam edilecektir. Verilen malumata 

\Vaahington, 22 (A.A.) - Bahri
!:_~ezaretinin teyit ettiğine göre, 
·urnral Yarnel, Japon bahri makam
larını Amerika vatandaşlarını hi- j göre, bazı nazırlar Japon istekleri-
1\\aye ve yardıma muhtaç oldukları nin tasrih edilmesi taraftarıdırlar. 
~.tidd.etçe, Amerikan gemilerinin 

1 

Zira bu isteklerin vüsat ve şümu-
-..arı li lü. İngilterenin hattı hareketine 
..... . rnanlarında kalacağını bildir-
::lftir. Amerika Pillsburv torpito bağlı bulunacaktır. 
.. ,uh ·b· · Şanghay, 22 ( A.A.) - Şanghav-

rı ı Sevatov limanını terket-
~kl.e kalmıyacak. bu limana ay- daki Jsoon Biivük Elçili~ namına 
lllQtıci b matbuata bevana,Jt.a btılunsn bir zat, 
daha .. ır Amerikan torpito muhribi ezcümle ~··t ·ları sövlemiı:tir: 

gonderilecektir. ~ ~ 
:fte cU:zak Doğuda veni bir nizamın 

lir smi makamların, te,;t eW~ine ihdası. Çinde \•ahancılarm menfaat 
ı @'. Janonlar. yabancı de\·let gemi- ,.e haklarının ihlali demek değildir. 
~ın Svö.tov limanından otuz sa- Bilakis bu veni nizam. bu hakları hi-

. ~rfında çekilmelerini teblig et- mave \".t? takvive edecektir. 
~r. Ge-milPrin kumandanları ise Bu 7..at, Tientsindeki .Japon ma
~.,!ebliği reddevlemiş ve limanda kanılarının münhasıran Japdn ale •h 

IYa azmeylemiı bulunmaktadır. tarı tahriklta karsı kovmak maksa-
11lf0nk.J>ng, 22 (A.A.) - S\•atovda lifle hareket ettiklerini teyit ve ma
~ Porılar Amerikan William Hungt kamların yabancı imtivaz bölgeleri 
ı. 1t1Panyasına ait antrepo vı- rıhtım- statüsünü kat'i surette hal gavesini 
-~a lirerek Amerikan mülkiine ta- güttüleri hkabE'rinin doğru olmadı· 

ut eylemiştir. ğını tasrih eylemiştir. 
...!:Pon bahrivesinin ihtarına ra!l· Japonlar. Çinde ikamet eden bü-
'-'ite' .Aınerikan \'e İngiliz harp gı?- tün vabancılar hakkında a\'Tlİ mua
~ ti Svatovda kalm~tır. Scout is- melevi tatbik etmek nivetindedir-
1!\o eki başka bir harp gemisi. de 1er. Fak~t bugünkü ahval , .e vaziyet 
"1 ~ limanına girmek imkAnları- Japonları Can-Kav-Sek'e müzaheret 

J 1"lftırmaktadır. eden İngilizler hakkında ayrı mua-
llt 11>on kıt'aları, tavyare mevdanı- mele tatbikine mecbur eylemekte

~ ~eri ta~·vare karargihı haline dfr. 
~ ıçin höyük bir faaliyetle ça- Londra, 22 (A.A.) - İngiliz res-

•ktadır. mi mahfetlerinde tebarüz ettirildi-

'-~· 22 (A.A.) _ Çemberleyn- line ~öre, eğer Japonlar Tientsinde 
hıt "•rn Kamarasında yaptığı be- ve diğer yerlerde alakadar fngiliz 
tQc lltta Svatovdaki İngiliz kadın ve tebaasına zararlar irasında devam ~-

Uldar t hl derlerse. Tokio'nun bu hareketleri ~ ... -.. ın a iye edilmek üzere ol.-
:"llln w muhakkak surette İngiliz hukuk ve 
' u uıldirmiştir. Bu iş için lil- f 
lır Ju olan Yapurlar yola çıkarılmı§- men aatlerin in himayesi için f n~il-

. 1 terenin mukabele bllmisil tedbirle-
)t 1'oı:°" deniz makamlan tahliye- rf almasını intaç eyliyecektir. 
'1tıM Ylaştırmayı ve İngiliz mül-

"'lne ri Tientsin, 22 (A.A.) - İngiliz kon-n.._ ayeti vadetmişlerdir. 
-._tel solosunun bir tebliğine göre. iki in-

>'de b. .er.e göre bir Britanya pi- giliz vatandaşı, bugün imtiyazlı mın-
~ta)r Ölüğil, Jaoonların imtiyazlı taak hududunda gayı>t Adi şerait al
~... ıya karşı bir taarruzda bu-
t ·•ııaı th tında araştırmalara tabi tutulmuş-
llDn tfrnalfne karşı Pekinden 
~~qb tu~ 
'-149?ltaf nuntakll8Ula getirilmiştfr. Tccr Bouse ile Race klübü sekre-
~l~l'ht rtde İngilizler mildafaa ted- teri Lerd, Çinlf erkek, kadın ve ço-

'l'o1ı: e tevessül eylemişlerdir. cukların önünde bir çeyrek saatten 
\ft rtı;o. 22 fA.A.) L~ maH'imat alan fazla tamamilc çıplak olarak bıra
'-hth :hadan ~ğrenildiğlne glSre bu kılmıştır. Araştırmayı .yapan Japon, 
"'ltı kab·lta'nın başkanlığında topla- Lerdf a~zını açmıya mecbur etmiş 

lr ~ ıne, Tientsin işinin halline ve Lt'rd'in fnııiliz o'JSanorh.ınu ağ-
rı JaooJl talep1e.rinin sarih ~ zına sokmu~ur. / 
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Amiral Horthy'nln ıarbaat A~ırıır ı 
N u t k u - Arnavut Halid 

(Ba§ianfı 1 mel sayfada) 

cak bundan sonra müzakere masa-
· sının başına oturulmasını talep edl- · 

yorlar ki o zaman da giıya müzake
re ıçın toplanacak murahhaslara 
evvelden takarrür etmiş p.rtları 

imzalamaktan başka yapılacak bir 

Kayaya Cevap 
Biricaç gün ev.vel, gazetemizin, hiç bir şekilde mütalea tıe ftkir

ıerine iftirak etmediği serbest yazılara ıah8i& ettiği W&ualannda 
Cntifar eden cBir Anıavudım açık mektubu. na eski 6ğTetmenlerde1& 
O. Nuri JLgoz'm verd~i C«Wabı. bugün nqredi.yonız. Bu hıuusta cıl
mıı oldujumuı ~bir 'Wlektubu da nepederP.fJiz. Bum~

da tcımamile bitaraj bulHnan gazetemiz, kendi fikir ve kanaatlerini 
en sonra yazOC4ktıT . 

iş kalmıyacaktır. 

Maamafih Amiral Horthy gibi bir 
devlet adamının demokrasi devlet
lerinden böyle zelilane bir inkıyada 
intizar edemiyeceği şüphesiz oldu
ğuna göre ortaya attığı müzakere 
teklüinde her halde daha ciddi bir 
esas bulunmak icap eder. 

Bizim kanaatimize göre, mihver 
devletleri bugün büyük bir çıkma-
7.a girmişlerdir. İptida, demokrasi 
devletlerinin hazırlıklı bulunmama
larından istifade ederek, bir!etemi
yeceklerine ihtimal ve~rek tehdit
lere kalktılar ve böylelikle bir ta
kım faydalar temin ettiler. Fakat 
nihayet iş öyle bir hadde geldi ki de 
mokratik devletler tehlikenin bü
yüklüğünü takdir ederek bütün 
gayretıerile silih1anmıya kalktık

ları gibi aralarında bir itilAf ve itti
fak akdetmek mecburiyeti de duy
dular. 

Şimdi cebir ve Jiddet, tehdit ve iha 
fe siyasetinin karşısinda muazzam 
bir sulh cephsi teşekkül etmiş bu
lunuyor. Mihver devletleri bunun 
bir blöften ibaret olmadığım bili -
yorlar. Bu kuvvete henüz Rusya 
iltihak etmemi~tir. Fakat Rusyanın 
da sulh cephesile birleşmesi muh -
temel olduğu gibi bir harp zuhu -
runda Amerikanın yardımı, sempa
tisi demokratik devletlere tevec -
ciih edeceğinde de şüphe edilemez. 
Hatta anlatın yanısıra muharebeye 
iştirak etmesi de pek kuvvetli bir 
ihtimal teşkil eder. 

İ~te vaziyet bu :jekli alınca mih -
ver devlttleri irkildiler, şaşaladılar 
ve artık işi laf kavgasına döktüler. 
Maamafih, onlar bu vaziyette kala
mazlar. Bugünkü silahlanma yarışı
na devam edemezler. Bir harp çıkar
makta artılı:: kendileri için muvaffa
kıyet ümidi kalmamıştır. Bu kadar 
gürültü, patırtı ettikten sonra rahat 
durulursa dahilde hiç prestijler kal
mıyacaktır. Onun için bir müzake
re masasının ba4ına oturup ufak 
menfaatler istihsal etmeyi cana 
minnet bilirlen Fakat zavahiri dü
şünmek ve kurtarmak zarureti var
d ı r. fşte Amiral Horthy'nin teklifi 
onları bu müşkül vaziyetten kurta
rabi1tr. 

Almanya Harb 
Malzemesi 
Göndermiyacek mi ? 

( Baf*anafı ı hlei • yfada) 
Bu haber, Mir ve Dnes gazetele

rinde de aynen çıkmış ve fakat mah
reç gösterilmeden neşredilmiştir. 

YENİ SABAH - Bu havadisi geç 
aldığımız için doğr!-1 olup olmadığını 
tahkik edemedik. Türkiyenin ne Al
manyaya, ne de her hangi dığer bir 
devlete karşı hiç bir tecavüzi gaye 

beslememek olan siyasetinden zer· 
rece in './·af etmemiş olduğuna göre 
Almanyanın böyle bir tedbir ittihaz 
etmesine hiç ihtimal vermiyoruz. 
tistelik, Alman dostlanmız pek ıyi 
bilirler ki, Türk.iye bu malzemeyi 
başka yerlerden de çok kolaylıkla 
temin edebilir. Netice itiberile farzı
muhal Almanya böyle bir karar ver
se, yine kendisi ziyanlı çıkar. 

lnbra Efıktr.t, Hnaıazı Adana 
Elektrik şirketleri sat11 alındt 
Ankara, 22 (A. A.) - Ankara e

lektrik \'e hava gazı ve Adana elek-! 
trik Türk anonim şirketleri, hisse 
senetleri ile bu şirketlerde Alman 1ı Didier ve E. L. G. şirkeUerinin mat
lubatı, hükumetimiz taraf ınelan sa- 'ı 
tın alınmış ve bu husustaki muka-

vele, bugün saat 19 da hükumet na
mına Nafıa Vekili Konya meb'usu ! 
General Ali Fuat Cebesoy ile bu şir

ketlern ve İngiliz R. Benson Limi
ted şirketinin miimessillen arasında 
VekAlet salonunda imzalanmıştır. ,, 

c8ir Amavudun açık mektubu• ı 
adı altında çıkan mektubu okudum. 
Gazetenizin serbest sütunlarından 

birinde intişar eden bu makaleyi o
kurken sayın gazetenizin bitaraflı

ğını düşünerek bu yazıya karşılık 

vermek ve mektup sahibi Halit Ka
yayı memnun etmek üzere bu satır
ları yazıyorum: 

Mektup sahibi Halit Kaya, eline 
aldığı kalemi evirip çeviıip mutlak 
surette Osmanlı tarihinde mes'uli
yet aramak sevdasına kapılarak, İt
tihat ve Terakki ve İtilaf münazaa. 
lan içinde çalkanan memlekette ye
gane mes'ul idari teşkilatımızın hep
sine toptan cBir hatayi azim. diye
rek bizzat düştüğü tenakuz fecaati 
içinde kendisini mahkCım etmiş olu
yor. Mahalli umur ve muamelata 
vakıf memurlar gittikleri yerde ilk 
icraat olarak Arnavutlara; •Silahları 
rınızı teslim ediniz~ ihtarile baslı
yan ve esas vazifelerini tenfize baş· 
)angıç olan bu gibi hakiki vaziyetle
ri idari hata seklinde ortaya atan 
Halit Kaya hikmet ve hükumet düs
turunu henüz anlamamış bir adama 
benziyor. 

1324 meşnıtiyet inkılabına rücu 
edelim: Ozaman iktidar mevkiine 1 
gelen hükumetler, karşılannda muh 
telif isyan ve anarşi ocakları bul
muşlardır, Arnavutluk, Ye.nen, Asir 
vesaire gibi... İstibdat de\•rinde za-, 
yıf bir irade ve çürük bir idare ile 
gelişii\izel çevrilen konuna ve va
tandaşlara hürmet düşturundan in
hiraf ederek yukarıda s3ylediğirıı 

gibi cidarei maslahab zihniyeti \"e 
gelişigüzel kar;!rlarile sanki koc1 
imparatorluk suva sabuna dokun·! 
madan acizle idare ediliyordu. 1 

Mesela o zaman Yıldızda isvan e-ı 
den bir Arnavut askeri kendisini 
tevkife gelen birkaç Türk neferini 
öldürüyor, kıslasına kaçıvor. sonra 
Abdülhamidin affı ve kisci hüma
yundan birkaı: yüz lira bahş ve •\ ı.ıh
telif in'amı şahaııesile memleketine 
gönderiliyordu. Yine tlsküdarda S:?· I 
vit Ahmet dC'resinde İronilerin avi
~i dini yaptıkları sıratla inzibatı te- ! 
min ile mükellef bir Ti.irk neferini ı 

bıçağile öldüren yine başka bir Ar
navut askeri Abdülhamidin evharn 
ve vesvesei hümayunlarına davamm 
cYüksek bir siyaset ve kiyaset!!!-& 
eseri olarak bu katile de bir avuç 
altın ihsan edilerek memleketin~ 

terhis edilivor. Buna mi.im'isil dah::ı 

neler d~ neler. 
İlanı hürrivetten sonra Yıldızdaki 

kışlalarından zorla cıkarılırkeıı .. Pa
dişahımızın bek~isiyiz. buradan git
ı!'leyiz! • div~ inat edip emrü ku
manda dinlemiyen bu serSf>ri alay~
nı ancak cebir ve silah kuvvetile da
~ıtmak mümkün olabilmi.şti. Hal
buki inkılıiotan sonra iş başına ge· 
len hükumetler bittabi bir feodalite 
devrini ~)ışı ·an imtiyazlı Arnavut· 
lukta sükun ve inzibatı temVı ve 
kanunu hP.kirr, kılacak şekilde isla
hata girişmek teşebbüsü derhal c;i
lıihlı \'e fiili bir mukabeleyi intaç 
etmiştir. O zaman harbiye nazırı 

merhum Mahmut Şevket Paşa ira'l 
ettiği bir nutukta, devletin nizam ve 
kanunlarına isyan eden bu başıbo· 
zuk zorbaların en kısa zamanda \'e 
det hal tenkil edilecek~erini söyle

miş ve icraata girişmişti.r. ~-abiidir ı 
ki isyan mıntakalarında ılk once l· 

sayişi temin edebilmek iç.in silah
ların toplanması Z'Pnıri idi. Cah:l 
5.mir ve memurlardan mürekkep 
bir hükumet makinesinin işliyemi· 

yeceğini ileri süren Halit Kaya ni

çin silahları topladınız? .. diye itiraz 
ediyor. O devri bir memur sıfat ile 
yaş mış olan Halit Kaya da çok iyi 

bilir ki, Balkan Harbinde Cevit paşa 
ordusu Üsküpten cenuba doğru i· 

nerken kumandasında bulunan Ar
navut kıtaat ve gönüllüleri kendisi
ni terkelmiş ve mahdut nizamiye 
askeri ile ricat halinde iken bir ta-

kım Arnavut çetelerinin baskınları
na uğrnmıştı. Kezalik bir Arnavut 

kabilesinin şefi olan Esat Toptani de 
aylarca mahrumiyet içinde kahra 
manane İskodrayı müdafaa eden ce
sur Türk kumandanı Hasan Rızayı 
şehit ettirmişti. Yine memleketine 
hizmet etmek üzere yola çıkan o w
manki inkılap kahrtlmanı Niyazivi 
Avlonyada yine Arnavutlar şeh•t 

etmişti. 

Haricin propagandasını bir türHi 
kabul .etmiyen Halit Kayaca meçhul 
değildir ki, Avusturya ve italya"1 
papaslarının gizli gizli tahrikatına 
müsait :zemin Ama\ utluk olmustur 
Yalnız lafla değil silah, para ve mü
himmat vermek suretile Ama\•üt· 
kabileleri 1çinde bu papaslar peka1a 
çalışmışlardır. Velhasıl lsa Bulatin
ler, İsmail Kemaller, Bayram Sur
lar \'e daha bir takım derebc •!eri
nin tahrikitile de\'3m eden Arna
vutluktaki anan~ı Bıılkan lfarbinr 
kadar sürmüs ve birden avrılm!k 

suretile asıl hedef ve ga\·esine v!
sıl olmu<:;tur Ondan sonra gecirdi!H 
safahat ve bugünkü acı neticeler 
bittabi cümlece mallım ve müsel-
lemdir. ) 

Bu yakın tarihi va"amış olan bu
günkü nesil. tarihin fecaat ile dolu 
sahifelerini bi1ıat vazmıst r \'e ar- 1 
tık onu tahrife imkan voktur. O Zl· 

man bevaz. külahların revacta ol
duğu sıralarda yani Hareket Ordu
sunun İstanbula gelı"?inden sonrıı 
herkesin Arnavut olmıvn heveslen
diğini söyliven bu :zata çok fena bir 
tenakuza diı~tüğ~nu ihtar ederken 
bilhassa ve bilmukabele mutarekt' 
yıllarına ait cok çirkin hadiseler" 
dıkkat göziınü cekerim. O zaman 
istanbulda ederine Arna\·utluk 
bayrağı çe'keı~ bir cebinde İtalyan 
p:?saportu: digcr cebmdc nüfus tez
keresi taşıyan ve manedvatı boz.uk 
zayıf iradeli insanlar y::ıptıklarınn 

bugün bile nadimdirler. Arna\'ut
luğun bugünkü iikibf>ti:lden bahse
den bir muha1Tirin mazideki hadi
selere tarizen o zaman bizi arkadan 
vuranlar.n bugünkü akibetlermi tel· 
mih etmesi bir hakiko dPğil midir
Şıracı !ık. ciğPrcilik. piyazcılık, bo
zacılıktan niha~ et sadrazamlığa k::ı· · 
dar vlikselmi olan Arna,·utlara ha
karetle bakılmıs olc;aydı onların b~ı 

vurtta verlesmelerine. mal \'e mülk 
sahibi olmal<ınna imkan kdır mıv· 
dı? Türk milletinin Arnavutlarn 1ı gösterdiği sempative kar~ı onların 

bugünkü nedametle!ini veyahut u!l
radıkları fecı iıkibetlerr karsısınd'l 1 
her şeye raı:tmen asil Türk milleti
nin şefkat ve merhameti bakidir v~ 
asla dü:;cnleri hakir göremez. Mazi 
ve tarihi şerefile sabittir ki, bu kah
raman, asil Türk milleti daima dii'-

1 
şenin dostu olmuştur. Biz :\'aralı ku
şa taş atmayız. ona ilaç ve şefkat 
veririz. Fakat uzun yıllar bu mcmle· 
kette yaşamış, kanunlarımızın hük
mü altına girerek Türkün şer:efli ::ı

dını almış bir zatın ideal bir Arna
vut zihniyetile nim bir Arna,·ut hl
miliğine kalkarak bu tarı.da kalem 
ve lisan kullanmasmı biraz garip 
bulduğumu söylersem hata etmiş 
olmam sanırım. fçimi:zde yasıyan 
Arnavutlar, asırlardanberi mitli 
vicdanın hamurile yuğurularak 
Türle camiası içinde vazife almışlar· 
dır. Binaenaleyh bunların Arnavut

lukla bir alakası yoktur. 

Halit Kaya Arnavutları ve Kral 
Zogo'yu müdafaa ederken yalnız 

kendi hislerine tercüman olmuş bu· 
lunuyor. O, sözlere makes olan bu 
cevabı yazarlcen son söz olarak ya
kın tarihin sahifesine yapıştırmak 
istediğiniz yama işte böyle sünger
le silinmiye mahkumdur ve hakikat 
bundan ibarettir Debreli sayın Ha· 
1it Kaya .•• 

O. Nuri Ilgaz 

Harad• ete) 
Bursa (Hususi) - Bursa Ziraat 

mektebinin bu seneki mezun talebe
leri stajlarını yapmak üzere Kara
cabey harasına gitmişlerdir. 

Esad Altan 

Mıaır Hariciye 
Nazırı 

· (&ftaraft 1 iDd sayfada ı 
bul Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar, İstanbul Komutanı Orgene· 
ral Halis Bıyıktay, Polis Müdürii 
Sadrettin Aka) Mısır Konsolosu. 
Konsoloshane erkim ve İstanbul 
matbuat mümessilleri karşılamışlar
dır. 

Ekselans Abdülfettah Yahya Pa. 
şa, Türk ve Mısır bayraklarile do- ı 

n.atılmlf olan gacda resmi selamı ih 
eden bir kıt'a asker ve polis müfn"· 
zesini teftiş etmiş ve kendisini şid
detle albşlıyan halka ~lamlarb 
mukabele ederek kendisine tahsıs e
dilen Denizbankın Ü1ev vapurile sa
at 10 da Tophane rıhtımına çıkmı~ 
lardır. Rıhtım baştanbaşa Türk ve 
Mısır bayraklarile donatılmış ve ka
labalık bir h:ılk kitlesi burada da 
muhterem misafirlerimizi şiddetle 

alkışlamıştır. Dost memleket Hari
ciye Nazın ve maiyetindeki zevat 
buradan kendilerine tahsis edilen 
otomobillerle doğru Viliye-te gele
rek İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdan makamınd:ı 

ziyaret ederek Perapalasa gi~ 

mişlerdir. Vali saat J0,30 da bu ziya. 
reli iade etmek üzere Perapalasa 
gitmiştir. 

Misafirler, otelde bir müddet isti· 
rahat ettikten sonra Cümhuriyet a
bidesine çelenk kovmuşlar ve defte-
ri mahsusu imzalamışlardır. Abi· 

deve konulan ç-elengin üzerinde ye
şil 7.emin üzerine bevaz c;içeklerle 
işlenmiş müstakil Mısır hükumeti
nin forması bulunmakta idi. Misa
firler Taksimden otomobillerle Ton. 
kapı sarayına gelerek müzeleri ge-:r. 
mi-terdir. 

Nazıra. mihm=ındarlarile Mısır Se· 
firin-fz Mehmet Ali Alhan refak1t 
etmekte idi. 
İstanbul Valisi saat 13 te misafir 

nazır şerefine Perapalasta bir ziya
f eı vermiş ve bu zivafet gayet sami· 
mi bir hava içinde nihayetıcnıniş· 
tir. 

Mic;:ıfirler. bugün vinc Denizban
kın Ülcv \•apısrile Mudanya tarikile 
BursaYa ~derek aksam rehrimiz~ 

döneceklerdir. Abdülfettah Yah\·;t 
Pasa ve maiveti erkanı vann akşam 
saııt 22 de memleketimizden aynla
caJdardır. 

Kocasını zehirliyen 
kadının muhakemesi 

(~fa 1 iaci sayfMla' 
Dünkü muhakemede evvela Rait 

isminck>. bir şahit dinlenmiştir. 
Bu şahit şu şayanı dikkat ifade

yi vermiştir: 
- •B. Kazımın cnazesi yıkanır -

ken bazı yerlerinde bir morartı gör
düm. Defin esnasında da kefende 
kan lekeleri müşahede ettim. İma
ma sordum: 

- 41tBazı ölüm vak'alarında ölü • 
nün ağzından kan gelir .. dedi. Ak· 
şam hatim e-snasında Bayan Hatice 
Hacer evde yoktu. Dedikodu başla

dı ve kendisinin, sevgilisi Cemıl fle 

beraber olduğu söylendi. Sonra, ça· 
yına zehir koyarak B. Kaumı öldür
düğünün şayi olduğunu duydum. 
bunun üzerine Müddeiumumiliğe 

giderek vaziyeti ihbar ettim.• 
Diğer şahit ve B. Kiı.mnın dayısa 

da şunları söylemiştr: 

- •Cenazeden döndük. Kahvede 
otururken uşaklardan Abdullah, 
dün - yani olümden bir gün evvel -
hanımının bir ~ay yaparak beye 
verdğini ve bunu içen beyin biru 
sonra ıztırapla kı\-ranmıya başladı· 
ğını gördüğünü söyledi. Ve uşak, 
bu vaziyet karşısında Bayan Hati
ce Hacere: 

- cBey fenalaşıyor. Aman bir 
doktor getirelim• diyerek doktor 

getirmeğe hazırlandığını, fakat Ba
yan Hatice Hacerin: 

- cHayır.. doktor istemez. Ben 
kendim tedaYi ederim!• cümlelerile 
buna mani olduğunu ilAve etti. 

Abdullah, hanımın, Cemil isminde 
bir aşıkı bulunduğunu ve vak'adan 

bir gün evvel onunla bir sandnl gez. 
mesi yaptığını da bana söyledi.• 

Muhakeme, şal!it celbi için başka 
bir gilne talik olunmuştur. .: 

DBrt ayda evlenenler 
istaııbulda kanunusani, şubat, 

mart ve nisan aybrında 1777 çiftin 
evlendiği nnlasılmıstır. 



Baza• Fotofralçı, Bazan Canbaz 
lalı Dolaıın Cuus 

• 

t! • taa., °Ke&:rjl6ii -;a~-.. ldiri Jlil 
' Mat; alzli ~ta tptinln ~ memnun oJaJi General Moltke, 
rinl mutiane ~eden il. de Km- eGenç Stielier• i hararetle tebrik 
teuffel nezaretten çekilip 7erin• ile Kraldan, cuua içlD yeni fethedi· 
Pıena de Bohenzollem plince it len Brwın fehrnin adminJatrat.öril 
deliftL Hizmet hUIUIUDdaJd faali- vazifesini istedi. Bu vazifesine ni
Jeti ytbilııden prena1erin h111U1l ha· men Stielier hUIUSl zabıta tefi kaldl.. 
yatlarına bile burnunu IOkak Stie- Ancak bir ay IÜren harp nihayetin
ber'den yeni nazır nefret ediyordu. de Gehelmrat unvanım aldı ve Pı1l8 
lkıNJn içinclil' ki, &izli zabıta seti ya Zabıta Nazın oldu. 1888 eyliUb
Yuifesinden çıkarıldı. de Stlelier, Bi.smarb yeni bir proje 

hkat onun gibi kudretll bir etek· tevdi etti. Burada, Bohemyadaki e
Jrlapen-. uzun müddet hareketsiz ka- ...ıara dayanan bir caue tefJdlltı
lamaZdL Stieber, vazifesinden çwka· mn aynen Frmsada ypılmsı mevn
nldJlının ertesi gün Rus Elçiliiin· bhsa. Burada da ayni hareket plADi, 
den çaiJnlarak Rusyanm hariçteki ayni metod ve ayni tatbik uauller,i 
tefkilltını idare teklifile kai'şılaşb. mOphede edillyo:ıdu. Alman ordu
Stieber bu teklifi kabul ile, kendi Jannın Vosges'lardan ve Belçika. 
memleketi için gösterdili ayni me- dan Pariı üzerine yürüyeceği isti • 
tod ve organizasyon ruh\Nle ve aynı kametlern tayini ve hazırlanmam 
~tle ~ Çar.aJwtı bir sul· hedef ittihaz. -ecliımifti. Bunun için 
ı,..,t tııılıılte~ (1'91) ta lfaıletıit • BU li.el' tkt fi'/ lltl)..._ ~ 
Polonyab muliacirled gözetlemiye ve kiımenin, ifine- urıınuımuı:. 
mahlUI gizli l>ir kısım tesis etti, l& Stielier, iatHiklertni elde etti. 
'8J'Atol'lqı ~yadaki ikameti St· Bir ay 10nra ybla ltoyuldu. Şimlt 
ru*Mh, »alıı. fahlını ~niyetle euua, Ud •ne evvel Bohemya yol
lll~ nzifesini ~ aldı. Fa Jannda dolqan kiiçük ve fakir bir 
bt 'hQ ı.tncl plhdaJd rol, kendisini tabcı vaiiyettnde ~ O, husul 
Utmhl 'etılilJofdu. Onun sazü dah~ 
~e idi. O, parlılı: vuıflart-l bir kompartimanda, iki arkadqlle 
!ll ~ JıeNijaini takdlP ~ vfl bir ıJd sadık ,ıjanJa birJ1- • • 

1, .,. .. ..,.. __. ~ eı.. jahat -.n •• "~ ~ 
1lleJi bileeek J>ir adamı bekliyordu. HDi ablUfb. 
~ bu adamı, yani Billnarc)(1 StWi* her ~e ~ ma-

halll bir casWa IUNiupıp Jklmıe-

O umanlar, Bohemya seferi esna· 
llDda, Prulya büyü erkAiııharbiye
llDI taJdp eden ıueteciler, hareket 
heJtade balunan bir orduya tek bir 
.,,.,..m bu derecede blyflk hizmet.. 
lerde balana~ ula dilfilne
mtdlklertni IBylecHler. Ordunun her 
mola ftl'iflnde, erklJHbarbiyenin 
n büyilk rütbeJI zabltıerm maiyet· 
Jcri1e oturacülan ev1er 'bir lpretle 
Jllterilm1ş fdf. MflltnU arduyu 
brphyan kahn lmndma!ı ... bluzlu 

bir klylil pli surette bu evleri!l 
ınwJdlerini pteriyor, diipnan or-
lulanmn mevlı ve kuvveti haklım
la çok tarih malQınat veriyor, aha· 
Unbı maneviyata ve ot, et ve sebze 

ve hububat noktasından mahalli iJD. 
WDJan blldlrlyordu. Bu camların 
~ mplftmat w ihbar tlfldllb· 
mı m8Jı:emme11;'11e tıa tevkallde 

len taıimab verdi ve zUurl mel>- -
~ tevdi ettikten ... Parlle 
flolnı ~ ""8m tdiJGl'du. 
1•~1-tepı.. 

nillnl ....... ,.,.. dart .,. .. iat_,... -.U. tiım oa 6t fti. 
M,etl cilyaieb- ftİnild. 

BU ~ Jw'etf ılllıemüaa, 
nlllerl Brilbe1, Lozaa, Cenevre ve 
Beıl(bde Jmhpııjlia d6rt mahlJI mü
~ taksim edUmlttl. 

Stieliler'in yaba ~ 
iki tanesi bu dört mahalll müfetti
fln faaliyetini temerküz ettirip tef· 
leritM! bildiriyorlardı. 

Süelier'in Franaaya Ryabatleri 
neticesinde, Bismarka :Franaada 
cyapllacak faaliyet• prOll"amuıı IÖ8 
teren vbi bir pllıı takdim edildi. 

ı - l'ranaaya dön veya bet bin 
kadar Prulyab zirut amelesi ıön -
•rilecektir. 

2 - Kahvehanelerde. lokantalar
da, birahanelerde ve otellerde çah
pcü yedi ill dokuz bin kadar ka
dın ifÇi gönderilecek ve bunJarı.n 
dul veya genç kız o~ tercih 
edilecektir. Bunlar. fiipheyi davet 
etmemek için fasılalı gruplar halin
de Fransaya sevkedllecektir. 

3 - Eski kiiçiik zabitler meyanın
dan corta tahsilli• altı vey.a. sekiz 
yüz kadar Alman aerip bunlara, 
Fransada bulunan casuslar vaaıtul
le, Fransız ticarethanelerinde birer 
it bulmak içn çalqılacaktL 

4 - İki yüz kadar iyi yetişmit 
hizmetçi, 1'raıısada muayyen bir 
mevki sahibi olan avukatlar" dok; 
torlar, höimler, zabitler nezdinde 
Y•leftirilmek için l'ramız huda • 
dwMluı ife'l dulacüıır. 

(Devamı ftl') 

lnglltereı Türkiye 
· Ve a por 

Y•an ı ll•IM DNGK -"7•-
1Jmuml Harpten 1011ra llrdülibn 

....,USJer fınat dOftWrçe bana Türk
lerin. l&Vllf C9phelerinde a&stermil 
oldukları yfikııek dö.U, ablliyettn· 
den " bilhusa iman 11reftle asla 
kabili -1if olmı~ kahpeçe bile ve 
Jaicl'alara mfiraeu\ etmeden vu
rapnayt lailen centilmen Wr millet 
olduklarından bU..._leı'dL İlk 
•manlarda ben lnınu '>Mit bAr nıe
laket diye teWıki eclmea ~i nok 
tayı sltreden ın~ adedlerl 
~taJdıkça bizim hakiki bir hasle
timizin bu millet tarafından görü
lilp takdir edilmif olcfuluna bnaat 
ptirdim. 

lqiHzJerle bir iki hUIUll temas 
lltilna edilecek oluna fimdiye t6-
dar resmi tekilde bir spor hareketi 
yapbjunızı h•brlıyımıyorum. An· 
cü 1938 Berlin olimpiyadlarında 
lnciUz aüretçilerile milli ekibimiz 
brp)qtıfı zaman ilk resmi t.emas 
ba1Jamıı oldu. Yanılmıyorsam 
cDoyçland Halle:. niıı minderleri 
~ ilk defa '(Ayymtıa)• Jıa el m
qan (l;Jnlon Jaek) tertemi& bfr çar
p1pnaden aonra hakkını .tıp mbl· 
clerden lndtll esnada 8-)'ni h!Aer al
tmda 1ralmıı olmahdır. 

* Son gOnlerde memleketünlzi ziya-
ret eden :lıigilterentn mefhur ama
tör takımlarmdan Middleea Wan· 
deren ile J'enerbahçe karplaşması 
on binlerce ıieytıei karpmncla yük
sek bir mUlild parçası &ibi bilyük 
bir armoni içinde batlaYJl> bittiii 
zaman da maçta HEU' buluın mü
nener lngnızin yine a,.ı düşünce
lerle oradan ayrılchldarma eminim. 

lnaws futbokularile bu temas' ya
pılmadan eweJ ~ bu 
lnce zeki OJUDu.nda Uatadlara kaqı Çok Kıncı Bir Gür 
llall1 bir netice alaeaklan berkeste 
heyecanlarla dolu bir merak uyan· 

1
.,, • 

chrmıfb. Hepimiz çok haklı olarak 1 
battan aplı bil kesilmff bekliyor· 

Pehlivan da Y ekJiferi 
Kıraaıya Dalıyortla chık. Acaba ne olacaktı? Klübiin se-

net devriyesi milnasebetile sabada 
yapılan diler birçok hareket ve tet
rifıta ratmen bat döndürücü bir 
~at1e o ana yakl•ııyorduk. Niha· 
yet büyük Atatürk için yapılan 3 
dakikabk bir ihtiram ~tundan 
10nra düdük çalıp İngiliz • Türk fut- i 
bol maçı başlayıverdi. Bu zamanla 
her tkf tanfın müsavi bir derece el
de ederek 45 dakikalık illı: devreyi 
bitirdikleri :zaman ıraamda gecen 
hiSlerimi buraya yaznuya imkln 
yoktur. Yalnız bu hislel", korku, he
yecan, hayret ve takdir kelimelerile 
hulAsa olunabilir. 

Hiç şüphe etmiyorum Jd. bu te· 
mu bize kendimiz hakkında itimad 
hialeri telkin etmiı oldulu kadar 
bir futbol maçınm mana ve deie
rini de heoimize göstermiş oldu. 
Binlerce meraklı uapları bomlnıa· 
dan. zevkle ve yüklek bir heyecanla 
90 dakikanın nasıl "eçtilinl duyma
mıılar ve son dildük calındı'1 za. 
man san.ki zevkli bir 1ii'va.dan u-n
nır ~bi cNe vazlk bitti. diye Adeta 
bir üzüntü duymuflardır. 
Maçın göz kamaştıncı sürat ve 

hatta sertliğine rağmen, ne bizim ta
rafımızdan, ne de ınilaflr takım ta
rafından kasdt bir telı: favül bile ol· 
maması bu işin fevkallde1iklerin
den biridir. 

Bekır, lier vakit oldutu gibi topas 
larını yerden kesnıit, ayak parmat,. 
lan üzerine yükselmif, blr ceylb 
gibi sala, sola dönerek ve sıçrayarak 
çırpınıyordu. 

Elense bağlayıp belillapnala• 
bitti. Her iki pehlivan da tetik ~ 
halde idi. Bekir, Kavıqlu ile yap
tığı Kırkpınar gtireflnde bile bu de
rece temkinli ft tetik delildi. He- , 
llllaımaJııı.rdan sonra; Mustafa ile 
karşı karpya öyle bir tarzda gelmiş
ti ki; o.,· görenler Bekir olmadılma 
hükmederlerdi. 

Bekir, hasmına karp ıeJ.itken çap
razından ve paça dahtJarmdan ko. 
runmak için toparlanıp gelıniştl, 
Mustafa da ayni Bekir ifbi bftzüt.. 
mnşta. 

Bekirin Y&Ztyeti te'\tlikell ldL 
Kambur Mustafıdan yaka.-ıı ko
lay kolay kurtaranuyacağı görillil· 
yordu. 

Mustafa; Bekirin çok nefesli ve 
sürekli bir güreş yapan bir pehlivan ı 
olduitunu işitmişti. o derece kolay olmamıfb. 

Bekir de; Mustafanın sürekli ve bir kaç def& kündeyi tazeiedtli 
nmslt bir IM!hlivan oldutuna tl de Bıt*iri keatmemiftt Uldt1, 
Şumnudan vlkıf olmuştu. cü zoria~ haunnn. kin 

Mustafa: güresi uzatmakta manıa maja pıuvaffak oJmuftu. 
görmilyordu. Çünldi; ne kadar JDÜ· Ka.ııkçmm iri çatıı.p, ~ 

Harp tahaWı ollun, spor lahaları 
olsun tnunlan bfrtblrlerine yakın
dın tanıtan 11ulriikemmel vaaıtalar
cbr ve ~ haricindeki bü11ln b-

saraayı uzatmı, olsa hasmını yor'dp, luklaı'ı kolay, kolay Muataf 
zebun dü~n ne peı ettirebilirdi, lan aruında hıvalanmlftı. 

Bizimkilerin 2-8 maildp oJmaları ve ne de mai)tlp ~ebilirdi. Binaen- Silivrililer, çapraza oldul;d 
oyunun kıymetini kat'ivven halel· 
d etm. d lildir BtZce dik aleyh, kaçak güreşmek~ ve mü- tekrar oldukları yerden ayata 
k a~ ıı!c~ · n~neti • dafaa gürep yapmaktan ziyade g(i· IDlflardL Berkelin aOluİÜ ~ 

tıuıleı Dk fJruttıa kınJinıya mab- a a sey, oyunun ey u- re!JI Jrirerek ve hücum ederellı has- ti. 
mQDıiyesidlr. iyi ve ~k ~· mi~ k~nu ~Y etml~ karar 'fer· şakı d~ koca 1"~ 

•t s t rr '~••lWllMitJıue apar 
te~~etq 
,.._~~il'. 

lai' itaqı.maa Çolt zevkti. ve muvaf. l misti. kir adjle Sarlile Silivl'.i, ıney 
M!yetli oyun çıkarabileceklerine fsin. tuhafı KazjJEçı Bekir de Mua- yıkıbyordu. ıl~ ~ 
in8ndılım Türk futboltınün bu mu- tala ıibi ayni g6teş taktilini bbdf ve itlrUsız 'bir surette · UJiWll~ 
vaffaklyetinin her zaman hakiki bir etmiştL Oilrete girmek... Müdafaa ıçm hallDlllı mtibtil yere Bu temular, ayni zamanda Od mil· 

let arumda karar, hareket, d~ 
w taktik ltlımn.-ne lfbl ~ ol
dufullu da te1m1ı ettireeelinden 
ayrıca bir kıymeti hm olmuı lAzun 
pllr. 

wllf olarak IWinuı için bu gibi te- lireti yaplliamak... here çabm alniijtı. 
mulann 11Jdapınlmw Ye bu su· Bu eebeple iki :\nmım t1ılıa ut el- Xuıkçı, ha, dlfUl 118, 
retle halkımıza da hakild futbol de temıdali hareket etmekle beraber du. Ayaklan iyideli lylJe 
zevldnln tattmlm811 p temenni o- biribirlerini bir taraftan kapmak ve mqtı. ftttt; iMi mnı6 '1ııılıfllllllllll! 
Junur. yenik d1lfiirmü: lç1a çalııtıklan 16- fimiek K'ratile Bekh1n 

rililyordu. ıeçtiil ;&Glc1it 'Jbmüna ( 
~ • • 

8 8 
On daJdlta tadar lkihaam biribir- ~ ~ wnlD 

BU r a da DOM r t ş eh ı• r Jerinl kolJadılat ve pfet tetik w buJunan Mdlfafa, ..,...abli 
çevik hareketımle blrlbirterine- yap ynik VUiyete tGtlliedeli 
mü ilteclikleri o,unJardaa \iltalık· JrüitarnUftL 

Atı ti M M a Ja hrtuıdular. Yanf: Mwıtllfa k1n8e,1 e zm usa a 1 Mat; .onuncu düitıdan aonra; ~ kendtnt ·1n1r&• 
birdenbire KaınbJır Mumfanm ita- Beldr, Jdindeden Jnartüar 

Bu Hafta Y 1 
allçıyı aJdatank lftelhur çapruım mu be-•• hldne 
a)d;jı aGrilldü. bu emetle her ikili • Mi'._ 

tekir; meydanı tarçarak µç111or- it kalktılar- 'J'eknr 'bqa 
Kocaeli, Bahtesir, B1l\1a. Edirne lluılap lunlret edeoM •1-n Ruhi, 

atletleri uumu 11 hUirlnda ,.pı. Halit,- Şilkrii,. Jrfan, R.cep. Şeref, 
Jacatını evvelce blldıJrdllbnlz dört ltemal,- Galip, İbrahim, CeW, Hüse
tehir at1etizm mO..büılari ıeçeıı yin, Hakkıdan müt.efelddl ve antre
ilafta Pederaaj'on tarafından tehir e- nörleri Tabir Düzgören lclanılindeld 
dlldilinden Bur8amn yeni stadında Koc.ell takımı dört tehir f8Dlpiyo
yarm ve 6bürg6n ayni fehiı' atlet- naaının en kuvvetli namaed.idlr. Ya
lerf arasında yapılacaktır. nııki müsabakalarda ailratlerde 

Bcttiln takım1-r bU aJqam Buna- B~ ve Kocaelili İrfanın, atlama
da wplaiıacaklardır. Bu nıilsabaka- 1arda Balıkesirlilerin, atmalarda Ko
lar lftiralr etmek here dtln akpmla caeli ve Edirneli Nlyazinin kazan· 
trenle fe)ırlmke plen ve bu tabah muı beklenebilir. 

••••• 
F•dlr l•lh llJlllflll a- Pli• .-.ı• _,. 
nam içli t1111 ıtr• •~•• • •llllRlllr ıtr• 
İnllliz Middelaex Wandrera takı· 2 temmm paar llnl Pendik Bill· 

mının ziyaretini iade etmek Ü7.e1'9 bül bahçesinde Kartal Çocuk Eair
aonbaharda Londrlya lidecelini pme Kurumu menfaatine tertip• 
yudıtumz Penerbahçeliler 18 ldfi· dilen yılh &ünflere tlmdiJe kadar 
lik bir kafile halinde Ryahate i§ti· 32 namdar pehlivan byd.ctilmiltlr. 
nk etmiye ve 9 temmuzda bir ha· Yapllacat ıirihabatada bqta kaza· 
zırlık kampı açmıya karar vermiş· nan 10, ortada 35, k6çlk ortada 20, 
Jerdlr. Fenerbahçeliler, eyl41e lra- destede kazanana 10 lira müklfat 
dar bu kampta çahpeakJar, eyl1ll verilecek olan bu lflretlere miikl-
aonunda seyahate çıltacak1ardır. tat için delil, Çocuk Esirgeme Ku-
1 .... llul 11•••1 ........ rumu menfaatine oldutundan tehri· 
.. .,.. ltugln ....... .,.r Jtıhdelı:f büttln pehlivanlar lfrmlye 

htaabul lstipre Heyeti, b6lpyl klJ'ar vermişlerdir. 

altbdar eden ff\lr az.rtnde ıörilt- Bir güreş orgaldzati-
mek ve kararlar .,_t üzere W rünüa iddiaaı 
l(ln C. B. P. _. 88119 ~ 
~ GGrel ~ B. A,. 

Bu toplantıda ,.al eae faaliyett. MI, Pef.a e-tncte bfr . ~ 
nhı "8zden ~ kadro iflnln ~ .... yapmak lan ten-
~ .. ta,m için kararlar ........... alclılJm, fakat .... 
abnaca&ı tBylenmelrfdlP (8- , .. .,,...,...) 

du. Silivrililer bu. vaziyet brpsıad• ..... kapıfb)ar.. Blllulli~ 
heyecana aeJ,erek olcluklan y~eıı Jdrln hem çaprudan, hem 
havalanmıflar, Bekirin nuıl yenik deden kurtuhaf\Uıa hayret 
düıecefini seyrediyorlardı. Herkes- dl. 
te nefes lı:esilmifti. 

Bekirin vaziyeti cidden tehlikeli 
idi. Mustafa, çaprazını do~urmllf, 
emin bir halde humım kBstekliy• 
rek aırtüstü yere wrmü tçin ÇU'pl· 
nıyordu. 
Kazıkçınm nrb, ıere 1la vurdu, 

ha vuracaktı. Bir aralık~ birdenbll'e 
Bekirin dönerek ~apruclan ınynldı· 
lı ve büzülerek yere oturdulu 16-
rlilc:Hl. Beklrin bu hareketi o derece 
1eri oldu ki, Mustafa bile pprmlfU. 

Bekir, 7ere dilter düşmez, Musta· 
fa derhal hasmını kemaneledi ve 
armayı almak için fırsat kolladı. 

Bekir, iyice bilz6lmilftii. Hasmı~ 
oyun vermek latemlyordu. Çünldl; 
daha ilk çaprazda MUltafanm ne 
beli oldutunu bir kere daha anJa .. 
nup. . 

Mustafa, nihayet tarmaya lfrdi. 
Beklrl lı:ıalnvrak ballanufb. Sarma· 
dan sonra, Jri\nde almala çahpyor
du. 

Belı:fr, Jıuını elini kilrıdeye attık· 
ça karplıyor ve ç6ziiyoni'1o Bu mil· 
oadele epeyce ırilrdil. Nihayet; Mu
ta kündeyi doldurdu. 
Kazıkçının tehlike 9aDJ çalmala 

baf)amlfb. Mustafa yavaı yaV8f 
IU'lft8YI bop)tarak Beldri 1dlnde ile 
havalandırmala bafladı. 

Paktt: bu havalandırma huetetl 
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Çakırcalı Poslu Efenin . Başında 
Hüngür Hüngür Ağlıyordu 

Hacı Mustafa, Efenin bu vaziye· 
tinden birşey anlamıyordu. Cakırca
lının ne yapacağıru hala bilmiyor
du. Eğer hakikaten hüsnüniyet sa
hibi ise ve Poslu Mehmet Efe hak· 
kında bir fena fikri yoksa ne diye 
kendisine ve Çoban Mehmede içkı 

içmemelerini ve uyumamalarım 

söylemişti. Maamafih bundan ala 
fırsat olamazdı. Hacı Mustafa ne o
lursa olsun, hatta Çakırcalı razı bi
le olmasın bu fırsattan bilistifade 
Poslu Efeyi öldürmiye karar vel"· 
mişti. 

Poslu Mehmet Efe ile iki kızanı. 
ne Çakırcalı ile adamlarının kalktı'k
lannın, ne de konuştuklarının far
kında değillerdi. Kendilerini derin 
bir uykuya kaptırmışlar, uyuyorlar
dı. Çakırcalının maksııdı da hakika· 
ten uyuyup uyumadıklarını kontrol 
etmekti. Halbuki Hacı Mustafa dar 
ınuhakemesile vazi\'eti bir türlü 
kavnyamıyordu. 
Çakırcalı Yavasca duvara asılı 

martinini aldı ve Ha<'ı Mustafa ile 
Çoban Mehmede kendisiııi taklit et
meleri icin i!Şaret verdi. 
Hacı Mustafa. bir anda her sevi 

anlamıstı. Efenin maks::ıoı Poc;luvu 
öldiirmekti. Yalnı7. ·cok k11rnaz ol
duğunu biJdilH Poslu MolımPilin 

bunu sezmı>sindPn <'ekhıcli11i icU. 
çok ihtivntkilr h::ırf''kl"t Pclivnrr1ıı. 

H::ıcı :Mı1o:tı>f:ı jl" f"nb'ln l\Jf,,hmPt 
derhal kPnrlic:ini tı>lrlit ederek onlar 
'd:ı m11rtinlerini ı:ı lıNar. 

C'3kırcsıl1. o:i1Rhmı v:ıv::ıc; "ı>vrı<; 

'hıı>r sevd"" lıabPrc;i?. uv1111::>n Pn<;lu 
Mıı>hrn1>t 'FfPnin h•c:ın;ı f'ıı>v\mi. 
Hacı ]\,foc;tı:ıf'"' ilo Coban l\fohmPt ile 
omı taklit ettiler. 

itina ilP ni~:ın ::ılil• fnlı> .. rl::ı. avni 
şevi kızanlıır ıh tı>thik pftilPr. 

Cakırcalı. lr"llbindP gavri i'hth•::ıri 

bir heyecanın çırpınışını his.sedivor
du. 

Birdt>rıbirP önce bir. VP l-ııınu mii
b•akjo iki sil~hın o,a.tlı:ıdıltı rlııvu1-

dl1. Bu üc cınhıraq ,;es. ıYPl"PnİJ1 ses
fblHti ve silkOııe.Uni altüc;t Ptti. 

Sillh ıeslPri Ü7.erine uvanın mar
tinlt'rile birlikte ooı:ıv::ı hücum MPO 
'diler zevbeklPr. AAvle bir man1.ar.a 
ka"ısındıa kaldılar: 

Poslu MPhtnet yatalimrJıı vinP u
Yur Pibi ssakin vabvorrlu. Vı:ıln1z 

)'astık kandan Jr11ilc11.1l olmno:tıı. Tli
ler iki kızan hA lA 'kan i,.inıie kalan 
)'atakları kinde ölüm ihtilRrl::ırı i
çinde cırpınıyorlar. parmaklarını 

Reçirdlklerl vorj!anları p::ıl'<'alıvor
lar, hırıltı halindP. derin derin ne
fesler alıyorlardı. Barut dumanla
rının kapladıih, kücük bir lambanın 
aydınlattı~ı bu dehşetli dekor icin
C!e Çakırcah Mehmet Efe martinim~ 
Ctayanmıs, bir çocuk gibi &ğlıyordu. 
llilngii hüngür ai?hyordu. 

Manzara o kadAr hıızin ve o ka
<!ar fecidi ki, hepsi tas ~ibi nonu')'.> 
kaldılar. Biraz evvel gök ~ürültüsii 
gibi etrafı kanştıran bdmslar ve 
feryatlar bir anda bıçakla kesilir 
gibi kesilmisU. Yalnız bir tiirlü nl
Jnek istemiven iki rırnınan cesedin 
Çıkardıi! korkunc ~ı>sler ve Cakır
talının boğuk hı<''lırıkl:ırı duyulu
)ordu. 

Kızanlara, yerdeki üç cesetten zi
)ade Çakırcalı Mehmet Efenin ağ
layışı dokunmuştu. Hayret! Nasıl o
luyor 'da Çakırcalı Mehmet Efe ağ
lıyordu. Onlar bl5y1e bir şeyi hatır 
~~ hıyallerinden bile geçirmiyorlar
dı. 

OrtaCla memnun olan ve sevinci 
)iiründen akan ııadece Hacı Mustafa 
fdt. LAkaydane bir şekltde yerdeki 
~setlere bakıyordu . Bir ara yerde 
hır tilrlil lSJmek bilmlyen kızanlar
dan birine bir kurşun daha atmayı 
hile düşündü. HattA buna davrandı. 
li'akat Çakırcalmın a~layısı onu t!a 
'" rtmış ve niyetinden vaıgeçfr
ltıtştt.· 

takırcılı Mehmet Efe, kızanları'!· 

dan en çok Küçük Osmanı severdi. 
Bu acar ve sevimli delikanlı, savaş 
zamanlarında, yaşından asla umul
mıyacak bir cüret ve cesaret göste
rirdi. Çakırcalı onu ayni zamanda 
bir oğul gibi severdi. Mağmum ol
duğu zamanlar, onunla konuşur, ne
şeli olduğu zamanlar onunla şakala-: 
şırdı. Küçük Osman da efesine ayni 
duygularla bağlı idi. 
Odanın içindeki kanlı manzara ve. 

Çakırcalınm bulunduğu vaziyet kai
şısında Kücük Osman di~er ef Plere 
odadan cıkmalarını işaret etti. Ze~·
bekler Kiicük Osmanm Çakırcalıv:ı 
baRlılığını bildikleri icin bu ic;arete 
inkivat ile dısar: cıktılar. Hakikaten 
bövle bir vazivette Ç::ıkırcalıyı Kü
çi.ik Osmandnn bac;k:ı kirnc;e t';'selli 
cdf'me7. kederini gideremezdi. 

Kiicük Osman. yavasra efrsinin 
vanına sokuldu. Rir müddet birşey 
~öylemedi. Som• kısık bir sesle ya
vas vavas babasını t"c;elli eden bir 
oğttl ~ibi konusmıya basladı: 

- NedC'n ağlıyorsun Efem! Sen 
ki martininle en vüksekten ucan 
kartalları vere indirecek, Bo7.dağı
nın en iri ~vılarile güresip vere de
virecek kadıır erkek VC' kuvvetli bir 
efesin. Neden simdi böyle cocuk gi
bi ai!lıvorsun. S3na bu :vakısmaz E

fe! Çirkin oluyorsun! Gözlerinden 
dökülen yaşlar yüzünde sızacak çiz
gi bulamıyorlar. Anlamıyorum ni· 
çin ağlıyorsun efem, ne var? . 

Çakırcalı, yavaş yavaş sükunet 
buldu. Elile Küçük Osmanın saçla
rını okşuyordu: 

- Nasıl ağlamıyayım Osman! He
le su Poslu Mehmet Efeye bak! Bö\•,.. 
le xiğit bir efenin arkasm~an ağlan
maz mı? Böyle gözü pek, yaman bir 

efe arkasından gözyaşı dökülmez 
mi? Bak yatakta ne kadar sakin ya
byor. İnsan beyazlaşan dudaklarını 
görmese yyuyor sanır! Hiç çırpın· 

madı. Kurşunu beynine yeyince sa-

dece gözleı~ni araladı ve bana baktı. 
Sonra hemen gözleri bulandı ve tit
riyerek öldü. Yiğitlerin canı, bir si
şede saklıdır Osman. Çok serttir. 
Fakat çok çabuk kırılır. Onun için ~
feler vurulunca çabuk ölürler. Ça
buk ölmiyen, debelenen köpeklerdir. 

Çakırcalı sustu. Kollarının yenile 
l'ilzüne bulanan gözyaşlannı sildi. 
Yine Poslu Mehmed.e uzun uzadıya 
baktı: 

- Çok mert, çok yiğit bir efe idi. 
Bunun gibi bir efe kolay kolay ye
tişmez! 

Küçük Osman, efesinin haleti l"U· 
hiyesini anlıyamıyordu. Poslu Meh
met Efeyi vuran kendisi değil miy
di? Simdi de arkasından ağlıyordu. 
Gayri ihtiyari: 

- P.osluyu sen vurmadın mı E
fem? 

Diye sordu. Çakırcalı cevap ver
di: 

- Evet Osman, ben vurdum. 

Sonra Osmanın dimalında dü
ğümlrn~n istifhamı çözdü: 

- E~er onu vurmasaydım, o beni 
vuracaktı Osman. Hatırlıvacaksın. 

DorYanlı çiftliğine ilk geldiği 7.a· 
man. ka11ımda otururken martini
nin ucunu bana çevirmişti ve eline 
ilk fırsat geçişinde beni her halde 
öldürecek ve çetenin başına geçe
cekti. Postu Efe bunu yapabilecek 
kabiliyette idi. Bir çeteyi iyi idare 
edebilir bir adamdı Onun için ondan 
evvel davranmıya ve onu öldürmiy.e 
mecburdum ve bunu yaptım. Fakat 
böyle ylr,t bir adamı ölcjürdüğüm 
fçfn de şimdi büyük bir acı auyuyo· 
rum. 

Bu sırada uzaktan sabah ezanı du
yuldu. Bu ses, Çakırcalıyı bulundu
ğu vaziyetten sıyırdı: 

- Haydi abdest alalım da namaz 
kılalım, dedi. 

''llevamı var) 

Hazin ve şerefli bir yıldOniim 
BilyQ/ı Ve Kahraman Tarlı Deni:.ciai Turgud 
ReisTam374Yıl Evvel BuglJn Şehit DiJımiJıtO 

cTurgut Reis> Türk deniı kahra· 
manlarının en büyüklerinden biri· 
dir. cDraguh ismi altında Avrupa 
denizcilerine dehşet salmış olan bu 
büyük Türk amirali, (1485) y~lında 
Menteşe civarında bir köyde dojdu. · 
Babası Veli isminde çobanlıkla ve 
rençperlikle geçinen fakir bir köylü 
idi. cTurgud> çocukluğunda çoban
lık etmiş, gençliğini korsan gemi-
lerine tayfahkle geçirmişti. Ken· 

disi gürbüz, cüretli ve zeki bir ge
mici olduğundan az zamanda kap
tanlığa yükselmiş ve Cezayire gide· 
rek Cezayir korsan filosunun erklnı 
sırasına geçmişti. Meşhur cBarba· 
ros Hayrettin> in 1538 yılında Ve- ~---· 
nedik amirali Andrea Dorya'ya kar- /~ ~ 
şı kazanmış olduğu büyük deniz za- *'-__.:_ • p L .__._ alı b l 
ferinde Turgud Reis de Barbarosla S.1di Ali R...... U..-...aa dttl~atle orte.1ılf~ ~ • are ti 
beraberdi ve onun yanında harbet- I V AZ AN 

1 
._, _ _ _, &eder: cOsmanlı ıemileri deniz ta-

mişti. 1 rafından kaleyi topa tuttukları gibi 
Turgud Reis 1540 yılında küçüle A c s Al berren dahi 36 ağır topla dövmekte 

bir filo ile Korsika adasının bir 11- 1 1 . araçoy u bulunmuı ve cPorbose'de sahilde 
manında demir üzerinde yatarkent cSent Elmo> kalesine mukabil Tur-
~Andrea Dorya> nın yeğeni cJan L--------- -----' gut Reis tarafından tabiye edilen 
Dorya..· nın faik kuvvetle yaptığı bir toplar ise iki tabya arasındaki bü· 
baskına uğramış ve aslan gibi dövüş yük tabyayı bir baştan öbür başa 
mesine rağmen esir edilmiş ve üç kadar yalayıp düşmanı şaşırtmıştı. 
sene kadar düşman gemilerinde for- 1565 yılı haziranının 16 ncı günii 
sa olarak çalıştırılmıştır. 1543 te cSent Elmo, kalesine her cihetten 
Türk' amirali Barbar0& Hayrettin hücum emri verilmişti. Kara tarafı 
cCeneve> yi muhasara ederek şehri duvarları harap olduğundan Os-
yakacağı tehdidile Salih Reisle bir- manlılar içeriye girebildilerse de 
likte Turgut Reisi de esirlikten kur- limanın şark sahilindeki şehrin meb-
tarmıştır. Esaretten kurtulduktan ni bulunduğu burunlar nihayetin-
sonra Turgut Avrupa donanmal7.'rı deki cSen Mişeh ve cSent Ancels~ 
için müthiş bir afet kesildi. Bu ya- tabyalarından açılan şiddetli top a-
man Türk denizcisi Tunus civarın- teşi Osmanlı askerinin harekatına 
daki cCerbe. adasını faaliyetinin sekte verdiğinden, altı saat kadar 
merkezi olan bir üssübahri haline boğaz boğaza devam eden bir mu-

sokmuştu. harebeden sonra (2000) telefatla 
Bir gün müttefik Avrupa devlet- ric'at olunmuş ve Turgut Reis dahi 

]erinin büyük donanması onu gemi- bu hücum esnasında ağır şurette 
lerini adanın cKantara• limanında, yaralanmıştı. cSent Ancels• tabya-
kalafat ederken ansızın bastırdılar. sından atılan mermi Turgut Reisin 
Hatta meşhur Türk amiralinin tes- yakınında bir kayaya vurup parça-
lim olduğu haberini bile Avrupaya lanmış ve bir serpinti parçası da ba-
yaydılar. Lakin 'l;urgut öyle kolay fln& isabet edip hemen atzınaan, 
kolay teslim olacak bir denizci de- burnundan kan boşanmakla altı gül\ 
ğildi. Adadaki ırmak üzerinde bir bihuş yatıp yedinci günü şefakla be-
kanal açarak gemilerini o kanaldan raber teslimi ruh etmiştir (23 hazi-
yürüttü ve arka tarafından denize ran 1565). 

cSent Elmo, kalesi zapto._ınmuştur. 
Büyük Turgudun cenazesi Trtlbluı
garp filosuna mensup beş gı.1ni Ud 
Trablusa gönderilip hususi kasrına 
defnolunmuştur. işte cSent Elmo, 
kalesinin zaptı bir aydan ziyad• SÜ· 

rüp cephanenin bir kısmı burada za. 
yi olmuş ve Turgut Rei~1e beraber 
(8000) Osmanlı dilaverinin şahade
tine sebep olmuştur., 

Demek oluyor ki bugün, Turgut 
Reisin, bu büyük ve şöhretli Türk 
denizcisinin mübarek kanını döktü
ğü günün tamam (374) üncü yıldö
nümüdür. 

Bu hem hazin, hem şerefll yıl· 
dönümünü idrak ederken derhal 
ilave edelim ki , Turgut Reis dünya· 
nın en şöhretli amirallerile boy öl
çüşecek ve gerek tabive, gerekse 
sevkulceyş bakımından onlardaıı 
büyük bir kısmını gölgede bıraka· 
cak iktidar ve kabiliyette güzide bir 
Türk denizcisi idi. 

Son zamanlarda bir hattı harp 
zırhlimıza cTurgut Reis> ismi veril• 
mekle bu yılmaz 'kahramanın ismi 
hfıltı Türk bahriyesinde ve Türk 
bahriyelileri arasında yaşamaktadır. 

açılarak düşman donanmasını arka- EaJd .teaisci luyafetleriatlea 1 Turıut Reisin vefatı günü ise 

dan vurmıya muvaffak oldu. Kalyon PYUf• ==~=========================:::c 
Turgut Reisin şöhretini duyan ÜS· c h ilk M k ı •ı • 

Qnun yilce namı ö~ünde huz'6 ve 
huşula eğilirken yeni ve ı:on sistem 
vahidi harplerimizin bu büyük Tü~ 
denizcisinin ismini taşımak şerefini 
ermeleri temennisini izhar ederiz. 

mantı devleti bu meşhur deniı.ciyi dı, fakat Trabİusgarp valisi Hadım eıw an . e 6-an ı erı 
cBarbaros Hayrettin• vasıtasile hiz- Murat Paşanın ölümünden sonra 9' &"-1" 
metine aldı ve zamanın padişahı bir gün Edirnede Padişahın atı~ı~ s A l 
Kanuni Sultan Süleyman Turgut dizginini tutarak kendisine vidi~ Gü,,,.el Bı·r er,aı· çtı ar 
Reise evveli Karlıili sancağını ver- hatırlatması . üzerine beylerbeyı M 0 . 
öi. rütbesile Trablusgarp valiliğine ta-

Turgut Reis gibi şöhretli bir deniz yin edildi. • . 
aslanına böyle üçüncü derecedeki .Şurası tuhaftır ki, ~r1Ut Reıs 
devlet hizmeti liyık değildi. Fakat beylerbeyi,· vali ve paşa olmuftu 
tstanbt•~iaki devlet ricali dışarıdan amma halk onu yine Turgut Reis 
gelen böyle dürüst ve gözü pek ku- ünvaniıe anıyor ve_ de~iı.cilik şöhre
mandanları çekemeilerdi ve Sadra- tini muhafaza ediyordu. 
zam Rüstem Paşa kendi kardeşi Turgut Reis 11 yıl Trablusgarp 
k.aptanı derya Sinan Paşaya Turgut valiliğinde ••ldı. Bu kudretli denizci 
Reisi rakip görüyordu. Turgut böyle aynı zamanda kıymetli bir idareci 
saray dalaverelerine alışık bir adanı olduğunu da ispat etti. 
olmadığından bu muamelelere canı Osmanlı Devleti Malta adasını 
sıkıldı ve bir aralık Tunusa savuş- zaptetmek için adayı muhasara et
muş ve Tunus Beyinin hizmetine tirdiği zaman Turgut Reis de bu 
girmişti. muhasaraya iştirak etti. Lakin ÜS· 

Fakat Kanuni Sultan Süleyman manlı serdarı Mustafa Paşa kıymet-, 
Tunusa bir memuru mahsus gönde- siz ve ehliyetsiz bir adamdı. Turgut 
rip şöhretli denizcinin gönlünü 2 • Reisın tecrübelerine dayanarak ver
larak Garp Tr.ablusunu Osmanlı diği nasihatleri ve alınmasını tav
Devleti namına fethettiği takdirde siye ettiği tedbirleri almadı. Bu yüz. 
kendisinin oraya vali tayin edilece~ den hem muhasara bir netice ver
tıi videtti. Koca Turgut Reis Os- 1 medi, hem de Turgut reis muhasa
manh hükümdannın vAdine inanıp rada vurularak şehit düştü. 
Trablusgarp onun himmetile fet· b t 

Süleyman Nutki cMuhare a .ı hedildiği zaman valiliğe Bey lerbey~ d 
Jikle Hadım Murat Ağa tayin edildi. Bahriyei Osmaniye> adlı eserin e 

Turgut Reis, bu döneklik karşı· Malta muhasarasmdan ve büyük 
sında metanet ve temkinini bozma- • Turgudun şahadetinden söyle hah-

... 

" furaud Re1
-•- .. " zırblııı 

""'ceyhan (Hususi) - Her yıl oldu· 
ğu gibi bu yıl da, ilk mekteplerde 
imtihanların sona ermesi dolaj'ltsi· 
le Ceyhan kazası merkez ilk mek
teplerinde açıhn resim ve elioleri 
sergisi geçen senelerden daha üs
tün bir şekilde hazırlanmış ve btr 
ay kadar halka açık bulundurulan 
sergiyi on binlerce halk görmüş ve 
~ğenmlştir. Genç kızlanmızın ve 
başlannda bulunan değerli hocala
rının hayli emek ve mesai sarfiyle 

meydana getirilen bu sergi, her se
yirci üzerbıde iyi intibalar bırÜıt 
mış ve bir gören bir lraç kere daha 
görmek ve doya doya seyredebl\. 
mek fırsatını bulabilmiıtir. 
Yukarıdaki resim Ceyhan Cürnhu-

rlyet ilk okulundan bu yıl mezuıa 

olan taleMlerden bir grupunu gö• 

termektedir. c X • ipretli qalıpan 
ve değerli maarif memurumuz Ne-

djm İnaldır. Mehmet Selçuk 

• • • • • • 

Mudanya lskılesindı tıpurdın ı •ıcafibıy Kız EnstitOsO tallbas~ 
çıkış nizamı konuyor niı ıliıtari serıisl 

Bursa (Hususi) - lstanbuldan Bursa (Hususi) - Her ·yıl, bit 
Mudanya yoliyle şehrimize dönen çok ev kadım yetiştiren cNecatibey 
valimiz, Mudanya iskelesinde va- kız enstitüsü> nün bu yıl serlrllerli 
purdan çıkış vaziyetini beğenme- açılma töreni, ayın 24 üncü cumar
m·11tir. Bilhassa yük ve yolcunun bir tesi günji yapılacaktır. Bu münHe
arada çıkarılmasını hiç de uygun betle mektep müdürli bayan Baki

bulmayan valimiz iskele vaziyetinin ye güzel ve geniı bir l)roarım ha
derhal ıslahı için a1lkadar makam. aırlamaktacbr. 

ı lara keyfiyeti bildirmifür. 



t.yfaı 1 ....... _ 

Bir Tesadüf 
Yazan: Enver Naci 

Garip bir insandı. Biraz asabi, 
biraz geçimsiz, biraz bilgili, hır hay
li de şakacı idL Çelimsiz, kısa boy
lıı. k \ nburca, otuz beşlik bir adam· 
dı, bir bankada çalışıyordu. Kasa
b:ıda hem alay edilir, hem de sah· 
te bir '&.laka ve saygı gösterilirdi. 
K ahveye çıkma?., fazla gezmezdi. 
Bekardı. Fakat evinde eğlenecek, 
avunacak her şeyi vardı: Radyosu, 
tavlası, iskambil kağıtları, albümle· 
r i, resimli frenk mecmuaları. Mut
faktan yatak odasının duvarların'\ 
kadar, eline geçen dekolte kadın fo. 
togıpflarını, resimlerini asmıştı. 

Onun evi bir sarayın harem daire
si gibiydi. Duvarlarda sarışın, es. 
mer, kumral... Çeşid çeşid kadınlar 
insanın yüzüne gülümserdi. 

Davet ettiği bekar arkadaşlarını 
bu mebzul vasıtalarile iyice ağırl ı
yabilircli. Evinde pek yalnız kalmaz
dı. Hemen her akşam bir dostu, bir 
meslektaşı biraz gülmek, biraz rad· 
yo dinlemek~ mecmualarından, ga
zetelerinden fistifiade etmek ~çin 
onu ziyaret ederdi. Misafirseverdi. 
Kendi elceğizi ile kahve pişirir, si
gara ikram eder, meyva çıkarır \'e 
b iraz sonra da minimini tavlasını 
açuak misafirine cbuyrun tavld· 
ya:~ derdi. 

Seyahati pek severdi. Fırsat bul
dJ..ıkça bütün bir sene biriktirdiğı 

beş on kuruşu gerek memleket da
hilinde, gerekse haricinde seyaba~ 
ederek bir iki ay içinde eritiverirdi. 
Bir Mısır ~yahatinden getirdiği 
tozlarla büyü ve sihirbazl ık yapma
ğa kalkarak canı sıkılmağa başlıyan 
misafirlerini eğlendirirdi. Daha baş
ka marüetleri de vardı. Mesela, çif
te telli oynamak. Parmaklarına zil· 
leri takıp ta şıkır şıkır ortada dön
meğe başlaması seyircileri katıl!ı. 
katıla güldürürdü. Dairesine gidip 
gelfrken koltuğundnn bir dosya ek
sik olmadığı için adı cDosyn> kal· 
mıştı. Hakiki adım bilenler de unut
muştu. 

Bu gece Dosyanın evinde kalaba
lık bır toplantı vardı. Bir çok genç 
ve bekar arkadaşları ansızın bir 
baskın yapmışlardı. Her meslekten 
bir sürü insan.. Bankacı, muallim, 
tapucu. zabıt katibi, eczacı ... 

Kimi odanın bir k&_şesindeki se
d iroe gazete okuyor, kimi bir mec
mua cildinin sarışın yapraklarım 

karıştırıyor, bir kaçı tavla oynıyan 
ev sahibini ve karşısındaki katibi 
seyrediyorlardL Odadakilerin he: 
biri bir şeyle meşgul... 
Açık duran pencere kanadı bir· 

denbire sarsıldı. Koca bir taş. camı 
parçalıyarak odanın içine düştü. 

Bereket versin ki pencere yanında 

kimse oturmuyordu. Sanki oda don· 
Chı. Birbirine bakışıyorlar, herkes 
put kesildi. Ev sahibinin sarışın 

yüzü pancar gibi kızardı. Elinden 
, zarları bıraktı. Sessiz, bir düşunce
İ ye daldı. Bu işin şakası olamazdı. 

Abdullah bin Hazafe, payıtahttan 
çıkıp gittikten sonra, saraydaki, hat 
ta şehirdeki din aliemlerini islıimi
yet meselesi yine uzun zaman işgal 
etti; çiinkü elli sene evvelki bir 
hadisenin hatırası tazelenmişti. 

* c:Nuşirevan • ın son senelerinde, 
ıani miladın 570 senesinde, ha§ 
Mubid garip bir rüya görmüştü: 

cBir takını azgı!'l develer bir sürü 
'.Arap atının önüne düşmüşler, Dic
le nehrini geçerek İran i_çine saldır
mışlar ... cMubid, bu korkulu rüya
dan, büyük bir korku ile uyanmış; 
tünkü Kisra sarayı şiddetle sar~alı
yormuş. Bu sarsıntıdan sarayın on 
öört şehneşini yıkılmış. Ertesi günü 
Şahla başkahin, biri endişesini, öte
ki rüyasını ~nlatarak konuşurken 

İranın her tarafından acayip haber
ler gel~eğe başlamış: 

İranın cMedain> den evvelki pa· 
yıtahtl olan dstahau şehrindeki 
ateşgedede bin senedenberl sönme
tıen yanan mukaddes ateş sönmüş; 

Save gölünün butün suları bir 
'damlasına kadar çekilmiş; 

Semave vudisinde sular taşarak 
her tarafı kaplamış; 

Ve büt!Jın bu hldiseler, sarayın 

Herkeste ayni düşünce: Müteca
viz kimdi? Bunu niçin yapmıştı? 
Kızdırdığı, kavga ettiği bir arkada· 
şı mı, rahatsız olan komşulardan bi· . . ., 
rı mı ... 

Bu taşın bir tuzak olmasından 

korkarak kimse başını pencereden 
uzatmağa cesaret edemiyor. İlk 
hamlede ikinci bir taşın veya kur
şunun başına atılmasından çekini
yor. 

Sokakta bir ayak patırdısı oldu. 
Kaçıyorlar ... Bir genç şecaatini gös
termels istedi, korka korka başını 

uzattı: 

- Kimseler yok! dedikten sonr:ı 

parmaklarını ağzına götürerek ıslık 
~ldı. Aklınca bekçi gelecek, kaçan
lan yakalıyacak! .. 

Ağızları bıçak açmıyor. 

Bu gecenin somı..ırt~an gecmeıne· 

si iç.in vak'anın tesirinden silkin
mek, bu sükütu parçalamak lazım
dı. Olanı olmamış, kırılanı kınlmn

mış sanarak eski neş'evi bulmağ'l 

çalışıyorlardı. Gene tavla lakırdı· 

ları, sahife hısırtıları, radyo yaygd· 
raları başladı. 

Saat 23, uyku zamanı. Misafirler 
hep birden kalktılar. Sokak kapısı
nı ilk açan ve sert sesile Dosyay'l 
veda eden mualim Nezihi oldu. Di
ğerleri de dışarı çıktıklan zama.1 
kendilerine doğru yavaş yavaş ge
len iki karaltının birdenbire geri 
dönerek önce hızlı hızlı, geldikleri 
istikamette yürumeğe, sonra koş· 
mağa, kaçmağa başladıklarını gör
düler. Biri haykırdı: 

- Demin taş atan bunlardı. Tek
rar geliyorlardı. Bizi görünce geı;i 

döndüler. Çabuk, arkalarından ko
şup yakalıyalım. 

Heyecan ve cesaret kesilmişlerdi. 
Köşe başındaki cılız, gaz lambalı 

fenerin ölgün ışıkları yardımile 

olanca kuvvetlerile koşuy.Jrlardı. 
Kimi tabancasını, kimi bıçağınt, 

kimi bastonunu çekmiş.. Epeyc~ 

koştular. Bu uzun koşmıya mukave
metlerinden öndekilerin pek gen.; 
şeyler olduğunu tahmin ediyorlar
dı. Fakat aradaki rııesafe de gittik
çe azalıyordu. 

Nihayet karaltılar yan sokaklar
dan birine saptılar, kame de arka
larından ... 

Firarileri karanlık sokakta gözle
rile aradılar, göremediler. Dlşlerinı 
gıcırdatıp kiıfür savururken körpe 
hıçkırık scslerile başlarını çevirdi· 
ler. Sokağın kenarına büzülmüş iki 
talebe hüngür hüngür ağlıyordu. 

Arkalarından koşmakta ısrar edil· 
diğini, daha fazla kaçmanın fayda. 
vermiyeceğini anladıkları için soka
ğa sapar sapmaz dizlerinin bağı ÇÖ· 

zülmüş, oturup ağlamıya başlamış
lardı. 

Muallim talebelerini tanımıştı. Ye 
dinci sınıftan iki çalışkan, zeki tale
besi şaşkın ve nemli gözlerle duva

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

sarsılması ve şehneşinlerin yıkılma
sı anında vukua gelmiş. Nuşirevan, 
bu hadiseleri bir zelzelenin tesiri 
mahiyetinde kabul etmiyerek rah -
mani bir işaret telıikki etmiş: baş 

Mubidden, bu hadiselerin · delalet 
ettikleri manayı sormuş. Başkahin 
de, kendi rüyasının delaletile Ara· 
bistandan zuhur edecek bir afetten 
İranın zarar göreceğini söylemiş. 
Bu müphem cevap Şahı tatmin et
memiş. O zaman, İrana tabi bir A-

' rap hükumetinin !Derkezi olan cHi- 1 

re» şehrinde, pek büyük bJr şöhret 
sahibi olan cAbdülmesih• isminde
ki Arap kahinini ç~ğırtmış. 

Abdülmesih, Medaine gelmiş; fa
kat o da Nuşirevanın endişesini ber
taraf edecek şekilde hadiseyi ve rü· 
yayı tabir edememiş. Yalnız Şam 
cihetlerinde, Bizanslılara tabi bir 
Arap hükumeti bulunan uBenigas· 
san» da cSatih» namında bir dayısı 
bulunduğunu, dünyada onun üstü
ne kahin bulunmadığını, bu hadi
selere yalnız onun doğru mana ve-: 
rebileceğini söylemiş. ... 

Hükümdar, Abdülm~sihe, hemen 
dayısına gitmesini ve cevap alıp 
gelmesini emretmiş. 

Bir gene, haplahan•tl• 
bulun•n bab•aının kaU. 

linl vurllu 
Pazar (Hususi) - Kan gütme 

yüzünden kuamızda feci bir cina
yet işlenmiştir. Bu cinayetin oriji
nalitesi maktulün bir katıl olması 
ve hapishanede öldürülmesidir. 

Pazar·,. Siyat köyünden Servet, 
bundan senelerce evvel Ahmed is
minde birisini vur.muş ve 15 sen~ 
hapse mahkum oırnuştur. 

Ahmedin oğlu Mustafa; babasının ı 
intikamını almak üzere bu kere fır
sat kollamış ve geçen gün kalabalık 
bir zamanda: deniz kenarında bul•ı· 
nan hapishaneden mahkumlar dı
şarsını seyrederlerken Mustafa; ka
pının yanma kadar sokularak ta
bancasile Servete nişan alıp onu 
öldürmüştür!.. Mustafa; ciyatetten 
sonra nöbetçiye de silahını çevir
mişse de mahkumlardan Hasan Ta· 
ttır hemen kfltil genci tutmuştur. 
Sen•etin tahliyesi için 2 senesi kal· 
mış olduğu anlaşılmıştır!.. 

At Kotulan 
Bursa {Hususi) - Vilayetimiz ta. 

rafından tertip edilen at koşuları 
pazar günü başlıyacaktır. Koşular 
iki hafta devam edecektir. 

Uludağda Yaz Gezileri 
Bursa (Hususi) - Dağcılık klü-

• 
bünün her yıl tertip ettiği dağı ta-
nıma turları, yerli ve yabancılara 
tanıtma için toplu ve programlı se
yahatler ile gece yürüyüşleri, bu 
yıl da başlamıştır. 

Klüp bu yıl çok ucuz bir para tle 
Uludağa kalkan bir otobüs servisi 
de temin etmiştir. Bu servise gör':! 
her gü'? sabahları saat 8,35 de kal
kan r/ )büsler akşam 18 de şehre 
dönmektedirler. Esat Altan 

Uluburluda ••rf park 
Uluburlu (Hususi) - Kasabanın 

en firin mevkünde üç kü,..ük park 
mevcuddu. Bu ufak parkların ara
larından geçen yolların kaldırılma-. 
sile üç parça birleştirilmiş ve büyük 
bir park vücude gelmiştir. Faal rei· 
simiz Galip Ongun durmadan çalı· 
şıyor, bakımsız yollar tamir edil
mekte, biitün esnaf diikkanları ıs
lah edilmekte, kasap dükkanlarınm 
döşemeleri betondan yaptırılmak
ta. etler muntazam tel dolaplardl 
muhafaza edilmek.tedir. Bu şuurlu 
çalışmalar sayesinde Uluburlu ya· 
kında elektriğe de ka\•t:şacaktır. 

K. Parlatan 

Uluburlu'a hahcdık 
Uluburlu (Hususi) - Uluburlu

da 15 yıl evvel (400) den fazla halı 
tezgahı vardı. 3 sen~ evveline gelin
ceye kadar bu ( 400) tezgahtan bir 
tane bile kalmamıştı. Halıcılığın 

kıymet ve ehemmiyeti takdir edil
diğinden yeniden tezgahlar kurul
maya b\•şlanmıştır. Şimdi tezgah sa
yısı (300) e yaklaşmıştır. 

Eski tarihler diyor ki: 
O zamanlarda Araplar içinde carA 

fe• denilen bir takım kahinler var
dı. İlahi esrardan bahsediyorlar, ''u
kua gelecek şeyleri bldiriyorlardı. 

Bunların en meşhuru cSatih» ismin 
deki kahin idi. Aslen Yemenli idi; 
fakat oradan hicret etmiş, Şam ci
varında bir mabede gelip yerleşmiş 
idi. O zamanlarda çok yaşlı idi. Vü
cudü, kemiksiz bir etkülçesi idi. Ye
rinden kımıldamaz, daima arkası 

üstü yatardı. Bir yere gideceği za· 
man, bir bohça gibi katlanır, hay
van üzerine konurdu. Söz söyleme
se, insan olduğuna inanılamazdı. 

Satih, çok kahimane söz söyler, 
gaipten verdiği haberler tahakkuk 
ederdi. ~ 

Abdülmesih, son sür'atle kühinin 
bulunduğu yere gitti. Dayısını ö -
lüm döşeğinde buldu. 

Satih, gözleri kapalı yatıyordu. 

Abdillmesihin selamını ve ~özlerini 
işitmiyordl' -

~J Huiran ım 
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ı ı Bunları söyledikten sonra Selimi 1 
selamlıyarak uzaklaştı. 

ge~enleri anlamış gibi, brışını kaldı 
rırken genç adama vahşi bir nazar 
attı. Sonra babasının soluna otura
rak, gözlerini tabağına dikmiş bir 
vaziyette, bir heykel gibi durdu. 

Y akalan&n Sami 

Adana( (Husu~i) - Saylav Bayan 
Şemsa İşçen'in eşi kimyager Rıza 
İşçen'in meçhul bir şahıs tarafından 
evinde tabanca ile öldürüldüğünü, 

katılin kaçmıya muvaffak olduğu -
nu, hfidise yerinde bir tek yemeni
den başka hiç bir iz bulunmadığını, 
daha evvelce yazmıştım. Haftalar -1 
danberi polis ve Adliye tahkikatı 

devam ederken bu arada yine meç- 1 

hul şahıslar tarafından cinayet, ev 1 
soymak, zenginlere tehdit ırıcktup- 1 
ları göndermek gibi gangsterler bt
çimi vak'alar eksik olmadı. 

Ceyhan zabıtası Sami Yeğen adın
da bir genci katil şüphesi altlnda ya 
kalamıştır. Adana Emniyet Müdür
lüğüne gönderilen Sami Yeğen bir
çok sorgulardan geçirildikten sonra 1 
tek yemeninin tamamı tamamına 1 

ayağına olması, fizyonomi ve tipi
nin tarife uygun düşmesi ihtimali 
kuvvetlendirmektedir. 

Sami Yeğen ile Tevkifhı:ınde gö
rüştüm. Bana, ezcümle şunları söy
ledi: 

- Cinayet, Ankarada bulundu -
ğum tarihe tesadüf ediyor. Orada 
müteahhit Bay Kudretin yanında 
marangozluk yapıyordum. Hadiseyi 
Niğdedc gazetede okudum. Bir müd 
det Niğdede akrabalarım nezdinde ı 
kaldıktan sonra Ceyhana, ağabeyi· 
min yanına döndüm. Ağabeyim, ı 

Ceyhan Belediye zabıta amiridir. 
Ertesi gün polis Ömer ile gezerken 
komisere tesadüf ettik, karakola git 
tik. Ömer meğer beni kontrol edi -
yormuş. Sebebini söylemeden Ada-

Abdülmesih, meramını anlatamı
yacağııu anlayınca dayısının kula· 
ğına gayet acıklı bir kasiyde okudu. 
Bu kasiyde şu mealde idi: 

c Yemenin ulusu, artık bizi i~ite· 
miyecek derecede sağırlaştı mı? 

Yoksa fiıni dünyad n çekilip gitti 
de bizi bedbaht mı etti? Ey fazıl pir! 
Ey her müşkülü halleden beşeriyet 
rehberi! Büyük ve muhterem bir ce
maatin şeyhi olan ben, hemşireza
den, Acem şahından geliyorum. 'Ge
ce, gündüz demedim; dµzden, vo
kuştan yılmadım. Her türEi tehlik~

lere göğüs gererek sana geldim. 
Senden, kimsenin cevap veremedi~i 
bir hadisenin manasını anlamak is
tiyorum.> 

Satih, bu sözler üzerine gözlerini 
açtı. Abdülmesihten birşe}' sormak
sızın kendi, kendine konuşur gibi 
şöyle söylemiye başladı: 

- SatVı, artık ölümün yoluna gir
di. Biliyorum, Abdülmesihi Sasani
lerin meliği gönderdi. Sarayının sar-

VI 

Çiftliğe döndüğü zaman, Feridun 
Bey büyük taraçada dola~ıyordu. 

Uzaklan katibini göı·ünce işaret e -
derek yanına çağırdı. Beraberce biı· 
müddet aşağı yukarı gidip geldiler. 
Selim, yürürken Hik.:rıctin babasını, 
şimdiye kadar göstermediği bir dik 
kat ve alaka ile tetkik ediyordu. 
Yanında bulunan bu uzun boylu a- ı 
damın en şayanı dikkat noktası, za
man zaman soğuk ve kurşun gibi , 
ağır olan uzaklara dalmış, miıte -
harrik görü:H~n mahiyeti bir türlü ' 
anlaşılamıyaı~ nazarları idi. Zaten 
Feridun Bey, Selime krşı bugünkü 
kadar sevimli görünmemişti. Genç • 
adaml:ı neş'eli ne~'eli konuşuyor ve 
latifelerde bulunuyordu. 

Bir çeyrek saattenberi bu şekil

de dolaşırlarken yanlarına gelen iri 
yarı bir uşak yemeğin hazır oldu -
ğunu söyledi. Ev sahibi Selimi ye
mek salonuna götürdü. Burası geniş 
bır salon idi. Günun bu saatinde, 
dışarıya açılan üç büyük pencere, 
içerisini tamamen aydınlatıyordu. 

Tavanda asılı büyük bir petrol lam-! 
bası bu geniş salonun derinliklerini 
aydınlığa boğmıya kafi gelmiyordu. 
Tam lambanın altında belki yirmi 
misafirin rahatça yer bulacağı uzun 
bir masa vardı. Bu . masanın bir u
cunda üç tabak ve üç de maroken 
sandalye,, diğer ucunda da tek bir i 
tabak konmuştu. 

Feridun Bey yerine oturdu ve sa
ğına geçmesi için Selime işaret etti. 
Sonra peçetesini açarak iri uşağa: 1 

- Hikmetle Ali Bey neye geç 
kaldılar .. gidip çağır .. dedi. 

Bir iki dakika geçtikten sonra ka
pı açıldı ve Hikmet göründü. Göz
lerini yere eğmiş vazyette ilerliye
rek, babasının kendisine bakmadan 
uzattığı zayıf ve kuru eli öptü. Ba
basına kar~ • gösterdiği bu hürme
tin Hikmete ağır geldiği muhakkak- j 
tı. Zira, kuvvetli heyecan duyduğu I 
zaman gösterdiği asabi tavrını ta -
kınmıştı. Selim kendi kendine: 1 

- Gördün mü çocuğum? Bugün 1 

hırpaladığın çocuklar intikamını a
lıyor.. diye düşündü. 

Sanki Hikmet, Selimin zihninden 

naya gönderdiler. Adana Emniyet 
Müdürü ince eleyip sık doh•ıduktan 
sonra beni Adliyeye verdi. Üçüncü I 
Sulh Ceza Hakiminin: cOğlum, Ah
met Rıza işçen'i sen öldürmüşsün. ı 
Aslı var mı?• Suali üzerine: cHayır 
efendim, aslı yoktur .. dedim. Neti
cede sırtıma (Rıza İşçen'in katili) 
damgası vurularak gördüğünüz gi
bi buraya, tevkifhaneye gönderil -
dim. Katil dendikten sonra bakalım 
masumiyetim nasıl tahakkuk ede -
cck? - Yusuf Ayhnu 

sılmasının, ateşkedenin sönmesinin 
sebebini.. bir de Mübidin gördüğü 
rüyanın manasını öğrenmek istiyor. 
Ey Abdülmesih! Kur'an okunması 
çoğaldığı, Allah, her evde anlaşıl

dığı ve bunun netice!iinde Acemle
rin mukaddes ateşi söndüğü, Sa\·e 
gölünün batıp Semave vadisinin taş· 
tığı bir zamanda Satih için ne Şa
mın, ne dünyanın kıymeti kalmadı. 
İranda, Sasani hanedanından. Kisrl 
sarayında yıkılan burçların adct]in· 
ce melik gelecek, ondan sonra i;an
da kıyamet kopacak. 

Satih, son söziinü söyler söylemez 
can verdi. 

Abdülmesih, Medaine döndü ve 
Satihten işittiği şeyleri Nuşirevana 
söyledi. Şah. bu sözlerden memnun 
oldu. O, daha yakın zamanlarda uğ· 
ra.dığı mağlubiyetin te'siri altınd'l 

bulunduğu için kendisine bir fela· 
ket gelmesinden korkuyordu. Kahin, 
daha on dört hükümdar geldikten 
sonra İrana felaket mukadder oldu
ğunu söylemişti. Bu, düşünülmesi 
caiz olmıyacak birşeydi. 

Ferruhzad, babasından da dinle
diği bu hikô.yenin herkesin ağzınıı 

!tıkız olduğunu görünce. sonra, Mu
hamn:ee'in elçisi Abdullah bin Ha-

Bu arada, Ali Bey tesmiye edilen 
zat bir türlü gelmiyordu. Sabırsı?· 
lanan Feridun Bey, peçetesini fırla
tarak ayağa kalktığı sırada hpı a· 
çıldı ve küçük bir vucut içeri sil · 
züldü. 

Korku ifade eden bir yüzde, iki 
küçük göz, Feridun Beyden boş is· 
kemleye gidip geliyordu. 

Ev sahibi ye:ine oturarak: 

- Ali Bey, basma kalıp ı·esimler.i· 
nizlc her şeyi unutuyorsunuz" diye 
söylendi. Beklemekten hoşlanmadı· 
ğımı biliyorsunuz. Şüphesiz kı bozul 
muş eski yazılı kitaplarımdaki tas
virleri ve yazıları düzeltmek husu -
sunda büyük bir maharet gösteriyor 
sunuz. Fakat dikkat edin .. kızarsam 
hepsini darmadağın ederim. 

Kuvvetli ve hiddetli bir sesle süy
lenen bu ihtar, Ali Bey üzerinde 
büyük bir tesir yaptı. Adamcağız 

büzüldü, b:ı.şını omuzları arasına ~
karcık kendisini unutturmıya çalıştı. 
Trpkı, korkutularak başını kabuğu· 
nun içerisine sokan bir kaplumba
ğanın hali vardı. 

Yemeğin başlangıcında Selimin 

bütün dikkati Ali Beyin üzerinde 
toplanmıştı. Bu adamın siması me· 

rak ve tecessüsünü uyandırmmtı. 

Ufak tefek olmasına rağmen, yeni 

gelenin duruşu oldukça aluka \-ere· 

cek bir şekilde idi. Gen~ ve açık 
alnı, uzun \'e kıvrık burnu, bu za • 
tin bayağı bir tabiatte olmadığını 
gösteriyordu. Gözleri siyah._ kaşları 

kalındı. Yemek yeyişinden, kendi· 
sinin sofra ze\•klerinden mahrum 
olmadığını da belli ediyordu. 

Feridun Bey evveli hiç lakırdı et 
memişti. Galiba, Selime, etrafile ün· 

siyet peyda etmesi için vakit bırak· 
mak istiyol'du. Fakat çorb:ıyı içtik· 

ten sonra ortalıkla hüküm sürer. 
sükCıtu bozarak katibi ile hararetli 

bir münakaşaya girişti. Biraz evvel 
taraçada olduğu gibi, genç adamla, 

içerisine her zamankinden ziyade 
takdir \'e hürmet ve ayni zı:ımando 
bil'az da alaka 'giren bir ta\•ırla ko· 
nuşuyordu. Cevapları sırasında ta
kındığı yaziyette, genç adama bü • 

yük bir ehemmiyet verdiğini i.ı:arel 
ediyordu. Şüphe!>iz ki, bu vaziyeti 

biraz da istiyerek yaptığı belli idi 
Bu suretle hareketi, Hikmetle Alı 
Beye, katibin hususi bir mevkH ol· 

duğu, hürmet ve riayet edilmesi 
lazımgelen mühim bir şahsiyet ol
duğunu hatırlatmak içindi. Bu ~f. 
kar anlaşıldı. 

(Davamı ver) 

za(enin de, bu uzak hadiseleri pey· 
gamberin doğuş mucizesi olaraıc 
söylediğini hatırlayınca, hele kendi 

kendine Muhammedin doğum tarı· 
hile hıldiselerin cereyan ettiği sene 
yi, kar§ılaştırınca, dini esrara büs· 
bütün merak sardırdı. 

Ferruhzad, peyganıberli~ini iylati 
eden Muhammedi emsalsfa bir kA· 
hin addediyor, kabil olsa hemen ona 
mürid olmıya koşmak istiyordu. Q. 

mın bütün hevesi kiıhinlikte idi. Çöl 
ortasındaki Muhammede gitmeyi 

gözüne kestiremedi; fakat hala ya· 
şadığını anladığı Abdülmesihin ya
nına gitmiye, İranca en büyük kahin 
addedilen l:y.ı mürşidten gaibe ait i· 
Jimleri öğrenmiye karar verdi. 

Ferruhzad, bir gün, anasının elini 
öptü; hayır duasını diledi. emre:. ye 
giden bir kervana katıldı. 

Ferruhzad, Hirede bir seneden 
fazla kalamadı. Yirmi yaşındaki ya· • 
kışıklı delikanlı, Hirede, yalnız 

cgaipten haber verme> ilmine ken· 
dini vakfcdemedi. Abdülmcsihin on 

sekiz yaşındaki §lth, fettan ve füsun· 

kar kızı cKerame> nin cazibesine 
kapıldı; divaneye döndü. · 

(Devamı var} 



2' Huiran ı• 

Türk- Franaız 
Paktı 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

miştir. Fransa, Akdenizin şarkında 
sulhü idame olan İngiliz politikası
nı takviye etmek için bütün kuvve
tilc çaliş:ıcaktır. 

Pek yakında imzası takaırür eden 
Türk . Fransız anlaşması lehinde 
Fransız gazetelerinde uzun ve sita
yişkarane yazılar intişar etmektedir. 

Petit P arisien diyor ki: 
cTürkiyc Boğazlarda ve Küçuk 

Asyada fevkalade mühim bir sev
kulceyşi mevki işgal etmektedir. Bir 
harp takdirinde Fransa ve İngiltere 
bloku Rumanya ~·e Sovyet Rusya ile 

temasını bu yolla mu haf aza edebi
lecektir. A mi zamanda Türkiye, 
Fransız ve İngiliz müşterek donan· 
ması sayesinde denizden gelmesi 
muhtemel her hücuma karşı da mu
hafaza edılecektir. 

Uç devletin kollaborasyonu Akde
nizde statükonun korunmasına ve 
Suriye, Filistin, Süveyş, Mısır ve 
Yunanistanm tamamiyetine doku
nulmamasına €n büyük garantidir. 

Bundan başka Türkiyenin askeri 
ehemmiyeti de çok yüksektir. Bu sa
Ycde kuvvetli kolil~ Rumanya ve 
Yunanistana da yardım edebilir. 
Sovvetlerle de anlasma hasıl olun
ca bütün Şarkta emniyet tamamilc 
teessüs etmiş olacaktır. 

Epoque gazetesi de şöyle yazmak· 
tadır: 

•Fransa • İngiltere - Türkiye it
tifalu Akdenizin şarkında statük'>· 
nun muhafazasına en büyük garan· 
tidir. Bu devletlere her vaıiyette 
'Yunanistana da yardım edecektir. 

Feci Bir kamyon 
Kazası 

Dün akşam saat 17 de Tozkopa
randan Kasımpaşaya inen dik yo
kuşta tüyler ürpertici bir kamyon 
kazası olmuş ve bir kadının ölümü 
bir müvezziin de ağır surette yara
lanmasile neticelenmiştir. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Tcpebaşında Perapalas otelinin 
arka tarafındaki sahayı tesviye et· 
mek için kum taşıyan müteaddit 
kamyonlar arasında şoför Naz.minin 
idaresindeki 3544 numaralı kamyon 
hamulesini bo~ltarak Mahmutağa 

yokuşundan faaliyet sahasın iner· 
ken birdenbire frenleri bozulrak 
hızla aşağıya doğru ilerlemiye baş
lamı~tır. Vaziyetin çok tehlikeli ol
duğunu hisseden şoför Nazmi oto· 
mobilin vitesini değiştirerek sürati
ni azaltmak istemişse de kamyonun 
hızı fevkalUde bir surette artmış ol
duğundan muvaffak olamamış ve a
raba cehennemi bir siiratle aşağıya 
doğru uçmıy ba~1amıştır. 500 met
reden fazla bir uzunlukta olan cad· 
denin üzerindeki evler ve yolcular 
bu hali görcr<'k feryat ctmiye haşla
mışlar ve otomobil Mahmutağa yo
kuşunun nihayet)erindcki dar mev
kie doğru geldiği sırada 7.ikzaklar 
yaparak ilk evveli güreşçi Kenanm 
14 numaralı evine çarpmış ve evi."l 
duvarının üstündeki posta kutusunu 
tahtaların beraber sökerek hurda
haş bir halde 40 mctr<' ilc>rive atmış
tır. Birinci facia da iste bu esnada 
vukun gelmiştir. Tam bu saniyede 
posta kutusunda birikmiş mektupla
rı toplamakla meşgul .bulunan Ka· 
sımpaşa Büyükbayırda Jhırmakta 

olan müvezzilerden Ahmet Salih bü-
Yine haber alındığına ~öre Mısır tün süratle gelen kamvonun önün-

1-Iariciye Nazırının Ankara seyahati den tamamile kaçamamıs ve yan ta. 
de> çok mükemmel neticeler vere- raftan kendisine çarpan araba za
cektir. Yakında bir Türk - Mısu· ''allıvı on metre öteye kanlar içinde 
Paktından baska Mısır • Yunan ve fırlatmıştır. Ahmedin bir bacağı ke
'Mısır - Yugoslavya, RumC'n ve Sov- silmiş ve bfi!iında n da ağır bir yara 
Yet ticarl't anlasmalan dl tabak- almış olduğu için kanlar icinde vP. 

~k edecektir. ~ baygın bir halde yere uzanmıştır. 
.........:: --- Olomobil ilk rurntini al:ırak ikinci 
Bir Vatandaş zikzağı yaparkm Mahmutağa yoku-
,_, şuna amut bir vaziyette buluna1ı 

cıaykırıyor Mescit sokağından çıkmakla olan 55 

(Baş tarafı ı inci sayfada) ·yaşlarında Elpise adındaki kadın-l 
Son defa ücretle bir tahriri arazi ko- çarpmıstır. Elpise vak'adan biha-
tnisyonu rci~liği vazifesi bulabildim. ber olarak köşe basından ani surette 
Bilahare iş bitince aç kalm::ı.mak, ev- çıktığı w• kamyonun da tam bu an· 
l"t 

1
. · t b ' l k · · da o noktavn gelmiş olmnsı vüzün-.. ve aya ıını yaşa a ı me • ıçm .. _ . 

a-uh 
1 

'l'k k . t d' L:.ı. · den tam yanından ve butun hızıle ·.. a cı ı yapma ıs e ım. eu.ın . . . · . 
&o uk tl k k k'd · bındırmış ve ikı bacağını keserek n av a ı ·anunu, es ı en, en . · 
-u t • 

1 
d . d d · cansız bır halel / beş metre ötey·? ... z ar zaman arım a ım n ıma ye-

tişe b' k k t . d fırlatmıstır. Kamvon burada bütün 
n ve ır parça e me emm e e- . · 

bil b . d . ld y · k hızıle komiser mütekaitlerinden Bn· 
en u ışe e manı o u. enı a-

nun mucibince arzuhal yazmak yal- haettinin evinin duvarına çarparak 
:tıız a\7ukatlara verilmiş ve bu son betonarme yapıvı tamamen yıkmtş 
kapı da yüzüme kapanmış olduğun- ve lfT metre ötede bulunan diğer bir 
dan artık bugün ne yazık dilenmek, evin dıivarına saplanmıştu. 'Kam· 
\'a1Jyetine düşmüş bulunuyorum. yonun baş tarafı bu sadcmelerden 
l.iflli cidal esnasında cephelerde ; va- t amamen harap ol muştur. 40-50 sa
tanı için kudretinin yettiği kadar niye içinde biribiri üzerine husule 
'kahramanca dövüşmüş ve harpten gelf'n bu faci alar esnasında şoför 
llişanei iftihar olarak göğsünü süs.' Nazmiy~ mucize kabilinden hiç bir· 
~ıniş bir adamın böyle sapasağlam, şev olmamış ve arabadan aşağıya in
en dinç bir anında dilenmesi, hem diği zaman gözle~i öniinde yerde se· 
de kendi vatanında başkalarına a- riJi biçareleri görünce şaşkın şaşkın 

bir müddet iki tarafına baktıkt:ın 
•uç açması ne feci, ne {ıazin birşey ... 
Pakat ben, kendim için değil, yav- sonra iradesiz bir tarzda kaçmıştır. 
....... Hadise mahalline derhal cankur· 
• ulanm, iaşelari omuz1arıma yük-
lenen zavallı bahtsız çocuklarım için 
huna da ağlıya ağlıya katlanacak, 
harpte silah tutup vatanın saadet Vf) 

~elameti için diişmanlara kurşun sı· 
itan ellerimi, bugün bir parça sada
lta, bir lokma ekmek için başkaları
llın önüne açacağım ... 
Şimdi bunu yapar ve bu acı kara

ll Verirken bugün bir son ümitle si
~e sığınıyor ve bu hakiki hayat fa· 
Ciasınm büyüklerimize arzı suretile 
~beps:iz yere işten kovulan bir va
tandaşınızı ve çocuklarını kurtarma
tııı.ı yalvanyorum. 

b İş.ten uzaklaştirılmamm hakiki se
l ebıni 15 yıldır öğrenemedim. An
lıYaınadım. Çünkü; bir sebep yok-
~r;. Büyüklerimizin yaptıracağı kü

Ç\ik bir tahkikat ta bunu tamamile 
~eYdana çıkaracak ve 15 yıl sebep, 

z Yere süründürü1düğiim bütün a
tlltlığUe tezahür edecektir. 
lı: · İşte ben; alnımı gere gere bu tah
k tkatın yapılmasını efkarı umumi ·e 
ar'1Sında istiyor ve hakikat bu su

~~tle tezahür ettikten sonra da be-
11'\ nı ve çocuklarımın terfihimizle 

111
:s:ullerin teczivesini büyükleri-
~ vicdanlarına bırnkıyorum> . 

i! Nt SABAH - Ef!er bu vatan
h~ın Vazdıkları do"ru ise cidden 
'1~ \'ük 1:ıir tnlih,,izli;tl' Vt' hakrız1ığa 
~a ranıı~ demektir. Alakadar ma-

ll'ıla~n bu mağdur vatnndnşla n-

tnran ötomobiJl.eri yetişmi~ ve mii
vez.z.i Ahmet ifadeye gayri muktedir 
bir halde hastaney~ kaldırılmıştır. 

Ahmedin hayatı tehlikededir. 
Bunu müteakin hadise mahalline 

Nahiye müdürü komiser Ta15t ge
lerek tahkikat a el koymus ve fen 
memurları na kazanın vukua geldi
ği ve mahalli sebeoleri tetkik M"· 
rek tesbit etmişlerdir. Şoför Nazmi 
aranmak1adır. 

Aydında 
2 Katil Asıldı 

Aydın (Hususi) -- Kansı Güli
zaq taammüden öldüren Çinenin 
Alihan (Hacıhanlı) köyünden Bay-

raktar oğullarından Ahmet oğlu 322 
doğumlu Hnsan Çay ile Muğlanın 

Tahtacıköyünden Mehmet oğlu 

Durmuşu 23 lira 75 kuruş parasınıı 
tamaan öldüren Çinenin Kabataş 
köyünden Kırali oğullarından Mus· 

tafa oğlu 331 doğumlu Ali Afşının 
şehrimiz ağır ceza mahkemesince 
haklarında verilmiş olan hükmü 
idam infaz edilmiştir. Hasan Çay 
İstasyon başında Ali Afşın da hil· 
kfımet ve Gazi bulvarlarının birleş
me noktasında asılmışlardır. 

l~kadar olmasını ke kendisine evvel
ce yapmış olduğu iş ile uygun bir 
vazife bulmasını t emcnni ederiz. 

T_&:NIJA•AH 

HiKAYE 

Bir Tesadüf 
(Baı tarafı 6 ncı sayfada) 

rın dibine sin.mi§, kendisine bakı· 
yorlardı. 

Bütün hiddetler, intikam duygu
lan, cliş bilemeler hafif ve sinirli bir 
tebessüme dönüvermişti. 
Buzların çatır çatır yanacağına, a

yın güneşten büyük olabileceğine i · 
nanılabilir, fakat mektebin en ter
biyeli, en çalışkan talebesi olan bu 
çocukların bir evi taşlıyacaklanna 
asla ihtimal verilemezdi. 

Muallim, çocuklara sordu: 
- Bu vakit nereden geliyorsu· 

nuz? 
Çocuklardan biri gözlerini uğuş

tura uğuştura kek eledi: · 
- Si.. si si nemadan ... 
- Siz bilmiyor musunuz ki, talebe 

cumartesi ve pazardan başka bir 
gün sinemaya gidemez! .. 
• Çocuk busbütün korktu, ağlama
sını arttırarak: 

- Muallim bey, bu seferlik affe
din, ne olur .. bir çocukluktur yap-
tık. 

Mecidiye köyü 
Ve Silivrinin 
imar Planları 

Gittikçe güzelleşeı:ek bir mesire 
yeri halini alan Mecidiye köyünün 
imar plim Nafıa Vkaleti taraf:n -
dan tasdik olunmuştur. Bu plana 
nazaran Mecicliye köyünün ortaSJn
dan geçen yolun genişliği, her iki 
taraftan 20 şer metre alınarak 40 
metreye iblağ olunacaktır. 

Bundan başka, tramvay hattı yo
lun ortasından geçerek İnhisarların 
likör fabrikasına kadar mtidat ede
cektir. 

Mecidiye köyünde bahçe ortasın
da güzel ve modern villalar inşa o-
1 unacaktır. 

Silivrinin imar planını hazırla • 
Makta olan Sabri, planını tamam -
lamak üzredir. Yapılan imar planı
na göre Sili\Tiye giren asfalt cad-1 
de 20 metre genişliğe iblağ oluna -1 
caktır. Sinan köprüsünden ileride 
bulunan boş saha imar olunacak, de 1 
niz kenarında bir yeşil sah vücude 

RADYO 
CUMA 28/6/39 

12,30 P rogram, 12,35 Türk muzı

ği • Pl. 13,00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 
- 14 Müzik (Karışık program - Pl.) 
19,00 Program, 19,05 Müzik (Bir ke
man virtüozu • P l.) 19,15 Tllık mü
ziği (İnce saz faslı), 20,00 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteorolojı ha
berleri. 20,15 Neşeli plfıklar ~ R. 
20,20 Türk müziği. 

1 - Hicaz peorevi. 2 - Subhi Zi
ya • hicaz şarkı • Anılsın y.ar ile. 
3 - Asım bey - hicaz şarkı • Her 
zahmi ciğersuze. 4 - Udi Cemil 
- hicaz şarkı - Ne küsdün bi sebep 
öyle. 5 - Kemençe taksimi. 8 - Hi
caz şarkı - İndim yarin bahçesine. 
7 - Hicaz saz semaisi. 8 - Halk 
türküsü • Sürmelimin gözlerine. 
9 - Halk türküsü - 1rafa fincan 
koydum. 10 - Halk türküsü . Me
nekşeler tutam tutam. 

21,00 Konuşma, 21,15 Müzik (Rad
yo orkestrası - Sef: P raetorius). 

1 - Claudio Montevc>rdi • G. F. 

TOPl.AN'l'ILA.B ı 

Ordu MalUtler Birliği lstanbut 
Şubesi Başkanlığından: 

Şubemizin derneği 26/6/939 t ari
hinde saat 14 de Veznecilerde Şube 
binasındaki salonda toplanacaktır. 

Mevcut yasamız mucibince seçme ve 
seçilme hakkını haiz şubemizde ka
yıtlı arkadaşların her gün dokuzda"l 
on ikıye kadar şubeden duhuliye 
varakası almaları ilan oluntır. 

İhracat mevsimi geçmiş olmasına 
rağmen ihracat piyasasında diğer se 
nelerde görülmemiş bir faaliyet gö-
2e çarpmaktadır. Muhtelif memle
ketler 4 istekler devam etmekte 
ve ihracat muame1cleri yapılmakta
dır. 

Dün Amerikaya balık konsert•esi 
Sovyet Rusyaya kitre, Almanyaya 
beş parti tiftik, keçi kılı, posta pulu, 
İtc1lyayn altı parti sığır derisi, oğlak 
ve kuzu derileri, iki parti keten to

humu, kitre vealtı parti yumurta, 
İngiltereyc üç parti tiftik, Fransaya 

:- Peki, bi:im çıktığımız. evin s°: getirilecektir. Hükumet daireleri ay 
kagına saptıgmız halde neden gerı 

1 

ni mahalde toplanacak ve bu civar-
döndünüz?. . . da bir park yapılacaktır. 

- Uzaktan sesinizi duyduk, sızı - -: 

Malipiero, Dört M.adrigal. a) Alleg
ro, b) Lento-Andante, c) Lento, 
Funebre, ç) All<'gro 2 - Sabin V. 
Dragoi • Divertissement rustique. 
a) Noel, b) İştiyak, c) Matem, ~> 
Dans, d) Düi;:rün şarkısı. 3 -- Joh. 
Strauss · cSphange>, Vals. 22.15 
Konuşma, 22,30 Müzik (Neşeli mü
zik - Pl.) 23,00 Son ajans h aberleri, 

tiftik ve kendir, Belcikava keten 

küspesi, Bulgaristana tuzlu balık, 
Hataya kontrplak gönderilmiştir. 

·······4·~···················••n•••~••R••• 
ziraat, esham - tahvilat, Kambiyo· 

nukut borsası (fiyat) 23,20 Müzik 

(Cazband - Pl.) 23,55 - 24 Yarınki 
Program. 

gördük, sizden korktuk. Bizi görmi· A rabada11 düşen hamal 
yesiniz, diye geri döndük. Evimize 
bu sokaktan gidelim, dedik ... 
Öb~r talebe: 
- Bu altşam dery;lerimiz erken 

bitti, kırk yılda bir sinemaya gide
lim dedik. Keşke ayaklarımız kırıl
snYdı da gidemeseydik. Vallahi mu· 
allim bey! .. 

İkisi birden yalvara yalvara ağlı· 
yorlardı: 

- Ayaklarınızın. altını öpelim, 
muallim bey, affedin ... 

Muallim, talebelerinin omuzlarını 
ORşadı: 

- Haydi, ev1<.>rinize gidip yatın ve 
bir daha da böyle işler yapmayın. 

Geri dönülürken çocukların göz
yaşları arasında zor zaptedilen kah
kahalar salıveriliyordu . 

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

S P OR 
Bir güreş organizatö

rünün iddiası 
f11aştarafı 4 cil srı11fada) 

ra güreşten vnzgeçmekle beraber bu 
parayı geri vermek tc istemediğini 
söyliyerek müddeiumumiliğe mii· 

racaat etmiştir. Müddeiumumilik bu 
müracaati tetkik etmektedir. 

Yann Fen"rbahce 
Demir 3porla ' 
Karşılasıyor 

I'enerbahçe, Demirspor ve Anlca· 
ragücü ile olan son deplasman maç· 
larını yapmak üzere bu sabah An· 
karaya hareket ediyor. İz.r~irin A
teşspor takımı da Galatasaray ve 
Beşiktaş tak ımlarile karşılaşmak ü
zere şehrimıze geliyor. 

Fenerin Ankarada, Ateşsporun İs
tanbulda yapacağı madar, milli kti· 
me puan vaziyetini değiştireceğin· 
den neticesi milli kümeye, iştirak e· 
den klüpler kadar taraf tarları tara
rından da merakla beklenmektedir. 
Yarın Taksim stadında 17.30 da 

yapılacak Galatasaray - Ate-spo: 
kar~ılaşmasından evvel 15,30 da Sü
leymaniye, Şişli muhte1itilc> Be ·
koz - Kurtuluş muhtcliti de Beden 
Terbiyesi kupası için oynıyacaklar
dır. 

Pazar günü Şeref stadında 17.30 
da yapılacak Beşiktaş - Ateşspor 
maçından evvel de 15.30 da İstanbul 
spor Bevoğlu, Beyoğluspor karı§lğı 
Hilal, Kurtuluşla, 13,30 da Topkap!, 
Amavutköy karışığı ile Kasımpaşı , 

Galataspor Beden Terbi •esi Kupası 
için karşılaşacaklardır. 

Kadın yUzUnden arka
daşını vurdu 

Şişlide oturan Mustafa isminde 
bir tramvay biJetçisi dun bir kadın 
ve kıskançlık meselesinden dolayı 

Abdullah ismip.ie bir biletçiyi bı

çakla kalçasından vurmuştur. 
Kötkl• yangın 

Dün Kızıltoprakta &>nih ::mın 

köşkünden yangın çıkmış ; "' de !;i· 
rayetine meydan verilmeden sön -
dürülmüştür. 

Ac lecl bllatçl 
Musts!a adında bir tramvay bi -

letçisi, Harbiyeden geçmekte olan 
bir tramvaya ntlamak istrvcn dü -
şerek basından ::ır·aralanmıstır. 

İdris isminde hamal, dün Hasa -
nın daresindeki yük ara basile Gü -
mi'ışsuyundan geçerken arabadan 
düşerek muhtelif ~erlerinden yara- ==================================== 

SÜMER BANK 

SELLULOZ SANAYii MOESSESESINOEN 

lanmıştır. 

Kaza ile blt•n ~aka 
Sarıycrde oturan Belediye şoför

lerinden Murat, dün arkadaşı temiz
lik işleri amelesinden Kemal He 
şakalaşırken düşerek sol ayağı kı -
rılmıştır. 

1 
1 

\füesses· mizde b ir kmi, olan takriben (6300) adet muhtelif 
cins müs tamel boı çuval ile (510) adet bo~ teneke 
4-T emmuz-1939 tarihine müsadif Sali rünü saat 14 de lz-Bisiklet çarpll 

Alfred adında bir gencin bindiği mitte müessese mcrk~zi ııde açık arttırma ıuretile satılacaktır. 
bisiklet, Kumbaracı yokuşunda otu- Tarp olınların O 0 7,5 pey akçesiyle müracaatları. 

ran Nesımc çarparak bacağından lillı•••••••••••ı••• yaralamıştır. -•••• ••••••• .. 

Fı, ırda tursrzl•k .... ~· ,~,. . . . . -

Saraçham:başında Mustafanın fı- } h• j lJ M •• d . l d rmında çalışan Mehmdin 86 lirasını fi 153 r ar • U Ur ÜğÜD CD : 
ça~nu~d~~~tyaka~nm~b•••••••••••••••••••••D•••••~· 
çaldığı para da sahibine i~de edil -
miştir. 

Çekmeco~·en p r a 
çalar ken 

Aksaraydn MilJet caddesinde Fat 
manın aşçı dükkanına piyaz almak 
için gelen Mustafa oğlu Mehmet, 
çekmeceden .iki lira parayı çalarak 
savuşurken yakalanmıştır. 

Tramvaydan atlamak 
isterken 

Şilid oturan Bedros oğlu Lon a
dında biri, Şişlide tramvaydan at -
lamak isterken düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 
~vvvvvv~~...,...,~~"""'""""',..,.._~ 

llALK.EVLDUNDE : 

İÇTİM AA DAVET 
Bakırköy Jlalkevi Başkanlığın 

dan: 
Halkevi umumi heyeti 1939 senesi 

haziranın 26.6.1939 cumartesi günü 
saat 21 de Halke\·i salonunda topla
nacağından işbu toplantıya bütün 
üyelerimizin teşrifleri rica olunur. 

Ruzrıame: 
1 - Geçen yıl mesaisinin izahı, ' 
2 - İçinde bulunduğumuz yılın 

çalışma programı hakkında ~ı:. · 
ma( 

3 - Konser. 

" KONSER 
Üskiidar Hall:et.•irıden: 

Üsküdar Halkevi salonumuzda z4( I 
6/ 939 cumart i akşamı saat 21 de 
Kadıköy H lkPvi Koro heyeti tara
fından Konscrvatuar muallimi Bay I 
Hullısi Öktenin şefliğinde 40 kişi· 
nin iştirakile bir koro konseri v <.>r l· 1 

lecektir. Duhuliye kartları ıdare me
munımuz tarafından tevzi edilmek
tedir. 

Program: 
1 - Dağ bası (4 ses için armonize 

eden) Hullısi Ökten. 
2 - Faust operasından (Gavnodl 
3 - İlkbahar (İpolitow f ,·anow) 
4 - Pınar (operetten) (Samim) . 
5 - Geçmiş Zaman (Gevaert) . 
6 - Çoban korosu (Rosamund o

perasından) (Schube>rt). 
7 - Bavrak (SchuJıcrt). 
8 - Pınarbası (Halk ll'elorlisi ne· 

vinde 4 sesli) M. Hu1usi Ökten. 
9 - Çingene havatı (SC'human) . 
10 - 8 renad (İ panvol) (0 ivicr 

Me>tra). 
11 - Mavi Tun:ı (Vals) (E\traus). 

n• • 
'"'ınsı Mikdan Muham- 0; 0 7,5 

men B. T cmina tı 
L. Kr. L. Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

------- -------
Amerikan bezi 10000 met. 1995.- 149.62 

31.26 Lif halat 7 Roda takriben 758 kilo. 416.90 
Açık ek. 15,20 

16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ya

zılı 2 kalem malzeme aç1k eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - l\luhammen bedelleri, muvnkkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme 7/VII/939 cuma gÜnü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve amerikan bezi nümunesi sözü geçen iUbeden 
her gün parasız alınabilir. 

V - İstekliJer eksiltme için hıy in olunan gün ve saatlerde % 7,5 sil·, 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. 

(4536) 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta okullarda Tiirkçe, Tarih - Coğrafya, R iyaziye, Tabliye, 

Fransızca, Almanca ve lngtlizce Muallim muavini olmak istiyenler içi~ 
bu sene imtıhan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eyl\ıl cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya-
caktı r. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarır 

A - Türk vatandaşı olmaları, 
B - Yaşlarının 20 den eksık ve 45 den fazut olmaması • 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bır surette mahküml· 

yetleıi olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınml§ bir mazbata ibraz ttmeJeri .. Halen memur ve muallim olan
lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire Amirin in verecelf 
vesika kfıf ıdir .• 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızalı· 
rından salim olduklannı ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunların muadıli tahsil görmüş olmaları, 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar 

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

5 - Yukandaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
müracaat edeceklı>rdir. Bu istidaya ıu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı v~ya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl v .. 
yahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası, 
D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine göre a .. 

lınmış tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fi~, 
F - Altı adet 4 >< 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrnnıı. 
Bu vesikaların en son 15/8/ 1939 tarihine kadar Vekalete gönderilm11 

Jlrrası lf zımdır. Bu tarihten sonra vekAlete müracaat etmi~ olanlnr imtl· 
huna alınmıyacaktır. (2200) (4090) 



..... , 
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.PIKK .. ATı 

EN BiRiNCI KAN, KUVVET, IŞTiHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün lcuvvet şuruplarıadan a1ıran bqlıca hassa : Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve lttah temia etmesi ve ilk kullaaanlarôa 

bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede buluaur. 

AMA 
SERTLIKlERI 

Umumi lçtimya Davet llEJ.i DİKKAT 
lstanbul Emniyet Sandığı MeMur ve Müstahdemleri Biriktirme ve 

Kar§ılıklt Yardım Sandığından: 

Cemiyetimizin nizamnamesinin 3512 numaralı kanuna nazaran tet
kik ve tadili için 27/6/939 tarihinde saat on altıda Emniyet San. 
dığı binasında yapılacak fevkalade umumi heyet toplantmnda azaları
mızın hazır bulunması rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Sandık nizamnamesinin 3512 numaralı kanuna nazaran tetkik 

ve tadili. 
İDARE HEYETİ 

Türkkuşu istanbul ispekterliğindcn: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için 

vesika verileceğinden 26 haziran akşamına kadar ctaşradakilerin mek

tupla-. müracaatları. 
2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. c4506. 

---•Köylülerimize Ucuz Kundura ---11 -----------

ıle ~1,~. · 

Urinal,karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit sancıla
rınız, damar sertlikleri ve şiş -
manlık şikayetlerinizi URİN AL 
ile geçiriniz. 

• 

UR/NAL 
Vücutte toplanan asit ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir. 
Kanı te~zler. Lezzeti hoş, alın
ması kolaydır. Yemeklerden son
ra yarım bardak su içerisinde 
alınır. 

il6'LİZ kANZUK ECZANESİ 
EYoiLU - ISTANBU 

skarpin Çifti 190-F otin 290 kuruşa 

E 
Yerll Mallar Pazarıannda Satılır. 
Şubeler : l.tanbul - Aakara - lımir - Adana - Meraia 

Sermayedar aranıyor 

Or lpln kutuı•rının uzerlne re•lmde gördUIUnUz 

Her yer de ı•rarla pullu kutul•n l•teylnlz l feklld• kab•rtma pull•r lllve edllmlfllr. 

ve pulsuz kutuları şiddetle redde diniz. ........................ 

Senelik 10 bin lira kan olan te
meli kurulmuş, sağlam ve pe -
şin bir ticaret için 10 bin lira 
aranıyor. (SERMA YE) rümuzi
le P. K. 176 ya mektupla der -

hal müracaat. 

lstan'bul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

İstanbuldaki askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek s~ 
1 

Müddei: Hayriye - Şehzadeba~ı 

Babahasan Alemi Ma. Kırıktulum· 
ba So. 20 No. baylardan talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek isteyenlerin Askerlik şu, 

Müddeialeyh: Rüştü - Şehzadeba

şı Babahasan Alemi Ma. Kırıktu
lumba So. 20 No. da iken ikametga-
hı meçhul. 

belerine müracaatları. cl5:t c4211. 

'Müddei Hayriye tarafından müd
deialeyh Rüştü aleyhine açılan bo- • 

1 . 
~nma davasına ait arzuhal sureti 11• h•••••ı,Ra1dlo-AkUvll••l en yUk••k kaplıc•aır 
davalıya tebliğ edilmek üzere yazılı 
adresine gönderilmişse de mumai- Otel, Lokanta •e raziooıunda fiatlar her ktal'ye elveriflidir. 
leyhin mezkur adresini teı·kle semti Mudanya poa ~aları haftada dört l'Ü• g ldit ve döoüıte utrar . 
meçhule gittiğinin beyanile iade kı- f'azla tafıilit için, Sirkeci lstuyoou karıısında Nemlizad• 
lınması üzerine H. U. M. K. nun ------- Ha• 11 numarayı müracaat ediniz. _____ _. 
141, 142. 143 ve 183 üncü maddeleri-
ne tevfikan iade kılınan bu arzuhal'! 
tahkikat gününü gösterir davetiye 

=======:::::;:"'.====-====-:::::-~:--=--=-:::=:=:-:::::::-:::::-::-~:::-:~'::::-'.'==..:======-====~==========--:::- varakasının mahkeme d ivanhaflesi· 
Maarif Vekilliğinden: 

TE H 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından her sene olduğu ribi 

bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

ALMAN KOKU 
DEPODA teslim· 

TONU 21 't. liradan satılmaktadır. 
Kurıun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

MUr•c•at yeri : 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi İstanbul 
irtibat bürosu 

Sirkecide Yalıköşllü caddeıinde Liman haaı karşısında Mühürdar 
zade hanında No. 32 Telefon: 23074 

Depo•u : Kuruç•tmede Alllnç•p•d• • No.lu Kooperatif depoeu, Tel: 35/99 

ne ası'•nasına ve 939/962 No. da ka
yıtlı işbu davaya müddeialeyhin 15 
gün içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bermucibi karar arzu. 
halle daveti~e varakası div;mhaneye 
asılmış olmakla mumaileyh Rüştü · 
nün yu!earıda yazılı müddet zarfın
da davaya cevap vererek tahkikat 
için tayin kılınan 11/7 /939 salı gü
ni.i saat 14 te mahkememizde hazır 
bulunması veya kanuni bir vekil 
~öndennesi lüzumu tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

1 - Faust piyesinin birinci kısmi ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir şe· 

kilde dilimize çevriiebilmeleri için bu iki eserin tercümesi işi 15/VI/939 

tarihinden itibaren iki sene müddetle müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler Maa,,if Vekilliğince tetkik edildikten sont' 
Faust'u tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezat'1 

tercüme cdenle1· arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat verilecek· 
tir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış oldukları dilden dilirnite 

çevrilecektir. 

4 - Tetcümelerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadile 

Vekalete gönderilecek nüshanın ma1<ine ile yazılması ve türkçeye tercüııı' 
metninin orijinal metnin beher sahıfesile karşılıklı tanzim edilmesi şart· 

......................................... .. t 
I \ ır. 

1 
O Haf Z Cemal • 5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın hitam tarihi o1'11 r 1 1 Lokman Hekim i 15.VI.1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörlüğüne tes· 

1 
lim edilmiş olacaktır. 

•. Dahiliye Mütehassısı 6 - Bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin adlarile sarih adreste· 

1 
Divanyolu 104 

1 
rini Maarif Vekaleti Ar· Genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri il~ 
olunur. .2160. (4014) Muayene saatleri pazar hariç 

l h~~n2~-5~w~mar~ i ~---------------~--------· . . .. ! sabahları 9 -11 hakil:ti fıkara ı 

! kabul olunur. T. 22398 1 • • 
·····················~··· ················· Bn tan ı sa e 
lstanbul HalkTiyat rosu 

Kenan Güler Ye arkadaşlan 

Bostancıda ~atalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

Bu akşam Topıae 

==::=:=:====:==:=:=:=:=========:~==================~::::::c============= Karabaş Yükıel 
... , •• , ............... a;t:ıcar;\ MUAVENETi SIHHİYE HA YIR CEMiYETiNiN Aile bahçesinde 

Ankarada iki oyun birden 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkünde, koya nazır, tramvay du· 

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

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

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

A 
Kitapevi - Kaatcıhk Türkçe 
ve yabaacu dil ıazete, mec

mua kitap sipariılerlni e11 

doj'nı yapan bir yerdir. 
Erika ve İdeal yazı makiaeleri 

aataı yeridir. Telefoa: 3377 

Umumi Hey'eti 1 Temmu~ 1939 cumartesi günü saat on dört buçukta a o N A H 
kongresini aktedecekt!r. Bilcümle azayı muavinenin mezkur gün ve sa· 2 perde piyeı 

atte Piyer Loti caddesinde 21 numaralı dairede ispatı vücu.t etmeleri rica (Ç AMSA K 1z1) YOdfil 3 p
1 olunur. 

RUZNAMEiMÜZAKERAT 
1 - Hey'eti idare raporunun kıra~ 
2 - Mürakip raporunun kıraati. 

' . 

3 - 1938 senesi hesabatının tetkiki ile bi1An9ölann tasdiki ve heyeti 
idarenin ibrası. 

4 - Hey'eti idarece cemiyetin mesaisil\8 devamına imkanı mali görü

lememekte olduğundan feahi teklifinin müzakeresi. 
Hey'eti idare . .. 

• TUrk RevU Opereti 
Efenin Aşkı 

Yazan ve besteli yen Muhlis 
Sabahattin 40 kiıilik heyet 
16 kişilik GÔKLS ve BOYS 
S. A tillaaın idaresinde pek 
yakında yaz temsillerine bq
lıyacaktır. 

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatları. 

EGE Tiyatrosu Temıilleri 
Nurettin Gençdur 

ye arkadaıları 
23 Haziran Cuma 

akşamı 
Şehremini inşirah 

bahçeıiade 

ÇÖKÜŞ 
Murad Şa•il Yaryeteıi 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaınti 
knrşısında No. 33 Telefon 413e8 

c:Sahtbl: A. Cfe~aıe:dın ~ 
Neşriyat mlldllrtl: Macid çıı;ı:,.... 

Basddığı yer : Matbaal ~ 


