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TüRK.HATAYA KAVUŞTU 
. . 

Kat'i Anlaşma Dün Ankara Ve 
Pariste Türk Ve Fransız Devlet 
Adamları Tarafından imzalandı 

Büyük M. ı·et 
Mec isinde 
Tarihi Bir Gün 

mı mı iJ8 

Başvekilin Nutkundan·:.· 
''Siyasetin bütün·inkişafları mil

letin hakiki menfaatlerini dikkatle 
anmakta, memleketin ·emniyetini 
teyakkuzla korumakta mündemiç 
olan hükumet, kendilerine verdi
ğiniz vazifeyi ifaya çalışmaktadır,, 
Ankara, 23 (A.A.) - Tebliğ: 
Türkiye ile Suriye arasında ara;ı:i 

ınesailinin kat'i su rette hallini ve 
bin netice Hatay. arazisinin Türkiye• 
ye ilhakını tazammun eden anlaş
malar, bugün Hariciye Vekaletinde 
Hariciye Vekili Saracoğlu ve Fran
sa Büyük Elçisi Mösyö Massigli ta· 
rafından merasimi mahsusa ile im· 
za edilmiş ve ıH de'\: et murahhas
ları bu münasebetle dostane nutuk
lar teati et.mişlerdir. 

Ankara, 23 (A.A.) - Hatayın 

Tü.rkiyeyıe illiaıkına mütedair mu· 
; kavelc ve merbutatı bugli.n saat 

13,30 da Hariciye Vekaleti Kütüp· 
hane salonunda Hariciye Vekili .B. 
Saracoğlu ile Fransız Büyük Elçisi 
B. Massigli arasında merasimle im-

i za edilmiştir. 
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Cüınhumıisinin Telgrafı:-
"Millctlcrarası sulh ve emniyet 

teminatını, milli şeref ve menfa .. 
atlc birleştirmek g:bi sağlam b"r 
siyaset sayesinde reisi ket iğiniz 
değerli hükumet, büyük mille
timizjn halis takdirini kazan ıştır,, 

Ankara, 23 (A.A.) - If; tay'm il· 

na yurda iltihakı münasebctile Re
isicümhur İsmet İnönü'Yf .Başvekil 
Refik Saydam tarafından çekile11' 
telgrafa Reisicümhur aşağıdaki ce
vapla mukabele etmiştir: . 

Başvekil Dr. Refik Saydarıı 
Ankara 

Hatay'm ana vatana iltihakını. 

ifade edl'n mukaveleyi imza etmi
ye muvaffak olduğu için Cumhuri
yet hükumetini hararetle tebrik e> 

derim. Milletler arası sul-h ve em· 
niyet teminatını, milli ~eref v~ 
menfaatle birleştirmek gibi sağlam 
bir siyaset sayesinde reislik ettı

ğini;ı: değerli hükumet büyük mil
letimizin halis takdirine hak ka
zanmıştır. 

· ismet inönü 
Başvekil Doktor Refik $qydam 

tarafından çekilen telgrafın metni 
aşağıdadır: 

Rc:.SicümJıunımuzun yüee katına 
Yalova 

. Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
B. Numan Menemcncioğlu ile Hatay 
mümessilimiz B. Cevat Açıkalının 
Sancak delegesi Albay Collet'nin 
Fransız Sefareti Başkatibi B. Roux
'lun Hariciye Vekaleti erkanının ve 
yabancı matbuat mümessillerinin 
hazır bulundukları bu merasimdeı 
vesikaların imzasını müteakip, ·Ha.ı 

riciye Vekili B: Şükrü Saracoğlu1 
(Sonu 5 inci sayfamızda) 

Düa Ankarada Türk - Frau.z aıil~tm!laı~ı · imıa ~era1imındf'11 
ıonra Saracoğlu Ye Massigli şampanya içerlerkon (Foto A. A.) 

Şimdi toplanan lcra Vekilİeri 
HeyC'ti, Büyük ve aziz şeflerinir. 
gösterdiği yolda ve vüksek direk· 
tifleri dairesinde Hatay davasılll 
Türkiye Cürnhuriyeti lehine niha
yet bularak yirmi senelik bir ·ay 

(Sonu S Unrü sayfamızda) 

~kmek K_avg·ası Eski Penizbank rüe~aSı Arnavut 1 arın 
! azan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
tlih . • 

tıı. . ver devletlenle garp demok-
eıı.Sıleri arasındaki kavga, Alınan 
id ~teferlnin neşriyatı ile, bütün 

eoloJI v . .. 1 . . k b de e prensıp sus erını ay e-
lrı~ek bir lokma ekmek hırgürüne 
ia ılap etti! Völkischer Beobachter 

~tes· .. ı ı şoy e yazıyor: 
bu.~nrbın demokratik devletleri 
~e·. n, aç adama bir parçacık ek -
'tl.lh Rt .bile çok gören ve bu aç adam 
ilcaı ill'et o ekmeği kendiliğinden ya
'l>at al'ı~ca «tecavüz• ve chücum• 
htt • diye haykıran, tıka basa tok 
l'orı ~ngin kapitalist rolünü oynu-

ar.a 

({a.~te ?a.syonal sosyalizmin resmi 
\ri., tesının böyle aç adam diye tas-

~ Ve 't• . 
1rıgil 1 ıraf cttıği Almanya bugün, 
lt\U tereden yalnız eski Alman 
h. s~~lekelerini istemiyoı:. Alman
lt\~ktnuptelıl olduğu o doymak bilme
ta"l hastalığının tevlid ettigv i ihti-

:r nr i . 
Orta çınde avaz avaz haykırarak 
ıtıeSU:i"P:nın da kendisine vcril

ngllızforden istiyor. Alman-

ya arzu ettiği lokmaları zorla ele ge 
çirmek zahmetinden azade tutulur
sa buna mükUat olarak İngiltereyi 
rahat bırakacak ve sulh içinde yaşa 
tacaktır. Yoksa? Evet, yoksa kıya
met kopacak gibi görünüyor. Zira 
Alman matbuatı, siyaset usullerin
de hüsnüniyet ile suiniyet arasın
daki farkın cebrü şiddete müracaat 
veya ademi müracaat ile belli ola • 
cağına dair İngiltere Hariciye Na
zırı Lord Halüaks tarafından ileri
ye sürülen mütaleayı kabul edeme
mektedirler. 

Alman matbuatının neşriyatına 
bakılırsa, Almanya mevcut ihtilafı 

müzakere yolile halletmekten hiç 
bir zaman kaçmamaktadır. O da bu 

gürültünün kan dökülmeden sulh
perverane usuller dairesinde tesvi
ye edilmesini istcmektdir. Yalnız 

bir şartla. Bu şartın ne olduğunu 
Hamburger Fremdenblatt gazete -

Rti8eyln Oahlt YALÇIN 
(Sonu 3 üncU sayfa.mır.da), 

Dün Tevkif Edildi . Bir Müracaatı· 

Tevkif edilen 11ki Dentzbınk Umum Mlidürti Yusuf Ziya 
Ô11lı (iıaretli) bir tetyi eınasıoda 

.(Yazı ı 3 Uncli sayfamızda) 

Halid Kayanın Açık Mektubu Mül. 
teci Arnavutlar arasında büyük 

bir teessür uyandırdı cvazun 
7 da) 

•• .. 
HER SABAH 

Nihayet Birbirimize Kaı'uştuk 
---C*--

Uzun hasret yıllarından sonra ni
ha~·et Hatay anavntana, an.avatan 
Hataya kavuştu. 

Kalblerimiz.de, mihnetli geçen me
did' gurbet aylarından sonra kavu
şulan bir sevgili ile ilk kucaklaşma
nın yarattığı sevinç gözyaşlı, taşkın 
heyecanı duyuyoruz. 

Bugünden itibaren atiz Hatay da 
artık bir Türk vilayetidir. 
Hataylı kardeş, Ttlrkiye Cümhu

riyeti vatandaşlığı şerefine erdiğin 
şu mukaddes e;ründe seninle elele 

verip, sana ve bize bu yüce {iihu 
hazırlıyan Ebedi Şef'in huzuru ma
n~viyelinde huzu ve huşu il, eğile· 

lim, sonra onun izinde yürüyerek bu 
ulu gayeyi tahakkuk ettiren Milli 

Şef, aziz İnönü'nc muhterem Mill1:t 
Meclisimize ve sııyın Retik Saydam

la onun güzide mes• i arkadaşlarına 

minnet ve şükranlarımızı sunalım. 
Gözün aydın Hataylı nine, rüya

ların işte hakikat oldu. 
A. CEMALEDJJJN SARAÇOGLD 
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Cenevredeki Af yon 
Heyetimiz DüD 
Şehrimize döndu 

- -9' 

r Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Tramvay, Elektrik ve 
Tünelin Devrine 
Bugün Başlanıyor 

Fırsat T amamile Gelmişti. Birkaç 
Cenevrede toplanan Beynl)lmilel 

Afyon Konferansında Türkiye mu· 
rahhası olarak hazır bulunan Afyon 
mebusu Hamza Osman Arkan ve 
Servet Yerkin dün sabah Semplon 
ekspresile şehrimize gelmişlerdir. 

Göztepe suyu hakkında 
İstanbul halkının rağbet ettiği 

sulardan 'biri bilhassa 'Boğaziçi 
Amıdolu yakası köylerinin en ço!< 
sevdiği ve ucuz yegine sulan Göz
tepe suyu olduğu malumdur. 

İstanbul Tramvay, Elektrik ve 
Tünel İdaresinin İstanbul Belediye· 
sine devrine dair Büyük Millet Mec

lisi tarafından çıkarılan kcnun dün 
Resmi Gazetede neşrolunmuştur. Bu 
günden itibaren devir ameliyesine 
fiilen başlanacaktır. 

• 
Bomba Savurmak kafi idi 

Sohbet uzamış, hem de tatlılaş· ı 
mıştı. Biraz evvel, bizi alda;tığını 

1 sanarak arkasından atıp tuttugumuz 
Kuslefi de arkadaşların tanıyışı, ço-, I 
banın yüzünü güldürmüş, hakkımı:- ı 
daki şüphe ve t,..rı>ddütleri silip su
pürmüştü. İkinci sigarayı sararken: 

- Başçavuş, demişti, sana birşey 
diyeceğim amma ... 

Hamza Osman Erkan komitenin 
kararları hakkında bir muharririmi
ze su izahatı vermiştir: 

Bir kaç gündenberi bu su, Çu
buklu'daki suyun sahipleri tarafın· 
dan mecrası y1kılmak ve üzerine 
de kilit vurulmak suretiyle kapa
tılmış ve kendilerine ait Çubuklu
daki suyun damacnnasını da 6 ku
ruşa sntmaktn imişler. Memleketin 
sıhhati umumiyesi ile alakadar 
olan bu meseleden dolayı ait olduğu 
makamın nazarı dikkatinin celbine 
muhterem gazetenizin ta\·assutunu 
rica ederiz. 

- Müjdeliyeyim öyle ise size ço
cuklar da meraktan kurtulun. İsto
yon kaptan, yüz altmıs kişilik km·
vetli bir çete ile bu gece boğazdan 1 
geçecektir. General Sonçef te onun 1 
ardındadır. ! 
Demiş ve kepeneğini omuzlıyarnk 

yola düc;müstü. Çobanın bir k ılavuz 

olduğunu ve çetenin geçeceği yollar 
Uzcrinde keşif yapmak için İstovan 
Kaptnn tarafından yola çıkarıldığı
nı anlamıştık biz. Ben, İstoyan kap
tanın boğazdan geçeceğini söylemek 

ı 

.suretile, çr,_ı~ın bi.~i ~.ldatmış ~1-1 
duğuna kanıdım. Çunku, Kuslcf m 

1 gönderdiği haberlere nazaran, kap
ta"nm, vc-levki gece bile olsa, yine 1 
boğazdan geçeceğini zannetm!yor
dum. Çünkü: giden gönderilen ha
berler arasında, (Menlik) teki piva
dc alayından iki bölüğün Piredel bo
ğazını tıkayacnğı da vardı. Tabiidir 1 
ki, bu haberi alan kaptan boğazdan 
geçmek teşebbüsünde bulunmazdı. 

Razlık üzerinden Perim Balkanı yo
Jile, yahut ta Cumaibalanın şarkın
clan Kıresne boğazı yolile Menliğe 
inerdi. 

Bu düşünce' ile bulunduğumuz 

mevkide beklemeyi beyhude bul- , 
muş ve arkadac;lara Kıresne boğazı· 
na doğru çekilmeyi teklif etmiştim. 
J3unu görüşüyor ve dfü;ünüyorduk. 
Tam bu esnada, tabii bir ihtiyaç 
için biraz evvel yanımızdan uzakla- , 
san nefer Muharrem koşarak geldi. 
Nefes neCcse: 

- Başcavus gozun aydın, dedi, 
Kaptan f stoyanın çetesi qelmiş. 

Sevinç ve telaşla sordum: 
- Nerede gördün ülen? .. 
Elile sağ yanına işaret ederek: 
- Te ... şurada. hem çete değil, 

Adeta bir bölük. Mekkare ve ağırlı-ı 
ğı, hatta bir de makinelitüfeği var. 

O anda hepimiz birer sevinç delisi 1 
olmuş ve Muharremin ardından 
koşmuştuk. Biraz sonra, çetenin bu-

1 ltınduğu düzlüğün üzerinde idik. Bi
rer tarafa sinmiş, götlerimizi dik
miştik. Bir tarafta, dumanları birer 
direk gibi göke uzanan iki ateş ya
nıvor, üzerlerinde kazanlar kaynı
yordu. Diğer tarafta sandıklar kın
lıyor, çetecilere cephane, bomba ve 
yara sargıları dağıtılıyordu. Yanım
da bulunan Tahir Çavuş da kulağı
ma:, fısıldıyordu: 

- Telfışlı bir hazırlık var, başça
vuş. Vaziyete bakılırsa, pek burada 
konaklıyacağa benzemiyor bun1ar. 

- EvC't, öyle gibi. Fakat. Kaptan 
görünmüyor, nerede acaba? .. 
~ Ben de onu araştırıyorum am-

ma ... 
- Sandıkların başında duran ko 

ca bıyıklı, Andrea çetesinin basıl
dığı akşamki gördüğüm adama pek 
benziyor amma, bilmem o mu ki? .. 

- Ben o çıfıtı hiç görmedim baş· 
çavuş. Fakat, dediğin adamda da 

1 bir başlık kurumu var hani. Belki 
de odur. 

- Şunlara birer bomba savuralım 
diyeceksin Hakkı, değil mi? .. Ben de 
onu düşünüyorum. Senin tek başına 
yapacağın işi, hazır fırsat elde iken, 
el birliğile yapıversek diyorum. 

- Ömrüne bereket başçavuş. Na
sıl da bildin. Ben de bunu teklif e
decektim işte. Korkaklığıma, çeteye 
sokulmaktan çekindiğime hükme
dersin diye, birden söyliyemedim. 
Çok iyi bir fırsı:ıt bu. 

Uç çavuş, aracıkta başba~3 
kararımızı hemen verdik. Çeteciler, 
karavana başına çökünce, biz de te
pelerinden çullanacaktık, nefer Şük
rüyü gözcü bırakıp biraz geri çekil
dik. İşimizi bitirdıkten sonra, takip 
edeceğimiz istikamet, biribirimizi 
kaybettiğimiz takdirde buluşacağı
mız verleri tayin için uzun uzun gö
riiştük, sözleştik. Bu suretle yarım 
saattC'n fazla bir zaman geçirdik. 1 
Gözcülüğe bıraktığımız nefer Şük

rü, işaretini vermişti. Hep sokuldu:, 
yanma. Gospodinler. karavonalan 
çevrelemişler, lop lop kıvırcık etle
rini atıştırıyor, şarapları çekiştiri

yorlardı. İstoyan olduğuna hükmet
ti~imiz koca bıyıklı ela, yanında üç 

1 ' _ Kontrol usulii eski şeklinden 
çıkarılmış, müstahsil ve müstehlik 
memleketler mümessillerinden teş· 
kil olunmuştur. 

2 _ Ziraatte tahdit cı1 cluf,u takdir· 
de fiatlar.n yeniden ve daha evvei
den tayin edilmiş olan esaslara gö
re trsbiti, 

3 _ Müstnhsil olmıyan memleket
lerin badema afyon ziraatine başla-
mamaları. 

4 - Beynelmilel muahedeye dahil 
olan müstehlik memlc-ketlerin mu
ahedeye dahil olmıyan müstehlik 
memleketlerden afvon satın alm&.-
mal arı. 

5° - Haşhaş zira atinin Türkiyede
ki kanun mucibince tahdide tabi tu
tulmıyarak yalnız bu saha içinde .aİ· 
yon sütünün toplattırılması veya 
toplattırılmnması (Bu hususta bir 
karar alınması). 

Yukarıdaki maddeler, Konferans
ça mi.izakere ve intaç ediJen mese
leleri ihtiva etmektedir. Daha bazı 
meselelerin müzakeresi tehir edil
miştir. 

kişi olduğu halde, diğerlerinden az f • K 

Kandilli Arabpaşa köskii. 
Cemal Akıncı 

YENİ SABAH - Bu işte bir 
yanlışlık olsa gerek, suyun sahip
leri kendilerine ait bir kazanç men· 
bamın mecrasını neden y*sınlar? 
Göztepe suyu İstanbulun tanınmı~ 
iyi sularından biridir. Damacanası
nın 6 kuruşa satılmasına gelince iyi 
menba sularımızı pahalıya satmak 
gibi bir yanlış yolu evvela Evkaf 
idaresi tuttu. Memlekette hakkı ta
sarruf vardır. Herkes malım dile
diği gibi satar. Ancak pahalıya sat
manın muasır ticaret zihniyetilt"? 
kabili telif olmadığını ve bundan 
ucuza çok satmaktansa pahalıya 
az satmak gibi batıl bir zihniyete 
kapı lan mal sahibinin mutazarrır 
olacağını ileri sürerek bu hatalı 
yoldan dönülmesini tavsiye ede-
biliriz. 

uzakca bir yerde oturuyordu. Onlsr 

1 

eCI affi YOD 
da yiyor ve içiyorlardı. . K T hk •ı~ t 
Bulunduğum yerden, herkesin i- azası a IKa 1 ·------------

lerlcyip işgal edeceği noktaları bi- Dün Kabataş Ve 
rer birer tayin ettim, icabeden son Firari şof Ör Kemal 
tembihleri verdim. Planımiz şu idi: Fındıklıda 2 Tramvay 
İlk bombayı ben ve İstoyan Kaph- yakalandı 

nın bulunduğu noktaya atacaktım. Evvelki akşam Tozkoparanda VU· Kazası Oldu 
But arkadaşlara bir işaret olacaktı. · · d 'ht' kua gelen ve cEliZ> ısının e ı ıyar 
Hepsi de bombalarını tayin ettiğim bir Ermeni kadının ölümü, bir posta 
yerlere, biribiri ardına atacaklar ve müvezziinin de yaralanmasile neti· 
hemen cKiresne• boğazı istikameti- , celenen feci kamyon kazası tahkika
ne kaçacaklardL Boğazın garbinden tına Müddeiumumi muavinlerinden 
geçen (İstruma) nehri kenarında, B. İhsan tarafından el konmuştur. 
hepimizin bildiği bir noktada ve üç Diğer taraftan mezkur a544 numn
gün içinde toplanacaklardı. Orada ralı kamyonun şoförü Yusuf, hadi
toplanmak mümkün olmadığı tak- seden sonra firar etmesine rağmen 
dirde hep Menliğe gidecek. kışlada gece vakti polisler tarafından yaka
biribirimizi bekliyecektik. lan~ştır. Kend4si mevkuf bulun-
Kucaklaşıp belallaştıktan sonrS\ maktadır. 

biribirimizden ayrıldık. Yirmi daki-
ka sonra, çetecilerin bulunduğu düz
lüğü adamakıllı çevirmiş, yiyip iç
melerinden istifade ile pek yakınla
rına da sokulmuş bulunuyorduk. 
Ben, sürüne sürüne Kaptan İstoya
na hemen hemen elli metreye kadar 
yaklaşmıştım. Daha fazla ilerliyc
memiştim. Çünkü, sindiğim nokta
nın virmi metre ilerisinde, arkası 

bana· çevrik bir nöbetçi bulunuyor, 
etraf1 gözliyerek yemeğini yiyordu. 
Arkadaşlarımın, tayin ettiğim nok
taları tuttuklarına emin olarak, 
bombalarımı çıkardım. Gözümü nö-1 
betçiye diktim. Tam ağzına lokma
sını at cağı sırada; gerildim, kasıl
dım ve kolumun bütiin kuvvetini 
harcıvar-k bombamı savurdum. 

Çok acı ve hırçın bir gümbürtü 
ile ansızın patlıyan bombam, düz
lüktekilerini şaşırtmıştı. Hayret ve 
takdirle karşıladığım bir atiklik ile 
yerlerinden fırlamıya başlamışlardı 
ki, arkadaşlarımın biribiri ardına 
savurdukları bombalar korkunç tar
rakalarln patlıyor, çetecileri biribi-

Kapalı çarşı 

Bıladiyı çarşının iyi bir şekilde 
tanzimi için hazırlanıyor 

İstanbul Belediyesi Kapalıçarşıyı 
farihi ve bedii kıymetile mütenasip 
bir ~ekilde tanzim etmiye karar ver
miştir. 

Haber aldığımıza göre Çarşının 

tanzimi işi bir mütehassısa havale 
olunacaktır ve içi oryantal bir şe
kilde tanzim olunacaktır. 

Esasen Prost pianı mucibince a
çılacak olan çarşının civarı geniş 

meydanlar haline getirilecektir. 
~"' 

Ekmek fiyatları 
yükselmiyecek 

Bir kamyonla çarpışan tram
vay kısmen parç1landı diğer 
bir tramvay da yoldan çıktı 
Dün sabah Kabataşta büyük bir 

tramvay • kamyon çarpışması olmuş 
ayrıca Fındıklıda da bir tramvay 
yoldan çıkmıştır: . 

ı - Vatman Recebin idaresinde ı 
ve arkasında iki romork bulunan 243 1 
numaralı Eminönü - Bebek tramva
yı dün sabah saat 8 buçu~a doğru 
Kabataştan geçerken tam Inhisarlar 
binasının önünde birdenbire karşı
sına çıkan büyük bir kamyonla kar· 
şıla~mıştır. 

Kamyon, tramvayın solundan geç
mek istemişse de, bu esnada Beşik
taş cihetinden çıkan bir tramvay bu 
manevraya mani olmuş ve bilmec· 
buriye sağa kwıran kamyon şoförü 
arabasını bütün hızile tramvaya bin
dirmiştir. 

Müsademe neticesinde tramvay a
rabasının önü tamamen parçalan
mıştır. Kamyon da hasara uğramış
br. 
Çarpışma anında tramvay devril· 

mek tehlikesi geçirmiş, fakat yold3n 
çıkarak durmuştur. 

Bir bucuk saatlik bir çalışmadan 
sonra. pa~çahınan tramvay müşkü
latla deoova çekilebilmiştir. 

2 - Yukarıdaki kaza münasebeti
le bu hatta vol kanalı olduğundan 
tramvaylar Fındıklıdan manevra 
vapmıya mecbur kalmışlardır. İşte 
bu sırada yolun çok kalabalık bu
lunmasından Fındıklıda eski SatyC' 

Esasen bir müddettenberi de.vara 
eden ih7.ari hazırlıklar sayesinde 
devir muamelesinin azami bir hafta 
zarfında nihayeUendirileceği mu
hakkaktır. Evvelce yazdığımız gibi 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İdare
sinde değişiklik Vekalete ait ve İda
rede muvakkaten vazife gören bir· 

kaç büyük memura inhisar edecek- , 
tir. . 

İdarenin diğer kısıınlarmda hiç 
bir değişiklik olmıyacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar dün kendisini gören 

bir muharririmize bunu kat'iyetle 
temin ederek demiştir ki: 

c- İdarenin devir muamelcsin" 
yarın (bugün) başlanıyor. İdaren!n 
memur kadrosunda hiç bir değişik
lik olmıyacnktır. 

Devir işi ikmal olunur olunmaz 
Belediye derhal bir milyon lira ile 

ve idare namına şehir dnhilinde iş
liyc>cek olan otobüsleıi münakasaya 
çıkaracaktır. · 

Bu sene açılacak 
Çoc~k Kampları 

--·--Orta mektep ve lise tale-
beal için iki kamp 

açıllyor 
Bu seneki çocuk kamplarını idare 

edecek öğretmenler için Pendik ilk 
mektebinde 27 haziranda başlamak 
üzere bir kamp açılacaktır. 

Bu kampta çocuk kamplarına iş· 
tir<ık edecek öğretmenler tatbikat 
göreceklerdir. Kamp 20 gün devam 
edecektir. 
Diğer hıraftan Maarif Vekaleti bu 

sene açılacak olan çocuk kampların
dan başka orta mektep,' san'at mek
tepleri ve liseler için de iki kamp a
çacaktır. Birisi Mallepcde, diğeri 

Kandillide açılacak olan kamplar
dan birincisine erkekler, diğerin".! 

kı7.lar iştirak edeceklerdir. Maarif 
Vekaleti bu kamplara sair vilayet
lerden de talebe gönderecektir. 

GtlMRUKLERDE : 

Mısırda hummayi kulai 
hastalığı 

Mıiırın Kaluliye ve Menfiye mın
takalarında hummayı kulfıi hastalı

ğı hüküm sürmekte olduğundan bu 
mıntakalardan memleketimize ge
lecek olan hayvan ve hayvan derile
ri ikinci bir iş'ara kadar ithal edil· 
miyccektir. 

GUmrUk Muhafaza Baş
komutanının tetklklerJ 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunan Gümrük ve Muhafaza Umum 
Komutanı İbrahim Lutfi Karapınar 

dün beraberinde Muhafaza Baş ko
mutanı Hasan Koper olduğu hald~ 
tetkiklerine devam etmiştir. Komu-

tanın bugün Çanakkalcye mütevec

cihen şehrimizden ayrılması muhte
meldir. 

- Babtımıza gayrik. Acaba İs
trumcalı Hakkıyı göndersek mi der-

• ? 
sın ... 

ne katıyordu. İkinci bombamı da at· 
mak üzere elimi kaldırdığım sırada, 
önümdeki nöbetçinin, silaha davran-! 
mış vaziyette, bulunduğum tarafa 

Dün bir sabah gazetesi İstanbulda 
bugünkü buğday vaziyetine ve Top
rak mahsulleri Ofisinin buğday fiat. 
lanna göre İstanbulda ekmek fiat
larının yiikseltilmesinin zaruri oldu-

ğunu vey.ahut ta hükfımetin feda
karlık yaparak buğday fiatlannı ten 
zil ederek bugünkü fiatı muhafaza 
edeceğini yazmıştı. Bu hususta ken
disile görüşen bir .arkadaşımıza Be· 
lediyenin sallihiyettar bir şahsı şu 
beyanatta bulunmuştur: 

binası önünde manevra vapan bir -------------
Ortaköv - Aksarav tram\•av araba- ,..ıı1•••••••••••••11ııı. 
sının arkasına bağlı 682 numara!ı TA K V İ M 

- Başçnvus be. Hakkı Çavuşu 
göndereceğimize, tez elden ikişer 
bomba göndersek daha iyi değil 
mi? .. On iki bomba bu herifleri kün
leyekün eder alimallah. Hem böyle 
bir fırsatı bir daha ele geçireceğimi-
21 hiç akhm kesmez. 

doğru hırslı ve mütecessis gözlerle 
bakındığını gördüm. Hemen taban
camı doğrulttum ve tetiğe dokun
dum. Nöbetçi, sırtüstü bulunduğu 

tümsekten aşağı yuvarlanırken J. 
kinci bombamı da fırlattım. c- Ekmek fiatlannın yükseltilc-. 

ceği bavadisinin aslı yoktur. Biz ek· 

rnek fiatlarında buğdayı değil un fi. 
atlarını nazarı itibara alıyoruz. Dün 
bu hususta borsada tetkikler yaptım 
Vaziyet normaldir.> demiştir. 

remork yoldan çıkmış ve biraz sonr:ı 
verine konabilmiştir. 
~~, 

MtttDD•m ı 

Bir cemiyetin ismi 
değiştirildi 

Cemiyetler kanunu mucibince dün 
öğleden sonra saat 13 de Kapalıçarşı 
Emnü Umran cemiyeti heyeti u • 
mumiycsi toplanarak ismini tadil 
etmiştir. Kararlaştırılan yeni isim 
cKapalıçarşı Bayındırlık Koruma 
Cemiyeti» dir. 

......................... •\Aılı.llııl 

24 Haıiran 1939 Cumartesi 

Kkr!ı 6 Cemaziyllevvcl lJSI 
a .. 1ı 11 HAZiRAN UJS 

Rusı hı11r: 50 

Glln d8nümü fırtınası 

D•t• aaatl: 4,29 
Oıı. , ıı,t6 - hda.&l ı 
Akp•• 19,44 - Yatlı ı 

••••• 12,09 

16,17 
21,49 

.:4 Haziran 1939 
.. 

P 0 -L iTI K ·A 
J • .. 

Hatayın anavatana 
kavuşması 

Avrupa siyasetinin karıştığı s~~ 

günlerde başlıyan ve karşılıklı mu· 
zakereler cereyanından sonra müs· 
bet bir safhaya giren Türk - Fran· 
sız anlaşması nihayetlenmiş, her 
iki tarafın noktai nazarlarmın tarn 
bir mutabakat halinde bulunduğU 
müşahede edilmiştir. Çünkü HataY 
an ava tana kavuşmuş ve sulh cep· 
hesine, Türk ve İngiliz işbirliğin~ 
mümasil bir Türk - Fransız işbirlı· 
ğini tazammün eden deklarasiyon 
imzalanmıştır. 

Bu suretle bir müddeıtenberi de
vam e<len sulh anlaşmnlan silsile· 
sinden, bazı kereler oldukça çetin 
safhalar arzeden Türk - Fransız 

anlaşması da muvaffakıyetle ne.~i· / 
celenm~ oluyor ve cihan sulhünun 
teyid kuvvetlerinden biri daha or· 
taya cıkmı~ bulunuyor. Filvaki de
mokr~si devletlerinden İngiltere ile 
Fransanın. Türkiye ile bir tecavüz 
halinde, birlikte hareket etmek ta· 
ahhütleri, Akdenizin şarkında \e 
hatta Avrupado büyük ve yenilmez 
bir blokun kuvvetli tezahürü mn • 
hiyetinde görünüyor ve bu blok~n 
tezahürü~ birçok siyas! zümrcierın 
hilafına olarak, tecavüzü gaye ola· 
rak almıyor, bilakis müstakar sulb 
ve sükun nizamının devamını hcdr~ 
ittihaz eyliyor. Bunun içindir l<l 
mevcut nizamın muhafazası taraf· 
tarı siyaset yeni bir galebe daha ıca· 
zanmıştır. Yalnız, bu anlaşmanın 
esasını teşkil eden Hatayın anavıı

tana avdeti keyfiyeti, çok yükselc 
manalı bir siyasi hadisedir. Bu hale· 
km, daima muzaffer olduğunu ve 
meşru bir hakkın. herhangi bir kirtı· 
S<?ye veya devlete karşı teslim et· 
tirilmesinin karşılıklı itimad, aıclı· 
selim ve iradenin tezahürü hainde 
mümkün bulunduğu ve ihkakı ha~ 
keyfiyetinin kuvvetle vüuct bula • 
mıyacağını gösterir. Yine Hatayın 

·r-yeniden Türk hudutları arasına gı 
mesi, Türkiye Cümhuriyetinin dost 
siyasetini, beynelmilel politika al~ 
minde yeni ·bir muvaffokıyct 
eseridir. 

Bunun içindir ki Hatay, 'IürkiY6• 

ye, sırf Turk olduğu için geli) or~ 
yoksa herhangi bir anlaşmanın ivaıı 
olarak değil. Ve yine bu ilhak ke)'· 
fiyeti, herhangi bir emperyaliı~ 
fikrinin mebdei değil, bilakis, mill1 

hudutlar haricindeki devletlerin ,,e 
]tı• toplulukların sınırlarına, yaşayış 

rına ve istiklallerine riayet oluna· 

cağının en büyük bir delilidir. ZirŞ 
Türkiye Cümhuriyeti 15 senedeJl -
beri takip ettiği ve asla değiştir:rne· 
diği siyasetinde komşularının en u· 

fak bir arazi parçasına göz dik:tn~ 
miş bilakis bu müstakil devletlcfl11 

' d9 topraklarının muhnfazası zımnın 

elinden gelen müsbet faaliyetleri e
sirgememiştir. Bunun içindir ki bazı 
Fransız gazetelerinde görülen bıl 
nevi düşüncenn asla yerinde olrn9' 

dığı görülür. Mesela Fransızca Jı9f· 
b• ,·c 

talık olarak intişar eden ede ı 

siyasi bir mecmuada, tamnmış Fr9rı 
sız mütefekkirlerinden Jerome -..·.e 
Jean Tborand'ın, Hatayın. Tür~; 
yeve ilhakının bir nevi icdakarl1 

ol;rak görmeleri hakikate uyınıyarı 
bir keyfiyettir. Ve Fransız efk:ırı lı· 

.. il• 
mumiyesi bu noktai nazarda deg 
dir. Zircr Fransız hükumetile bcrı:: 

'fii!" ber Fransız efkarı, Hataym .
11 olduğunu bildiğinden ve Türk}erıi.f 

bu husustaki taleplerinin meşru b 
.. r -mahiyet kesbetmiş olduğunu go 

mesindendir ki, karşılıklı mnıad te-
.. ım· Tü' k F z icbf.t· essus e ış ve r • ransı ~ 

liği tahakkuk etmiştfr. 

Fransa, Türklerin bu meşru }ln~t 
larını tanımakla büyük bir si~~ 

1 
k .. .. k b'l'"·etıll basiret ve uza goruş :ı ı ı,.. 

göstermiştir. y 
Dr. Re~ad SAGA .-• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 
Taksim kıf,laaının d•"r ,-

Taksim kışlasının hükumet. t8;,. 
fmdan Belediyeye verilmesiJllll el 
rarlaştırıldığını yazmıştık. Malı1n1 ., 

·ıtı .. 
duğu üzere kışla bir şirkete aı tiı1 
Fakat aksiyonların çoğu hüku:rne W 
elinde bulunmaktadır. Şirk~t. «>~ıS 
narak tasfiyeye karar vermıştil'· 6' 

Tahir Çavuşun ortaya attığı fikir 
t!e fena değildi hani. Atılacak on iki 
bomba ile bu çetenin yansını, pekA
la kıra'Ailirdik. Belki de !stoyan kap. 
tanı da öbür dünyaya göndeririz ve 
binbaşımızı da memnun edebilirdik. 
Dü<ıünüyor, işin enini, boyunu ölçü
yordum. O esn .. da Hakltı Çavuş da 
sürilncrA!~ yamrna sokulmuş ve: 

Yaptığımız tesiri gözleyip _qnla
mıya ne vakit ve ne de imkan var
dı. Çünkü. gerçekten hırslı ve hışım
lı nlralarla karışık çok şiddetli bir 
ateş başlamıştı. Havayı yırtar gibi 
vızıldayan kurşunlardan korunmak 
için yere atılmıştım. Kol ve bacakla
rımın son kuv~ttini harcıyor, adeta 
dört ayaklı bir yaratık gibi kaçıyor-
dum. '(Jlevanıı var) 

Çöp arabaları boyanacak 
Belediye çöp arabalaıının sık sık 

boyanarak iyi bir şekilde görünme
sine çalışacaktır. 

Cemiyet nizamnamesi bu isme 
eöre tadil olunacaktır. 

fiyeden sonra hQkumete intik81fı.fl' 
decek olan ~la hükfunet tar• ,, ____________ # dan Belediyeye dwv:rohır.aC6ktır. 
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Sovyetlerle Japonlar 

Ekmek Kavgası Eski Denizbank rüesası 
Dün Tevkif Edildi 

Arasında Çarpışmalar 
(~tarafı 1 İQCİ sayfada) 

sinde Dr. Halfeld söylüyormuş: Al
manyanm bütün istediklerı peşin

den kendisie verilmeli, ondan aonra 
:nüzakereye girişmeli! Her halde 
hu tarz n1iiz.akcrenir. bu tarzda' 
ihtilili halletmenin dünyada çok ye
ni bir icat olduğunda kimsenin 

S.tie bin•• meaeleal ,UzOnden tevkff edllenler 
arasında Yusuf Ziya Öniş ve Tahir Kevkep de var 

Hataya 
Kavuşurken , 

Mü:teaddit Sovyet Filoları Man· 
çuko Arazisini Bombaladılar 
'l'okio, 23 (A. A.) - Domei: Hsin

kingden bildiriliyor: Kungtung or
dusunun salahiyettar bir mümessili 
tarafından ga7.etecilere verilen bir 
tebliğde ezciimle deniliyor ki: 

1_7 haziranda 12 Sovyet tayyaresi 
lfsınkingin 450 kılometre batı şi -

lnalindeki Rodnal Shal'ı bombardı
lnan etmiştir. Birkaç sivil ölmüş ve 

1 
Yaralanmıştır. 

19 haziranda li Sovyet tayyaresi I 
IUirmor gölünün şimalindeki Kon

ju~ üzerinden uçarak 500 benzin san 
dıgını imha etmiştir. 

12 tayyare müteaddit vesilelerle 
Nomjahan yakınındaki Zangonobo
yu bombardıman etmiitir. 

,Londra, 23 (A. A.) - Reuter ajan
suıın Toyodan lstihbarına göre Man 
çuodai Japon ordusu umumi arar -
gahının bir tebliğinde dün saat 16 
da 100 Sovyet tayyaresi Buirnor gö
lü üzerinden Mançuri hududunu 
g~çtiği bildiriimetedir. 

Tebliğde Japon tayyarelerinin 
durdurulduğu ve bunlardan birço
ğunun düşürüldüğü ilave ediliyor. 
Japonlar bu çarpışmada beş tayyare 
aybetmi.şlerdir. 

şüphesi olamaz. · 

Muhittin Ustündağ v~ 
Arkadaşlarının Muha

kemesi Bitti 

Ptlhakika, İngilizlerin dediği gibi 
ortada itimad zorluğu varmlj. Fa -
kat bu Mr. Camberlain'in ve Lord 
Halıiax'm hah.ettikleri itimadsız -
lık değildir. Asıl Almanlar, İngiliz
len! olan itimadlarını kaybetmifler. 
Bohernya ile Moravya, Almanya ta
rafından emas ve bel'• olunduktan 
sonra İngilizlerin takip ettikleri si
yaset onlara kaqı Almanları iti
madsızlığa sevketmif. Bu itimad İn
giliz nazırlarının kuru liflarile bile 
geri gelemezmiş. Almanlara peşin 1 
para gibi ameli teklifler lazımlnlJ. 
İngiltere, artık hiç bir şey ist-emiye
cek kadar bka basa tok bir de\'let 
olduğu içi,n, pek tabii ve mantıki 
olarak böyle pratik tekliflerde bu -
lunabilirmiş. Doktor Halfeld'in ma
kalesinden naklen şu satırları okq
yoruz: 

<Almanya na1.arında İngilterenin 
hüsnnniyetini anlamak için yalnızı 
bir miyar vardll'. Bu.- mesela, müs
temleke hırsızlığının bllikaydüıart 

• _,_ tamiri ve Alman Reich'ı için Ortaj 
·uı~ara, (Telefonla) - Eski Vali at 14.30 da de\'amına karar \•eriadi. Avrupada ve cenubUfarkf Avrupasın 

:~Belediye Reisi Muhittin Üstün- ÖÔLEDEN SONRA da bir hayat sahası bulunduğunun 1 
ti g ve arkadaşlarmın otobüs ve as- Öğleden sonra celse tekrar açıldı. kat'i surette teslim ve tasdik olun- ı 
ki hleı.arlık yolsuzlukları hakkında- Reis, sözü Ekrem Sevcncana verdi. masıdır. Alman kavminin bitip tü
~ ll'luhakemelerine bugün öğleden Ekrem, Müddeiumuminin kendisi- kenmek bilmez boş aiplQmasi lteya
ee"el saat onda Temyiz dördüncü ne isnat ettiği suıluluk fiili ile bir natının ''e gazete makalelerinin ye
t ı.a dairesinde devem olunmuş - alakası bulunmadığını söyliyerek be rine icraat ,,e. fiiliyat kaim olmalı _ 

u~ raetini istedi. 1 dır, dediği uman anladığı mlna iş-
U _is Mecdi idi. Maznunlardan Bundan sonra SürpAgop mezarlı- te budur•. 
stundağ ve muavini Ekrem Se - ğı _da~asına geçildl .. . İştP bu aç Almanya, kendi karnı-

\tencan, 'Ustündag~m avukatları ha - Cddıa makamının soz1-rınd•n son 
ıı b k n:: •• "" • -. • nı doyu'"""•k k_~in başka milletlerin r ulunuyordu. K ö · "' t ra ~vu ~t enan.. ~r, muvekkılı canını almak istiyen Almanyadır ki 
d lk olarak otobüs davasının mü - Üstundagın. her turlu ıcraatının ka- k@ndisine karıı «çemberleme• siya· 
d '!•ası yapıldı ve °Muhittin Üstün - n~na u~dugunu, v~ eğer ~utlaka seti tatbik olunduitı idtliasile maz-
lgın ıvekili Kenan, müdafaasını ya hır mes ul aramak lAzırngelırse, hu- lum mazlum fervat ediyor. Halbu-

Parak gözümüzü kırpmadan hak ve nun, Üstündağm değil, taHn:ıatna - v 

'daletin ~llisini beki" de yi J ld • 1 d k. ki uıl haykırmak ve yanım \•ar! eli. ıyoruz, - me yapan ar o ugu yo un ı ı ı 
mütaleasmı tekrarladı. avezile istimdat etmek Almanyanın 

ti A:~uk:ttan sonra söz alan Mubit- Ustündai. avukatının fikrini da- cHayat sahasıır Ü7..erine tesadüf et-I 
d.n. us~undağ, iddia makamının ken ha ıümullil bir tekilde izah etti: mek felaketine ujramıf olan millet-ı 

1
1.Sine ısnad ettiği fiil ve harebtler- ve her türlü isnatlarl reddeden u - lere düşer. 

de kendi.sinin Jıiç bir alakası olma- :r:un bir beyanattM. bulunduktan son Eğ& bu emeUeri bizzat Almanlar 
1iını bıtaraf bir görüşle bu hadi- ra Sürp Agop mezarlığı işinden de ileri liir~miş ohalardı, İngiliz ve 1 
~-tetkik edildiği takdirde kP.n _ beraetini istedi. l"ransız gazetelerinde Almanların 
ilah ın ta_mamen masum ve bigü •

1 
Bundan SON"a asri mezarlık dava- maksadı, eski müstemlekelerden 

ırn--: oldugunun aşikar bir şekilde, sına geçildi. bqka Ortıı. Avrupayı ve Cenubu Şar 
·-ı.ıleceğini ifade etti. . ASRİ MEZARLIK DAVASI ki Avrupuını, yani Balkanlar ve 
~tobüs işinin içyüzünü birçok de- İstanbuldan gelen tahriratta Zin- bıt arada bittabi Türkiyeyi de yut-
b-. anlattığım için tekrar ederek cirlikuyudaki asrt mezarlık adı ve- maktan ibaret olduğuna dair neşri
'if airıt~k istemediğini söyledi. rilen arsanın Belediye hudutları yata tesadüf etseydik belki biraz 
~saat suren bir müdafaa yapb. dışında olduğu bildiriliyordu. tereddiit -.?der. Almanlara iftira edi-

mle dedi ki: Bu sırada Muhittin "O'stündağ1 ar- liyor diye inanmamak isterdik. Fa- 1 

~. İd.~ia makamı hakkımda isnat sanın satın alındığı sırada Ankara- kat üçüncü Relch her türlu pervayı 1 

ı. ti fııl \'e hareketlerin neden do- da olduğunu bildiren bir vesika tb- bir tarafa atmıştır. Makstdını aç•k-
tt!'11t bir suç teşkil ettiğini benim 1- raz etti. ça söylemektedir. 
~ ~am bir türlü anlıyamadı. Ma- Bundan sonra her üç da1•a, her Almanların maksadı anlaşıldık-
' ~enizi rica eder, beraettml türlü tahkikat ve tetkikat ikmal e- tan, hayat sahası tabit'inin manası 
\rlki~b· dildiğinden karar verilmek ür.ere hakkında tereddüde mahal kalma-

4- lr hayli geçmiı olduğun - muhakeme 8 temmuz cumartesi gü- dıktan sonra vaziyet daha sadeleşmiş 
tntdia.kemeye öğleden BOO.r:ı sa- rKine talik edildi. oluyor. Çünkü Alman istilasına ma-

l ruz memleketler artık vuzuhsuz -
1•ıraet i " • l Mısır Harı·cı·ye ıuktan kurtuluyorlar. Ne yapmak 
b ınonu lazımgeleoceğini tayin hususunda 

rlilltumeti Nazırı Dün kafi derecede malumat almış bulu-t ,..ı nuyorlar. Filhakika, eğer Almanla-

'CUrİ'Jı Etti Bur~ayı Gezdi rın hayat sahası üzerine tesadüfe-

""'··- (.__...__,, 1 f--' -~-..1- ) M H · · N Abd-lf t den milletler kendi ayaklarile mez-
.14~ ~ _,. 3 ·- ısır arıcıye ezırı u e -
~ l-.ı senra, yine büyük Türk tah Yahya Pata, maiyeti erkinile bahaya gitmeyip de kendilerinin de 
~ kavuşma11nı iniaç eden beraber dün sabah aut 8 de SUi va- bir hayat hakkı bulunduğunu idrak 
' •elerin neticelenctitini ve purile Mudanyaya, oradan da Bur- edecek kadar şeref \'e istiklal ru -
'-t lanan mukavelenin ve merbu- saya gitmiştir. buna malik iseler vahşE.'t ve ccbrü 
td;"ın yÜkee.k tasviplerine iktiran Ek9elins Abdülfettah Yahya şiddet }'.\Plitikasına mukabil bir sulh 
t.ıı il tekilde Fransa Büyük Elçisil\! 10,30 da Mudanyaya muvasalat et - ve medeniyet cephesi vücude getir
"'~:ılndığını sevinçle arza bent mi§ ve iskelede Bursa Valisi Refik mek için elele verirler, yoksa Çek-
~ Ur etti. 

'Gkaek itimatlanna mazhar bu
lllı ~la ınilbahi olan başveklll
~ İcra Vekllleri heyeti azası, 
~ lerını ve tazimlerini arze· 
~n, Büyük Türkiyenin ve 
~ Uriyet rejiminin büyük şef
l'tet ~ ilaha biçilmez sevk ve ida
~ tında daima ileriye ve daima 
~ :ldeceğinden emin olarak bir 
~la alıa en kalbl bağlılıklarını 
~l r ve lutfen kabulilnü rica 

er. 
ltaYat 

Koraltan, Belediye Reisi Neşet Kı- leri ve Arnavutları mahvetmiş olan 
per'le Mudanya Kaymakamı ve Be- felaket kendileri için de yakındır. 
lediye Reisi tarafından karşılanmış- RÖlleybl Cahlt YALÇIN 
tır. Vali ve Belediye Reisi evvell l!!Clllllllllllllllllll!!!l~lll!!!l~ .... 1111111! ......... ---

vapura çıkarak Hariciye Nazırına fabrikalarını ziyaret etmişlerdir. 
«hoş geldiniz• demiştir. Müteakıben Dost Nazır, gezdiği yerlerde halk 
iskele meydanını dolduran kalaba
lık bir halk kitlesi tarafından hara-

retle alkışlanarak otomobillere bin
mişler, ilk otomobilde dost Harici
ye Nazırı ile Bursa Valisi ve diğer
lerinde de maiyetleri erkftnı olduğu 

tarafından hararetli alkışlanmıştır. 

İpekiş fabrikasında misafirlere 
Bursanın hatırası olarak f pekli ku -
maşlar takdim edilmiştir. Aynca 
Belediyemiz tarafından şehir namı
na iki güzel albüm hediye edilmiş
tir. 

Deniz Bank taraf mdan satın alı· I 
mrken Satye binası işinden dQğan 1 
yolsuzluk tahkikatı dosyası e\'veiki 
gün Adliyeye intikal etmiftir. 

Dosya geç vakit İkUsat Ve
kaleti tarafından Müddeiumumi
liğe gönderilmiş ve dün de Sorgu 
hakimliğine verilmiştir. Müddeiu
mumilik evvelki gün geç vakit dos
yada isimleri geçen suçlulann ad
reslerini polise vermiş ve ertesi gün 
sabahleyin saat sekizde Müddeiu
mumiliğe ihzar edilmelerini bildit·
mişti. 

Dün sabah saat sek izde Denizbank 
Müdürü Yusuf Ziva. Umum Müdür 
muavinlerinden Tahir Kevkeb, Hu
kuk Müşaviri avukat İsmail İsa Can
iş, Katibi umumi Sadun Galip Sav· 
cı, Yapı ve Binalar Sen·isi Şefı Mü
hendis Neşet Kasımgil, Meclisi ida
re reisi Ziya Taner, aza Şahingirav, I 
Sedat Oröl. Jerans Şirketi Mi\dürii. 
Metos Temel ve Reasürans mü
dürlerinden Malik Kevkeb, Müddei
umumiliğe ,getirildiler. Sorgu haki
mi saat 12,5 ~a kadar sot·gularmı 

yaptı. 

Suçlular arasında Hamdi Emin 
Çapla Reasürans avukatı Atıf Orcil 
de vardı. 

Polis bunları bıılamadığı için ge
tirememişti. Sorgıı bittikten -sonra 
hakim dinlenilenlerden Yusuf Ziya. 
Tahir Kevkeb, İsmail İsa, Sadun Ga- 1 
lip, Neşet Kasım, Meteosı...n lc,·kif 
edildiklerini, diğer suçluların muha- 1 

kemelerinin gayri mevkuf olarak 
devam edeceğini kendilcrit'le tebli~ 
etmiş ve rnevkufları Jandarmaya 
vermiştir. Me,·kuflar taksi otomobil
lerile tevkifhaneye gönderilmişler- ! 
dir. Hamdi Emin Çaoın l\nkarada 
Avukat Atıfın Edimedc oldukları 

anlaşıldığı içm ihıtar müzekkeresi 
kesilmişti. 

MuhatTirimiz saat on üctc Müd· 
deiumumi Hikmet Omlı görerek 
vaziyeti sormustur. Hikmet Onat ha-
diseyi aynen §Öyle anlatmıc;tır: J 

c- Derfü:bank tarafından tesisatı 
Elektrikiye Türk Anonim Sirketin
den satın alınan Satve bin~ sının a
lım, satım işinde bit yolsu?.luk oldu
ğu hakkında İktiscıt Vekaleti emrile 
Maliye ve İktisat Vekaletleri müfet. 
tişleri tarafından müştereken yaptı- ı 

rılan tahkikat sonunda hazırlanan ~ 

fezlekeli tahkikat evrakı, usule!l ı 
memuriyetimize \'erilmiştir. 

Bu evraka nazaran SatvP binası
na İktısat Vekaletince mütehassıs· 
lardan mürekkep olmak üz,..rr t~kil 
edilmiş olan bir heyet tarafından 113 
bin 134 lıra kıymet konduğu. istim· 
lak kıymeti "ae 106 bin lira bulundu
ğu \'e bankanın inşaat Servis Şefi 
mühendis tarafından 22:J bin lira 
kıymet takdir olunduğu halde De-1 
nizbank tarafından bu kıymetler 
nazarı itibara alınmadan ve istim-! 
lak kanunu hükümleri tatbik olun
madan pazarlık surf'tilP. 250 bin lira
ya mübayaa olunarak binnetice l 1a
zine 100 bin liradan fazla zararA uğ· 
ratılmıştır. • 
Alım. satım işinde muamele>, Je

rans Ş.irkctt Müdürü ile Reasürans 
şirketi a\•ukatları tarafından takip 
,.e tavassutta bulunularak ikmal o
lunmuş; bunların yaptıkları bu is
ten dolayı da komisyon namile 12 
bin 500 lira para almış oldukları ve 
komisyonun usulen % 2 yi geçme
mesi lAzımgelirken, alı:ums olan p!i
raya nazaran komi~onun "4 5 i bul
duğu ve alım. satım işinin de Elek- ! 
trik ve Tünel şirketlerine, elektrik 1

1 

. vesaiti temin etmek maks:ıdile teş. 
kil edilmiş olan Satve şirketinin E· I 
lektrik, Tünel şirk<'tlerlnin hüku
metçe satın alınması üzerine t>sasen 1 
idamei mevcudiyet e::'!e-mh'ecek bir 
hale geldiği ve tatili faalivete ka
rar verdiği ve ayrıca Nafıa VPka· 
letinin istimlake te~bbüs ettiği bir 
zaman-a tesadüf etmistir. 

Nafıa Vekaleti, İktısat vekaletine 
1-11·938 tarihinde vnzdı~ı tezkere He 
Elektrik Umum Müdürlü?!ü tarafın
dan istimlakine teşebbüs olunan aiara1t ınun en mes'ut bir hatırası 

lth d Yaptığım bu vazifeden do
ha,.@t Uyduğum şeref ve huzura nf· 

_Yoktur, Btiyilk Şefim. 
Başvekil 

Dr. lf efjk SaydC(f'tt-

halde Bursaya hareket etmişlerdir. 
Doğruca Çelikpalasa inen misafir -
ler bir müddet istirahatten sonra 
evveli Yeşiltürbeyi gezmişler, son
ra Muradiye türbelerini, Uluoami
Jl, Kapalıçarşıyı, Merinos ve İpeki§ 

..Misafirler, Çelikpalasta yemek Satve binasının Denizbankca satm 
yedikten sonra Uludağa çıkmışlar- alınmak istendiğini bildir~rek ban
dır ve akşam 17,30 da ayni mera • ' kanın mümkünse bu işten vazgeç
ıimle Burudan ayrılarak t.t.nbula meeinl istemiş. İktisat VekAleti, bu
gelmqlerdU. 1:1.un üzerine bankava yazmış oldu· 

ğu 5-11-938 tarihli tc1.kere de bu 
binayı ne maksatla sııtın almak iste-ı 
diğ ini \'e 01übayaasına ne gibi lü
zum ve zaruret hasıl olduğunu \'e 

böyle bir muamele mesbul< ise ne 
safhada bulunduğunu sormuş ve Na
fıa Vek&letinin yazısının suretini de 
bağlıyarak bankaya göndermiştir 

Denizbank, İktısat Vekaletinin 
tezkeresini alır almaz ferağ muame· 
lesini çabuklaştırmış ve 14-11;938 ta
rihinde binayı tefcrrüğ ederek 16-11· 
938 tarihinde İktısat Vekaletine 
cKısa bir müddcttenbcri fiili tasar· 
rufumuzda bulunan hinanın bu kc-1 
re muamelci ferağiyesi de ikmal O· 

lunmuştur.• tarzında bir cevap ver
miştir. 

Halbuki; bankanın, binayı fiilerı 

işgal edebileceği tarih 31/!2/938 O· 

larak tesbit edilmektedir. 
Bankanın bu tarihten e\•\'el verdi· 

ği cev2pln ~Fiili tasarrufumuzda
dır> demesi hakikate muhalif mahi
yette görülmüştür. 

Bankan n bu binavı de!,>O ittihaz , 
etmek maksadile iştiraya talip ol
masına göre deni:!le ittisalini temin 
için de. ön tarafta bulunan ve Be· 
lediycye ait 'olan denizden dolma 
arsa "e rıhtımın da alınmasında za • 

ruret bulundu~u cihetle. şirket bu 1 
zaruret icabı olarak rıhtımı da ihti
va eden arsayı Belediyeden satın 
alıp bina ile birlikte Denizbanka sat

mak imkanlarını aramışsa da Bele
diye bu talebe yanaşm~mıştır. Yani 
arsa:ı;ı satmamıştır. 

Şu suretle ki: Dcnizbankın Belr-
dh·~en bilahare satın alabileceği 1 
de ihtimal halinde bulunsa bile bu· ı 
zavıf vaziyette kalmış ve ııhtımla 
ittisali olamt'.\•an bu binanın maksa
dı temin Pdemivecej?i mevdanda i
ken bu cihet gözönünde- tutulma
mıstır. 

Fakat banka: zavıf bir ihtimal da· 
hi olsa arsa ve rıhtımı Belediyeden 
almak ümidinde bulutimu.c; ,.~ bu ii- I 
midini tecell ettrebilmek icin de 1 

ara~a girmiş olan müşkülün halli i
çin bir formül aramış ve banka a
leyhinde olmak üzere izah edeceğim 
şu formülü bulmu~ur: Denizbank ar · 
sa için bina bedeli olan 250 bin lir-.
dan 15 bin lira tenzil edecek ve ban
ka BelediyedE.-n arsavı 15 bin lira
dan fazlsva satın aldı~ı takdirde 
fazlası için şirkete rücu hakkını mu
hafaza edecı·ktir. Bulun:ıll formül 

O, kaç sene evvel bu kırk asırlı~ 
Türk yurdunun esir olanuyacağını 
bütün berraklığı Ye kat'iliği ile söy
iiyerek Hatayın mukadderatını çiz
mişti. Bu imanı hiç bir zaman en 

ufak bir sarsıntı geçirmedi. Ve Türk 
milleti hiç bir zaman Halayın mu.
kadderatının kendi mukadderatın-
dan başka türlü olacağına ihtimal 
vermedi, bunu düşünmedi. 
:Müşkül \•e bedbin günler olmach 

değil Bir an geldi ki talih bize çok 
yüz ~\?jrmiş göründü. İşte o zaman 
büyük Atatürk, sarsıntısı bütün yur
dun kalbinde hissedilen bir volkan 
gibi feveran etti. İhtimama çok muh 
taç, hasta bir halde iken yıldmm 

sür'atile İstanbuldan doğru aktı. 
İşte Hatay'ı bir an evvel ana\'ata· 

na bağlıyan en büyük hareket bu 
oldu. O zaman cihan anladı ki, Bü-

.yük Atatürk'ü .azmindn döndürebi
lecek hiç bir şey yoktur. O zaman 
talih denilen dünyayı parmağında 
çeviren varlık anladı ki, bu ku\'vet 
ve iman kendisinden de kat kat 
kuvvetlidir. 

Ne yazık. ne yazık ki Hatay'ın bi
ze. bizim Hatay'a ka,·uştuğumuz bu 
gün O artık aramızda maddi bir 
varlık olarak yaşamıyor. Bu büyük 
bayram gününü O'nun önünde fe -
ner alaylan yaparak kutiulıyamı
yacağız. O'nun tunç yüzünde 
pırıldıyan tunç tebessümünü göre-
miyeceğiz. 

Fakat muhakkak ki O'nun maddi 
varlığından yüz binlerce defa bü. -
yük ve kuv\'~tli olan manevi var -
lığı bu büyük günün biitün saadeti· 
ni tatmakta bulunu.yor. Bu anda mu 
hakkak ki nur içinde yatan büyük 
Atatürk'ün kalbi tamamile müste -
rihtir. 

Hatayın, ana\'atana k.avuşmaıN 

terefinir: büyük bir kısmı da şüphe
siz ki sevgili Cümhurreisimiz İsmet 
İ:!önü'nündür. İradesi çelik gı'bi 

kuvvetli ve uzaktan görüş kabiliyeti 
eşsiz bir De,·let Reisi olarak tan"he 

geçen Milli Şef, Hatay'ın ebedi ola· 
ı·ak milli hudutlar içine girişini da· 
hiyane bir planla realiı.e etmiştir. 

Bu himmetlerinden dolayı Türk 
milleti bu iki adama ebediyen min· 
neftar kalacaktır_ 

MURAD SERTOCLU 

budur . . _Faka~, b nka İnşaat ~rvisi 1Yen1 D"vrik Kaymakamı 
Şefı Muhendıs tarafından ~nzım ~- . 
dilmüı olan keşif raoorunda ise Be- Divrik (Hususi) - Üç senedir ~a-
lcd.iyroen satın alınması 1.izımgelen :zamızda nezaket ,.e çalışkanlıgıle 
mezkür arsa ve rıhtım 40797 lira de· halka kendisini çok sevdirmiş olan 
ğerinde gösterilmiştir. Alım, satım kavmakamırnız Hayri Özlü Bolva· 
muomelesinin ikmalinde· ve İktısat dın kazasına nakledilmij, yerine de 
''ekiiclince bu işin incelenmesi Merzifon kaymakamı Rüştü Altıok 
hakkında alak:ıdarlara tebligat ya- ta~•in olunmu~tur. 
pıldıktan ve iş!n tahkikine el kon- - ............. ---~-~ııııııııııııllllllllllllll!!!I!!!!!!! 
duktan sonra Binalar Servisinde bu· 

lunan Satye dosyası aldırılarak ön
ce bankanın Bina ve Yaoı Servisi 
Şefi mühen::'!is tarafından -tanzim e- 1 
dilmiş olan 4/8/338 tarihli 223000 
liralık keşif r8=10l"J müsveddelerile 

beraber yırtılar:ık, yerine :ıyni mü
hendis tarafından yazıian 264,455 H
ralık bir keşif raporu konmuştur ve 
bu rapor eski tarıhle, yani 4/8/938 
tarihile tan7.im ve ayni mühendis 
tarafından imza ,.e alakalı memur
lar tarafından dil kezalik imza ve 
havle mmımelelni yapılarak dosya· 
sına konulmuştur. 

Şimdi elimize {Zelmiş olan bu ha
zırlık tahkikatı münderecatına gö· 
re memuriyetimiz, Drni:iliank U- ı 
mum Müdürü B. Yusuf Ziya, Umum 
Müdür muavinlerinden B. T .. hir 

Kevkeb ile Hamdi Emin Çap, Hu
kuk Müşa,·iri Avukşt İsmail isa 
Caniş, Katibi Umumi Sadun Galip 
Savcı, Yapı \'e BinaJar Servisi Şefi ı 
mühendis Neşet Kasnngil, Meclisi i
dare reisi Ziva Tener, azadan Şs

kingiray, Sedat Oröl, Reasürans n
vukatı B. Atıf Odöl, Jerans Şirketi 

:Müdürü Meteos Temel ve Reasfl
rans 2 nci müdürii B. Malik Kevkep 
haklarında, cDevlet alım, satım it
lerine fesat karıştırmak sureti.le 
menfaat temini, rMnıl evrakta sah
tekarlık ikaı ve ,•azlfei memuriyeti 

suiistimal. suçlarından dolayı dava 

açmıştır. 

Tahkikat evrakı 4 üncü Sorgu Ha

kimliğine verilm~ ve bugün sabah· 
l~yin saat 8,5 da başlıyan sorgu sa
at 12,5 da bitmiştir. Neticede sorgu· 

lan yapılmış olan suçlluardli n B 

Yusuf Ziya Öniş. Tahir Kevkeb, İs
mail İsa Caniş, Sadun Galip Savcı 

mühendis N€J5et K-asımgil, Meteo! 
Tern~l, Sorgu hakimliği kararile 
tavkif olunmuşlardır. 

Diğer sorguları yapıl:.ın Ziya Tan· 

er, Şahingiray, Sedat Odöl, Malilı 

Kevkep haklıınr.dald tahkikatın ik· 

maline, lahldkat hakimliğince gayri 
mevkuf olarak cievama karar veril· 
miştir. 

Dava 2çtığımız suçlluardan ma· 
halli aharda bulundukbrı •mlaşılan 

Hmdi EmL'l Çp ıle avukat Atıf Odöl 
hakl2rında da Sorgu Ha.kimliği ta· 
rafından ihzar müzekkeresi kesil. 
m~tir. Tahkikata de,•am olunmak· 
tadır. Mahiyeti mesele bundan ib · 
rettir. 

- Cez:ı. kanununda bu suçla? 
hangi mnddelere temas eder? 

- Dava açtığımız sucl r , Türk 
ceza kanununun 203, 240 ve 339 un 
cu maddelerine uymaktadır. 

Sorgu hakimliği, bugün de tah 
klkata devam edecektir.• 
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Tarihe 
Kadın 

Adları 

- t•-
Geçen Meşhur 

Hayatı 

Bir Cinayetin Esrar 
Düğümleri Çözüldü 

Sul n Aziz vri 
Baş ehlivan r 

Bir çoban, sevdiği kıza işık zannet· Akk 1 K k K b k" 
tiği bigünah bir.~!.~~~aşını öldürıµÜf ı · _ 7°!~

0 ~AZ:~•: ~AMI a;:R~Y :~ 
Ödemiş (Huöusi) - Ödemiıte Bir- basından ve çobandır. Vaka gecesi 

gi nahiyesine bağlı Türkönü köyü saat 23 raddelerinde Mehmed Tan- M t f o D •• tu•• Casusların 
--------- civarında koyun sürüsü başında uy- rıgül koyunlarını otlatırken Pınarlı- US a a yuna uş 

kuda bulunan çoban Halil Gökçenin dere mevkiine gelmiştir. 
Bütün bunları hulasa etmek la -

nmgelirse, 1870 harbi arüesinde, 
Fraı\sa için teşkil edilen kadın ve 
t?rkek casus şebekesi on üç bin ili 
on beş bin kişiyi içerisine alıyordu. 

Harpten sonra Stielier altın ve 
şeref içerisinde yüzdüğü halde ic -
raatına durmadan devam etti. Ve 
nihayet 1892 de, yetmiş dört yaşın
da olmasına rağmen tam faaliyette 
bulunduğu bir sırada hayata gözle
rini kapadı. 

HÜVİYETİNİ SAKLIYANLAR 
KRALI, cP. H.> 

H~rhangi bir casus, gazetelerde 
kendisinden bahsedildiği ve sokak
ta parmakla gösterildiği andan iti
baren vazifesine devam edemez ... 
1ntelligence Service'in prensibi, bir 
ihtiyatsızlık neticesinde, hakiki 
şahsiyetlerinin ortaya çıktığı en 
fayda verici ajanforını tekaüde sev
ketmektir. 

Bazan bu kenara bırakmak key
fjyeti garip bir şekilde vukua gelir. 

MeseHi, faaliyeti sırasında, Law· · 
rence resmi olarak dört defa öldü, 
ve her defasında da ölümü kat'i ola
rak ilan edildi. 

Bununla beraber fntelligence Ser
vice'in on beş senedenberi çalışan 

bir ajanı şimdiye kadar hüviyetini 
saklamağa muvaffak olmuştur. 

Bu, cP. H.• rümuzu ile gösterilen 
ve isminin - bu da doğru mu aca
ba? • Saint-John Bridgen Philley 
olduğu söylenen ~attır. 

.. P. H., mesleğine on beş sene ev
vel Küçük Asyada başlamıştır. Bu 
devirde, hakkında çok garip riva
yetler dolaşmıştır. Bazıları. kendi-

1 
sinin, aşk yüzünden sahtekarlıl:o 

yaptığı, hırsızlıkta bulunduğu, hat
ta adam öldürdüğünü söylerler. 
Yalnız cP. H.:t in bizzat bu rivayeti 
çıkardığ• da ilave edilir. 

Araplar kendisini bir doktor ve 
bir sihirbaz olarak telakki ediyorlar 
ve muziceler yaratacak kabiliyette 
bir adam olduğuna inanıyorlardı. 

Müsli'lman dostları kendisine Abdu1-
?hi11ey Bey ismi vermişlerdi. 
~p .H.> in, petrol harbinde İngiliz

lere yapmış olduğu hizmetlerin kıv
metini takdir etmemek ihtimali yok
tur. 

«P. H.> çöl harbine iştirak etti, 
suikastler tertip etti, entrikalar vü
cude getirerek kabileler a;rasınd3 
mücadele mevzuları yarattı. Bazı 

clefalar, en tehlikeli rakipleri orta
dan kayboluyordu ve bu ortada-ı 
A:aybolma keyfiyetinde k~ndisin!n 

yabancı olmadığı da telmih sure· 
tile ilave ediliyordu ... 

Her ne hal ise, İngilizler. daima, 
cP. H.> ın faaliyetinden istifade et
tiler. Kendisinin, dostu olan İbnis
suudun yükselmesinde büyük yar
Sımı olduğu söylenir. İbnissuud il<? 
ıP. H.> daima, yarı resmi mütead· 
'did taahhüdlerde bulunmuş, fakat 
hepsi de, İngiliz hukumeti tarafın
dan ifa edilmişti. cP. H.> in imz!!
sı, Arabistanda, başvek1lin imzası 
değerinde idi. <P. H.• in Fransız 

nüfuzuna karşı mücadele eden ka
bilelere silah verdiği de iddia edi
lir. Bununla beraber bu silahlar 
arasında İngiliz markalı hic bir si

JAha raslanamadı, esrarengiz cP. 
H.> n dostu Sir Basil Zaharof her 
defasında büyük tedbirler alıyor

\iu. 
Bir çok seneler, cP. H.t Lawrence 

ile ayni kısımda çalıştı. Fakat ikisi 
'ıatiyen birlikte görünmedi. 

cP. H.> ile bir gü.n konuşmağa 

muvaf~ak olan bir gazeteci: 
- Lnwrence ile sizin birlikte gö

rünmemeniz nasıl oluyor anlama
dım. diye sorduğu suale şu cevabı 
aldı: 

- Lawrence mi? Bu adam da 
kim? 

Bir İngiliz akş~m gazetesi, Law
rence'n ölümünden sonra bir yazı
nın altına: 

cBüvük I.awrenae ölmüştür, ya-

şasın esrarengiz cP. H.> diye yazmı~ tabanca kurşuniyle öldürüldüğünü Diğer_çoban Kara Ali de, Mehmed 
tı. bildirmiştim. HadisP. yerinde yapı- Tanrıgülün gideceği ve u)7'.lyacağı 

Bu satırları yazan muharrir, Lon- lan esaslı tetkiklerde katilin ayak- yeri kollamakta imiş. Maksadı, re
draya yaptığı son bir seyahatte bu kabı izleri bulunmuş, bu izler üze- kabet sahasından onu uzaklaştırmak 

Bekir Hasmını Gırtlaklama Oyu
meselelerle çok alakadar ·bir §ahsi- rinden tetkikata devam edilmiş, ni- ve öldürmekmiş. 
yetle konuşmuş ve yukarıdaki satırı hayet çoban Halilin öldürülmesini Çoban Halil Gökçe, gece kepene
söylem1ştir. Aldığı cevap kayda şa- intaç eden esrarengiz cinayetin ha- ğine sarılıp uykuya daldığı sırada 
yandır: kiki sebebi meydana çıkarılmıştır. oraya gelen Ali Kara, uykuda bu-

- Bu kadar safdil olmayınız! Zavallı çoban Halilin bir yanlışlığa lunan ve kepeneğine sarılıp yatanı 
Lawrence ve cP. H.> ayni şahıstır!> kurban gittiği anlaşılmıştır. Cina- Mehmed Tanrıgül zannetmiş, ta· 

Bu basit bir latife midir? 1'elki, 1 yetin şöyle işlendiği tesbit edilmiş- bancasını çekmiş, başına ateş ede-
bir gün gelecektir ki bu esrarın da tir: rek zavallıyı öldürmüştür. 
perdesi sıyrılacaktır... Türkönü köyünde oturan Meh- Hadise yerinde görülen ayak iz-

DİNAM1TÇl GARDOS med Tanrıgül adında 17 yaşında bir lerinin, Ali Karanın ayakkabnarı-
Harbin ilk günlerinde Gordos is- genç vardır. Bu genç, ayni köyden na tetabuk ettiği görillmüştür. 

minde genç bir Macar zabiti Avus- Ali Kara adında 22 yaşında bir Sonradan vak'ayı gören bazı şahit
turya Evidentz _ Bureau'suna mü- gençle bir kız meselesinden dolayı ler, de meydana çıkmış Vf!.Ali Kara
racaatle, Britanya bahriyesile, tay- rekabet halindedir. İkisi de ayni kı- ·nın, katil olduğunu anlatmışlardır. 
yare kuvvetlerinin esans ihtiyaçla- za tutkundurlar. Mehmed Tanngül, Ali Kara tutulmuş, adliyeye sev-
rını karşılamıya yarıyan Ojenisalı çoban Halil Gökçenin yakın akra- kedilmiştir. 
petrol membalarını tahrip etmek 1 81 il 8i llC 88 

vazifesi ili ta1eı:f etti. Bu adam, harp-, Ad 1 K. Bı· r Çocuk, 
ten evvel bu yerlere mühendis sı-ı ana 1 1 myage-
fatile gittiğini, kuyuların, ihtiyat Tabanca ı·Je Bı·r 
depoların ilah .. mevkil~rini mükem-j • 
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melen bildiğini iddia ediyo~du. rl n katı· e· rl Bekçı·yı· vurdu· 
Söyledikleri tetkık cdlldı. Gar -

dos'un dedikleri doğru çıktı .• Bunun 
üzerine genç Macar İstanbula gön
derildi. Orada berab~r açlışacağı 

heyeti teşkil etti. 1914 teşrinisani

sinde, kendisine sadık birkaç arıı:a

daşile birlikte yola çıktı ve mütea
kıp kanunusani ayında Süveyş ka
nalına vasıl oldu. 

Küçük bir kayık üzerinde bir!;:aç 
kilometre genişliğinde olan körieıi 
geçerek kuyuların bulunduğu mev
kie yanaştı. Derhal, müesseselerin 
büyük bir kısmını tahrip etti, miite
addit ihtiyat depolarına ateş verdi. I 
Ve nihayet Britanya sahil muhafız- ı 
larilc ateş teatisinden sonra kaçtı. 

Yalnız, buradan gitmede nevvel Ü

zerlerinde, yanan kuyuların açık. 

surette göründüğü müteaddit kli -
şeler aldı. 

İşi bittiktn sonra İstanbula dö11 -
duğü zaman Gardos'u mahvetmek 1 

ve mafcvklcrinin gözünden düşür
mek için gizli bir çalışma başgö~ -
terdi. Genç ::\facar, hayale müstenit 1 

bir vak'a uydurmak ve bu tahr!p 
işlerinin uydurma olup hakikat hal
de hiç bir iş yapmamış olmakla it
hem edildi. Gardos, bunun üzerine 
ihtiyati bir hareketle, almış olduğu 1 

fotoğraflan göstermek mecburiye -
tinde kaldı. 
Bunların da uydurma olduğu id

dia edildi. Hatta Gardos'un düş -
mandan para alan çok tehlikeli gizli 
bir casus olduğu bile söylendi. Bir 
anket alçıldı. Bu işi tenvir için Al -
man 'Miralayı Von Kress memur e
dildi. Gardos'un düşmanlarının id -
dia ettikleri şeylerin uydurma ol -
duğu anlaşıldı ve kendisi mülazim 
tayin edildi ve nişan verildi. Bir 
müddet sonra, yine eski arkadaşla
rile birlikte Makedonyaya gitti' 
ve Bulgar komitecilerinin yar -
dımile Vardar üzerindeki birçok 
köprüleri uçurdu. Nihayet itilaf 
devletleri kuvvctlerile yaptığı bir 
muharebe esnasında maktul düş -
tü. 

GİZLİ BİR SIR: BOB WERNER 

Burada da, uzun müddet başka 
bir şahsın namı altında çalışan ve 
İngilterede milli bir kahraman gibi 
hakkında tezahüratta bulunan, cür
etli bir casusun hayatı dikkate şa -
yandır. Neues Wfoner Journal, za
manında, İngilterede Yüzbaşı 
White isminde görülen Bob Wer
ner'in şayanı hayret sergüzeştini 

anlatmıştı. 

Kanadalı gönüllülerin 12 nci ala
yı Flandres cephesinde ağır zayjata 
uğramıştı. Esirlerin sayısı az olma
sına rağmen Yüzbaşı White de bun
ların arasında bulunuyordu. Muha
rebe sırasında yaralandığı için Yüz
başı Alman hastanesinde tedavi e
dilmiş, ve bir kere iyileşince de teh
likeli bir firar teşebbüsü neticesin
de Almanyndan kaçmıya muvaffak 
olm~tı~. . (Devamı Yar) _, 

Suçlu Samlnnl cUrUm 
arkada~ı da Nl§ded• 

Yakalandı 
Adana (Hususi) - Mayısın son 

günlerinde kimyager Ahmet Rıza 
İşceni vurmaktan suçlu olarak · Ko
zanlı Saminin tevkif edildiğini bil-
dirmiştim. 

Saimin suç ortağı olarak 17 ya
şında Hicri adındaki birisi de Niğ
dcd~ yakalanmış ve şehrimize geti
rilmiştir. 

Katil suçlusu Sami Ankaradan 
ayrıldıktan sonra Niğdeye uğruyor. 
Orada Kozanlı bir muallimin yanın

da üç gün kalıyor ve bu sırada da 
evin darlığı hasebiyle beş gün ka
dar da bir otelde ikamete başlıyor. 

Sami bu şe'hri.n lokantahmndan 
birinde arkadaşı 16 - 17 yaşlarında 
Hicri ile bir gün içki içerlerken Ah· 
met Rızanın katli hadisesi mevzuu 
bahsolmuş ve bir aralık Hicri Ah
met Rızayı biz öldlirdük; ke1ime1e· 
rini sarfetmiştir. Bu kelimeler o ci
vardaki bekçi tarafından duyulmuş 
ve derhal tahkikat derinleştirilerek 
Sami bu suretle tevkif olunmuştur. 

Hicri de şimdi Niğde zabıtasınca 
yakalanmış ve ora mahkemesince 
hakkında t~vkif müzekkeresi kesile
rek Adanıı adliyesine gönderilmiş 
ve ceza evine konmuştur. 
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Alaşehir Treni 
Büyük Bir 
Tehlike Geçirdi --

Bir dell, lokomotlfln 
önüne bUyUk bir tat 

koydu 
Manisa (Hususi) - Akıl tedavisi 

görmek üzere şehrimize getirilen 
Balıkesirin İvrindi köyünden Yusuf 
oğlu Mustafa.. namında biri, kendisi 
ile beraber bulunan akrabasının 

elinden kaçmış ve bugün, t.ehlikeli 
bir teşebbüste bul~nmuştur. 

Mustafa, Horoz köyle Manisa ara
sında, raylar kenarındaki kocaman 
bir taşı sökerek Alaşehir treninin 
önüne koymuştur. Bereket versin, 
taşı gören halk, makinisti haberdar 
etmişler, tren durdurulmuş ve teh
like atlatılmıştır. 

Deli yakalanmıştır. -·-Emir Abdullahın Suriye 
kır allığı 

Şam (Hususi) - Şarki Erdün 
Kralı Emir Abdullahın Suriye tah
tına geleceği hakkındaki haberler 
son zaman\arda kuvvetlenmeğe 

başlamıştır. Emir Abdullah'la dok
tor Şehbender'in görüşmeleri şim -ı 
diye kadar çıkan habe~leri kuvvet-
lndlrmiştj,r. ·• 

t• ya~ında bulun•n ço
cuk 4 el at•t etmı, 
İzmır (Hususi) - Kızılçullu'da 

bahçeler arasında müessif bir hadi· 
se olmuş ve on üç yaşında bir ço
cuk, bir bekçiyi tabanca ile ağır su
rette yaralamıştır. 

Eşrefpaşa caddesinde 54 sayılı 

evde oturan 13 yaşında Hamdi Yıl
dırım adında bir çocuk, arkadaşı 14 
yaşında Hüseyin oğlu Ahmetle bu
luşarak gezmeğe gitmiştir. İki yara
maz maceraperest, Eşref paşa yolu
nu· takiben Kızılçullu'ya gelmişler 

ve bahçeler arasında meyva topla
mağa başlamışlardır. 

Maksatları hırsızlıktan .ziyade 
meyva yemek olan bu iki çocuk, 
Kızılçullu köy öğretmen okulu ar
kasında çiçekçi B. Alinin bahçesi
ne girerek Kayısı ağaçlarından kay
sı koparmışlardır. 

Bahçenin bekçisi Hüseyin oğlu 
Rıdvan çocuğu karşıdan görerek 
seslenmiş, kovalamak istemiştir. Bu 
yüzden aralannda çıkan münazaa 
cidden müessif bir şekle dökülmüş
tür. 

Bu iki arkadaştan 13 yasındaki I 
Hamdi Yıldırım, hamil buJunduğu 
tabancasını çıkararak bekçinin ar
kasından dört el ateş etmiştir. 

Çıkan kurşunlardan üçü maalesef 
hedefi bulmuş ve bekçi Rıdvan kan-
lar içerisinde yerlere yuvarlanmış
tır. Yaralı hadis<>yi müteakip mem
leket hastanesine kaldırılmıştır. Ya-

raları ağırdır . • Kurşunlardan biri 
kalp zaviyesine isabet eyl~diği için 
hayatı tehlikededir. 

İki yaramaz yakalanmıştır. Hadi
seye müddeiumumi muavini B. 
Adil el koymuştur. 

m ~ oo 
Çekirge mUcadelesl 
İzmir (Hususi) - Ege mıntaka

sında yapılmakta olan çekirge mü
cadelesine ay sonunda nihayet ve

rilecektir. VilAyetimizin her yerin
ae çekirge mücadelesi sona ermiş
tir. Son zamanda İzmir - Manisa hu
dudtt \izerinde görülen u~kun çekir
geler temizlenmektedir. 

Bursada güzel bir 
gardenparti 

Bursa, (Hususi) - Bursanın en 
güzel mesiresi olan Havuzlu parkta 
cumartesi günü akşamı sabaha ka
dar devam eden mükememl bir gar

denparti verilmiştir. Bu geceyi bü
tün Bursalılar neşe içinde geçirmiş-

lerdir. Müsamerede birçok milli o
yunlar oynanmı~, yüzme müsabaka
ları yapılmıştır. Yüzme müsabaka· 
larında birinci gelene bir cAtatiirk> 
büstü hediye olarak verilmiştir. 

Esat Alkan 

nuna Diişiirerek Mağlup Etti 
Bekirin bu narası manalar taşı· 

yordu. Hasmına hıncını alacağını 

bildiriyordu. Nitekim el ense ve 
tırpanlardan sonra; Kambur Musta
faya biçimine getirerek çapraza gir
di ve hasmını sürmeden olduğu yer
de çamaşır sıkar gibi burdu ve altı
na aldı. 

Kazıkçının bu hareketi şayanı 

hayretti. Koca Mustafayı bir çama
şır büker gibi kolları arasında dön
dürerek altına almıştı. 

Silivrililerin, Bekirin bu hoyratça 
hareketi karşısında dilleri donmuş 
kalmıştı. 

Bekir, kararını kat'i olarak ver
mişti. Bir elde ve zorla hasmını ye
necekti. Mustafaya bir daha göz aç
tırmıyacaktı. 

Kazıkçı, hasmını altına alır almaz 
kemaneledi. Biraz sonra; meşhur 
kazığını taktı. Mustafa, kazık oyu
nunu yeyince olduğu yerde mıhla
nıp kaldı. Birkaç defa kazıktan kur
tulmak için çabalandı. İleri geri zor
landı. Fakat, mıhıandığı yerden kı
pırdıyamadı. 

Bekir; Mustafayı gırt1ak1amıva 

ba~ladı. Çok geçmeden bir gırtlak l 
zorlamasile mağllıp etti. 1 

Mustafa, mağlup olmuştu. Hem de l 
çok sürmemişti. İlk hamlelerine 
karşı böyle bir çırpıda gö7. açıp ka
pamadan yenilmesi Silivrilileri si
nirlendirmişti. 

- Aman oğul.. sen bilmezsin, seni 
zehirle:rler sonra. 

- Neden zehirlesinler? .. 
- Bizim eski pehlivanlardan bit 

Stvaslı Sicimoğlu vardı. Çok ku\'• 
vetli bir pehlivandı. Sultan Mah· 
mut devrinde onu sarayda zehirle-

. mişlerdi. 
- Niçin? .. 
- Paşpehlivanlar Siciınoğlunu çe· 

kememişler .. b ,,. namdar pehlivanın 
yemeğine zehir koyarak öldürmüş· 
ler ... Kim öldürdüye gitti adam .•• 

- E ..• Ne yapalım? .. Kader ne jse 
onu çekeriz ... Saraya gitmek irade· 
sini aldık ... Hatta parasını da .. . Git
memek için çare var mı? 

- Yok ... Doğru söylüyorsun? .. 
- Sen şimdi bunları bırak ta ya· 

rın beni saraya götür olmaz mı? 
- Aman evlat beni koyarlar ını ;. 

çeri bu kıyafetle? .. 
- Daha iyi ya, keşke içeli .koyrnn· 

salar da biz de bu işten kurtultJP 
dönüp memleketimize gitsek... ae· 
di. . * 

Bekirle hemşerisi yürüyerek Dol· 
mabahçeye geldiler... Saray kapı· 
sında tüfekçi muhafızlar ve ynvet· 
ler duruvordu. 

Bekir, .gövdesini sallıyarak knpı)'tl 
dayandı ve: 

- Selamünaleyküm, dedikterı 
sonra, sordu: * Yaverler ve muhafızlar selamı bC' 

Kazıkçı, iki gece Silivride kaldık- nimsemişlcrdi. Çünkü; selamı ve
tan sonra; İstanbul yôlunu tuttu. renlcrin birisi pehlivana benziyor• 
Bir günde İstanbulu fotamazdı. Kü- du. Sordular: 
çükçekmecede konakladı. Bir gece ~ Ne istiyorsunuz ağalar:' .. 
Çekmecede kaldı. Sabahısı yola çık- Bekir, cevap verdi: 
tı, öğleye doğru Yedikuleden İstan- - Sultan Azizi görmek isti)'<>' 
bula girdi. ruz. 

Nihayet; akşam üzerine doğru Sı- Yaverleri~, pehlivanı~ b~ ~ercc1~ vash hemşerilerindcn birine misa- sa!iyane halı hoşlarına gıtmıştı. Stı 
fir oldu. Kazıkçının misafir olduğu tan Aziz devrinde bu gibi şeylcl' 
yer, Tophanede bir handı. . gün geçmez olurdu. Saraya rniirll' 

Evvelden Tophanede büyük han- caat edenler çoktu. Sultan Aziz }le-
- ltı' lar vardı. Pehlivanların ekserisi bu men her vakit halk arasında btı 

'l]C 
hanlarda misafir olurlardı. Tophane nur, ekseıiyetle onlarla konuşur t 
kahvelerinin ağaçlıkları altında iri hemhal olur bir padişah idi. l{ağt 
yarı adamlar oturur, nargile içe:-- ı hanede Çağlıyan köşkünde, Büyil~' 
lerdi. O vakitler Tophanede at sü- dere, Tokat köşkünde, Çırpıcı vetı· 
rücüleri bulunurdu. Sürücüler du11-1 efendi çayırlarında pehlivan gür~ş· 
madan bir yandan bir yana mü~tert 1 leri. at koşuları koç ve horoz dö\rtl~ 
taşırlardı. leri yaptırır 've halka yemekler te 

Fakat; çok iri gövdeli pehlivanlar zi ettirirdi. Bu sebeple Dolmab~hre 
ne at arabasına ve ne de sürücü bey- sarayına gelenler de olurdu. Ehil ı 
girlerine binmezlerdi. Bunlar ökü::: bir Hint horozu. arkasında bir Sal<1 

arabalarilc bir yandan bir yana ~i- kocu bağlı olarak sarny kapısına ge
dip gelirlerdi. Veyahut karadan yü- lip. padişahı görmek istiycnledll ıı• 
rürlerdi. dedi çoktu. 

Kazıkçı saray nedir bilmiyordu. Ne ise, Bekirin: ı 

Oraya nasıl gidecekti? Sıvaslı Ar- - Sultan Azizi görmek istiyor11
•
9 kadaşı istanbulda pazarcılık yapan Sözü, yaverleı:ce o derece gar;ri 

bir esnaftı. Hali vakti yerinde bir a- birşey değOdi. Muhafızlardan b 
damdı. Ona sordu: nezaketle sualini tekrarladı: ot' 

- Padişah nerede oturur? - Siz nereden geliyorsunuz 
- Dolmabahçede, sarayda... hım? .. 
- Orası buraya çok uzak mıi - Deliormandan ... 
- Yoo ... Yakın... - Sizi efendimiz mi istetti'!.. 11 
- Ne kadarda gidilir?. - Evet .. Tuna valisi. Mithat pııs 
- Yirmi dakika ancak... yolladı. 

I. · ·· l ·sc - İsmin 11e? - yı oy e ı ... 
- Ne yapacaksın da sordun r.. - Bekir ... 
-Padişah beni istemis. deyince; - Hangi Bekir?.: 
Sıvas1ı şaşırdı ve Bekire sordu: - Kazıkçı Bekir... 01• 
- Ne istemiş?.. Yaverler, derhal tanıınışlnf Jf .. ıe.rı.ı 
- Bilmem ağam ... Her halde gü- Çünkü; Sultan Azize son gun 1111 

reş için olacak ... dedi. gelen Çınarhisarı ~ynnı bu adıı 
Bekirin bu sözleri hemşerisinin tavsiye etmişti. ğ11' 

midesini bulandırmıştı. Yüzü buruş- Sonra; Kırkpınarda Kavas0
19, 

tu, gözleri bulandı ve sükut etti. Koca İbrahimle güreş yapmıştı. ..,e 
Bekir, merakla: verlerin hemen hepsi pelıliva?l /.' 
- Hemşerim, neye duraladın? pehlivan meraklısı idiler. Sult~\et 
- Ah, oğul dön geri ... Bırak hu zizin sarayında pehlivanlığa aıt _.3j, 

'}'rterı· 
güreşi git memleketine ... Ne işin var ne olursa ve konuşulursa bı 1 uı:, 
senin sarnyda? .. dedi. Hatt§., kimin horozu kimi dÖV~e;' 

Bekir; h<>mşerisinin bu sözlerine kimin koçu kime galeb., çaJrnıŞ .. ti.i1' 
h ayrc>t <•tmişti. Bu derece endi~e sine vakıf bulunuyorl~.r~~' :c1'ı 
duvması nereden geliyordu, ne için- işleri güçleri horoz dovuştU ··rcşl 
di?.. - ....... koç dövilşti.irmek, pehlivan gıı J<O" 

Bekir sordu: seyretmek ve bu işler etrafındn 
- Neden hcyccanl:mdın hemşe- nuşmaktı. . 31") 

, (Devamı 11 
rim. 



-··-lzmir Valisi Kamil Paşa Ve 
Çakırcalının ilk istimanı . ..... ...... 

Odadan çıktılar. Dışarıda abdest ı 
aldılar ve kızanlarile birlikte sabah 

Şahaneyi rnucıp olmaktadır, deni
yor ki, bunun arkasından gelecek 
telgaraf cAzib den baıka olamaz. 
Binaenaleyh ne yapıp yapmalı, 1u 
edepsizi ele geçirmeli! Yoksa hali
miz harap! 

lltınazmı kıldılH'. 1 
Bu hadiseden sonra Çakırcalı u

ıun müddet ortada görünmedi. Ga
)'et sarp dağlara çekilmiş, orada Yü
rükler arasında yaşıyordu. Hiç bir 
Yeni vukuat işlemiyordu. Kızanları
'hı da muvakkaten köylere dağıtmış, 
)anında sadece Hacı Mustafa ile Ço
ban M~met kalmıştı. Çakırcalı kı
tanlanna bir köyü basmak veya bir 
idamı dağa kaldırmak yolunda hiç 
hir yeni teşebbüsten bahsetmiyordu. 
Böyle hareket etmekle adeta kendi
liııi etrafına unutturmak istediği 
hiaaini veriyordu. 

Gerek Mülazim Hüsnü m~ Hasan 
Çavu§Un vurulması, gerekse Poslu 
l.!ehmet Efe ile iki kızanının öldü
rülmesi esasen etrafta <'Ok büyük a
kisler uyandırmıştı. Çaktrcalı şimni 
bir müddet atıl kalmak.la bu akis
leri sanki unutturmak istivordu. Yf'
lliden teskil edilen miifre,.eler da~
larda aramadık delik bırakmadıkla
J'ı halde Cakırcalıdan en ufak bir İ7e 
hile rasUıyamıyorlardı. Bu sırada 
kabeyn de İzmir valisi Kamil P~
tavr.; cÇakırcalı nam sereerdenin 
bila ifaveti vaktüzzeman isfisal E>

dilrnesi> hakkınd:ıki iradc>1eri arka 
•rkava ııönderivordu. 

Vali Kamil Paşa. vine bir jZÜn ts
tanbuldan aldığı ve bir havli a~ır li
sanla yazılmış emirlPri okurken i
Çeriye oğlu girdi. Daha evvel de bil
hıUnasebe kaydetmi~ olrlu~um ~ibi 
IUrniT Paşanın ORlu Sait Pac;a, had
~i zatnıde babasıha hiç benzemiven 
Jradesiz, zayıf ahlik ve ltarakferde 
'bir insandı. Paşahlh saravdıı alınmış 
<>lduğu için her hangi bir 'kıymet i
facıe etmekten uzaktı. Babası ne k; · 
dar dürüst ve namuslu bir adams'I. 
~endisi o kadar seciyesiz bir insan
ilı. ~itekim babası vali ve Çakırcah
)1 takibe memur bir adam oldu~u 
halde kendisi el altından Cııkırcalı
!ıın dostu ve ahbabı idi. Hatta dah:ı 
ileri giderek Sait Pasanın ~akırcalı
IUn haydutluk ortaeı olduğ'unu id
;::.edenlcr bile vardı. Hatta yine bir 

ıava 1ZÖre Çakırcalı bir yerde 
'1.aydutluk neticPsinde aldı~ı n~ra- ! 
!arın yarısını Sait Paşaya verdi,ğini ' 
~~lernis. Çakırcalının yalan sövle· j 
tıven bir adam oldul!u f!Özönüne a
~~ak olursa, bu iddianın doğrulu-

ııa inanmak icabeder. 
lfer ne isP, muhaklı:ak olan nokta 

cdur· ki, Çakır.calı ile Sait Pasa a
~ '1nda dostluktan zivade menf aatç 
..:vanan bir rabıta oldu~u<'lur. Sait 

sa Cak\rcalı ile mütemadiyen te· 
~•s etmfs ve ona hükumetin hak
b lldaki düşüncelerini bildirmiştir. 

Undan başka Çakırcalıva silah ve 
iı>hane tedarik etmek için yardım-
a bulunmuştur. 

._ ~kırcalıya silAh ve cephane te

...... rn:. etmek hususunda yardım eden 
~ardan biri de aslen İngiliz o-

tzmı rde yerleşmiş olan Vital a
~dir. Bu aile ile Çakırcalının a
ft lldaki dostluk çok ileride idi ve 
~ebmr ki, Çakırcalı Vltal'e bq 
lrı.tı nı Hacı Mustafadan bile fazla 
lefea ll'dı. Çakırcalı yine bu fngilizin 
~tile tfağa kaldırdığı bazı ecn• 
) 1erbest bırakmıı, yine onun 
ll "'dırnııe birçok tfefalar müşkül va-

)etlerden kurtulmuıtur. 
Oeıeum sadede: 

4'e~t Paşanın yfizünde bir fevkall· 
)f) okunuyordu. Pervasızca Uer
llİt erek babasının karşısına otumu. 

IUaU fU olcfu: 

""~Ne o ba"a? Can sıkacak yeni 
qaber mi? 

...... ~le yaf Yine ayni §@J ••• 

- Çakırcalı için mi? 
~ !vet! En kısa zamanda istisaU 
~l ediliyor. Yalnız Mabeynin bu 
•1':•fında bfr tehdit şemmesi var. 
~e deoa g~~~lere rağmen, şimdi-

iin ıstısal edilmemesi hayreti 

- Benim aklıma birşey geliyor 
baba! 

- Nedir! 
- Çakırcalıyı istiman ettirelim! 
- İstiman mı ettirelim? 
Bu söz, Kamil Paşa'nın dimağında 

dPrhal y.eni ufuklar açtı. Hakikaten 
bu hiç aklına gelmemişti. Fakat a
caba İzmir dağlarının hakimi olan 
böyle bir adam aman dilemiye ya
naşır mıydı? Eğer buna muvaffak 
olursa postunu mutlaka kurtanr, a.;.. 
]edilmekten kurtulurdu. 

Kamil Paşa, oğlunun 'Çakırcalı ile 
uzaktan olan münasebatını biliyor
du. Fakat bunu hiç bir zaman açığa 
vurmamış ve bi1miyor görünmüştü. 
Binaenalevh oplunun bu teklifi yap.. 
masını cok mühim bulmuştu. Oğb 
hrr halde Cakırca1ıdan bir haber al
m:ş obcaktı. Sordu: 

- Acaba razı olur mu? 
- Orasını sen bana bırak. Ben 

hf'r h::ıJnp bir volunu bulur. hususi 
v::ı~ıtıı l?rl;ı kendisini bu işe razı e
derim. Spn valnı7. hiikumPttPn bir 
defa i~im7.ac et! Bakalım hükumet 
razı oll'lcak mı? 

- F:lbPtte razı olur. 
- Belli olmaz! Cakırcalı Efenin 

Çerkes VP Amavutlara ne derece 
düc;man oJaujjunu biliyorsun. Hün
kar•n Pksarhıi Ccrkes veya Arna
vut olan tüfekcilerinin ve bend~a
nının ıbu i,;e mani olmak icin neknll 
bir harpkf.te . tesebbfis edebilirler. 
Binaenalevh sen ilk önce bir lisanı 
münasioJe Mabevnin fikrini öl?ren! 

Kamil Pasa öyle yaptı. Derhal ka
ğıt kalemi alın cHuzuru Hazreti ne
nahh ye uzun bir te]ı!faf yazdı. Tel
grafında Çakırcalı Mehmedin Öde
miş d:'l~arın<'la sıkıştırılmıs ve a
man dilemiye mecbur edilmiş oldu
ğunu kaydettikten sonra şöyle ..Ji
yordu: 

c... İmdi Çakırcalı SPrg<>rdesinin 
imhası için harekatı inzibatiyeye te
vessül etmeden evvel istimanını se · 
rn'i itibara alıp almamamız hakkın
da bir tereddüt hasıl olmuştur. Eğer 
Zatı şahane bu istimanı hltfen ka
bul ederlerse, merkumu kan dök
meksizin istisa]e muvaffak olacağız. 
Aksi halde kuvayi inzibatiye bütün 
vesaitile müsademeye giıişmiye a
made bulunmaktadır. Her ne kadar 
kuvayi inzibatiyenin Zatı şahaneye 
olan merbutiyetleri fevkal'had olup 
bu yolda fedayı can etmiye hazır :
seler de, sergerdelerin bir hayli ke
sir ve kesif olmaları yüzünden mü
sademenin çok kana mal olması ve 
Çakırcalının tariki mezara azim ola
bilmesi de dergar olduğundan ve bu 
defa istimanı nazarı itibar.a alınma
dığı takdirde kendisinin bir daha bu 
işe tevessül .etmiyeceği tabii oldu
fundan istisali için yeniden azim 
külfet ve fedakarlığı istilzam edece
line göre ne yolda hareket etmekli
ğimiz hususunda emriiferman ... > 

Klmfl Paşa o gece hiç uyumadı. 
Sabaha kadar Mabeynden gelecek 
cevabı bekledi. Cevap ancak ertesi 
günü öğleye doğru gelebildi. Bu ce
vapta Çakırcalının istimanının ka
bul edilebileceği yazılıyor ve neti
cenin sürati mümkine ile Mabeyne 
bildirilmesi i~eniyordu. 

KAmil Paşa telgrafı. okuyunca bü
yük bir sevinç hissetti. İşte nihayet 
senelerdenberi bulunduğu azaplı 

hayat sona eriyordu. Hemen oğlunu 
çağırdı. Ona telgrafı göstererek, 
Mabeynin Çakırcalının istimanını 
kabul ettiğini bildirdi. 

Sait Paşa da bu habere ~ok sevin
mişti. Babasına: 

- Size bir iki güne kadar cevap 
getiririm, diyerek dışarı çıktı. 

(l>eYaau •ar) 

... BUyOk Millet Mecllslnde 
Tarihi Bir GOn -

l 

(Battarafı 1 inci aayfam .. da) 
iki taraf münasebetlerini saramıı o
lan bir meselenin artık tamamile 
halledi~ olduğunu bildirmiş ve 
bu neticeye varmak için sarfedilmtı 
olan mesaiyi sitayiıle hatırlatarak 
bu mesaiye iftirak etmif olanlara 
teşekkür etmf.Jtir. 

B. Şükrü Saracoilu, B. Massigli · 
nin daima tekrar etmif oldufu bir 
cümleyi cHata'.Y meselesi, hali ve is
tikbali zehirliyen bir mazi mesele
sidir, cümlesini kaydeylemif ve i§· 
te bu mesele, bugün kat't aurette 
halJedilmiş bulunuyor, demiftir. 

Hariciye Vekilimiz, nihayet, pm
panya kadehini Türk - Frannz doat· 
luğu şerefine kaıldırmış ve ııözlerini 
şöyle bitirmi§tir: 

c- Bu dakikada Türk • Fransız 
dostluğuna içiyorum. Pek yakmd!l 
da Türk - Fransız ittifakına içece
ğiz.:. 

Fransa Büyük Elçisi B. Maaiglt, 
verdiği cevapta, Hatay işinin kat'! 
surette halledilmesinden duyduğu 

zevki tebarüz ettirmiş, o da bu hal 
işinde bezlolunan gayretlere işa-ret 

ederek bu arada bilhassa Hariciye 
Katibi Umumisi B. Numan Mene
mencioğlu'dan sitayişle bahsetmif 
ve Fransa ile Türkiye arasındaki sa• 
mimi dostluğa emin bulanan Fran
sız Hükumetinin gösterdiği snla.şma 
zihniyetini de aynca kaydeylemiş-
tir. · 

Başvekilin Nutku 
Ankara, 23 (A.A.) ......... Büyük Mil

let Meclisinin bugünkü toplantısın
da ikinci celse açıldığı zaman Reis 
Şemsettin Günaltay, söz BaşvekiJin
dir, demiş ve sürekli alkışlar arasın
da kürsiye gelen Başvekil Doktor 
Refik Saydam aıağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen mayıs ayının 12 sinde Tür

kiye ile İngil~re arasında muhte
mel taarruzlara karşı teşriki mesai 
yi istihdaf eden müşterek beyanna
meyi bu 'kürsüden okuyarak yüksek 
tasvibini7.e arzetmfş olduğum za
man, Türkiye ile Fransa arasında da 
ayni esasta anlaşmaların derdesti 
müzakere olduğunu söylemiştim. 

Bugün huzurunuza, Türkiye ile 
Fransa arasında müzakeresi ikmal 
edilen bevımname metnini getiriyor 
ve sulh davasına veni ve kuvvetli 
bir düğüm iJave eden bu teşriki me
sai senedini millet vekilJerinin viik
sek tasvibine arzediyorum. (Alkış
,lar). 

Türkive - Fransa hPv~nnamesi. 
İn~iltere hükumetiJe kararlastırmış 
ve tatbik mevkiinP kovmus olduğu
muz bevanname metninin harfi har
fine aynidir. (Bravo sesleri). 

= Zi7 & ·--- x 

Büyük bir dava uğrunda girifilen 
mütekabil taahhütlerin, iki devlet 
ve millet arasında tam itimad 
havası içinde aktedilmesi ve bunun 
için de arada maziden müdevver ba
zı pürüzlerin halledilmiş olması 

hem biH ve hem Fransa hükume· 
tfne daha muvafık göri.indüğü için
dir ki, bu beyannameyi, esaslan ta 
mayıs ayındanberi mukarrer olma
mıa ratmen, ıimdi yüksek tasvi
binize arzedebillyorum. 

Menfaatlerimizin. hislerimizle mü 
teradif olarak birçok noktalarda bir
leştiği Fransızlarla, artık en kuv
vetli rabıtalar bizi biribtrimize bağ
lamıı oluyor (Alkışlar). 

Akdenlzin iki ucunda ayni sulh 
gayesinin samimt hidimleri olan 
Türkiye ve .Fransa, uzun bir kara 
hududunun bize bağladığı arazideki 
vaziyet itibarile de biribirf ne yakın, 
birlbirinfn kuvvetinden kuvvetlenen 
iki millet gibi yanyana, büyük da
vada yer almaktadırlar (Alkışlar). 

Tür milletinin idealist vasıflan, 
Türk ordusunun kahramanlık des
tnarı (Alkışlar, bravo sesaeri). 

Ayrii idealizmin büyük kuv -
vetle ve büyük kahramanlıkla 

hadimi olan Fransız milletinin . . 
· vasıflan yanında, muhtemel taar-
ruzları defetmek gayesi ile. biribi
rini ikmal eden iki azmi metanet sü
tunu halinde dikilmiş bulunmakta
dır (Alkışlar). 

Türkiyenin Frarisa ile birleşmesi,, 
dünya sulhunun nefinedir ve her 
türlü hasis menfaatten ari olarak bu 
sulhün muhafazasına yardım ede
cektir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlar, 

Size şimdi Türkiye - Fransa müş
terek beyannamesini aynen okuya
cak ve bu fırsattan istifade ederek 
beyannamenin ihtiva ettiği madde
leri hakiki mana ve mefhumlarında 
hulasatan teşrih edeceğim. 

Bugün Pariıfte Fransa Hıariciye 

Nazırile Büyük Elçimiz tarafından 
imza edilecek olan beyanname şu
dur: 

1 - Türkiye ve Fransa hükumet
leri, biribirlerile sıkı bir istişarede 
bulunmuşlardrr. Aralarında cere
yan eden ve halen devam etmekte 
bulunan m~za-kereler, görüşlerinde
ki mutat birliği tebarüz ettirmiştir. 

2 - İki devl.ı!tin, kendi milli ce
eiyetleri nefine olarak karşılıklı. ta
ahhütleri tazammun edecek uzun 
müddetli nihai bir anlaşma akdet
meleri takarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine 
intizaren, Türkiye hükumeti ve 
Fransa hükumeti, vukubulacak bir 
tecavüz hareketini Akdeniz mınta
kasında bir harbe saik olması halin
"; ;ek~iğ;~e "biJfiil iş birliğ!,jaı; 

Ceyhanın Güzel Bir 
Sayfiyesi : " Ayas ,, 

Ceyhan (Hususi) - Merkezi ka
sabaya 35 kilometre mesafede ve 
deniz kıyısındc:. şirın bır nahıy~ var-
dır: cA YAS>. . 
Burası çok eski ve meshur bir bel

dedir. Tarihler bur~nın ismını 
cİsoş, diye kaydeder ve yine tarih
lerde okuduğumuza göre, ,Ayas çev
resinde İranın meşhur hükumdarı 
Dara ile Filinin oğlu lskender ~ra
sında çok cctin ?.rbed(')e- olmuctur. 

Yaz sabahları ve aks mlarında 
güzel İskenderunun b'nal:r: cok gü
zel gözükür. 

Bilhassa geceteri İskenderurdan 
Anta-kyaya giden otomobillerin Bev
lan dağlarını tırmanırken ışıkları da 
görünür. 

Halen deniz içerisinde ve Avasa 
çeyrek saat mesafede bulunan cKız
kulesit hıtkkında da şu rivayetler 
vardır: · 

Vaktiyle zamanın.krallı:rından bi
risinin biricik kızı varmış, krala bir 
gece uyurken rüyasında kızının bir 
yılan sokması neticesi olarak ölece
ği bildirilmekle, kral derhal esirle
ritıin faaliyete getirerek deniz içeri
sinde bir kale yaptırmayı ve kızının 
aa burada halas olabileceğini düşün
müıtür. Binnetfce şimdiki harap lair 
halde bulunan Kızkuleai senelerce 
ıonra meydana ıetirfüyor ve Jrız da 

oraya gönderiliyor. İnzivaya çekilen 
kızcağız yalnız başına bu kalede ya
şamakta iken bir gün kendisine gön
derrlen bir sepet hediyelik üzümle 
birlikte kaleye geçen bir yılan ken
dısini ısırarak öldürüyor! .. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da halk 
banyo yapmak üzere otomo
bil ve kamyonlarla pazarları Aya
S3 akın etmiye başlamak üzeredir. 

Yol m1:selesi 

Ceyhan ile Ayas nahiyesi arasın
n~'k · ,.,..,1 rl" bozuktur. Hele kış gün
lerinde bu yoldan gidip gelıneğe im

hin yoktur. Zira her taraf su ve ça
mur deryası haline gelir. O zaman 
halk hayvan sırtına binmekle yol
culuk yapabilmektedir. Hele Ayas
taki tapu, vergi, nüfus ve adliye da
irelerinin kaldırılması, halkın mağ
duriyetini mucib olmuştur. Çünkü, 
bir nüfus tezkeresini tebdil etmek 
üzere kasabaya gelen her hangi bir 
kimse, icabında ka7abada bir iki gün 
kalmak iztırarında kalıyor, kasaba
aa kalmak ta bittabi masrafa müte
vakkıftır. 

Ayımın 28-30 köyü vardır, bun
Iann h!J>si de çiftçi ve yetistirdikle
ri bOtiln mahsulAtı da Ayasda bu
lunuı ti1ocarlara götürerek satarlar. . . 

' • ~•hmet Selcuk 

mıya ve yedi iktidarlarında bulunan 
bütün yardım ve müzahereti biribi
lerine göstermiye hazır bulundukla
rını beyan ederler. 

4 - Gerek bey~t ve gerek d'r
piş edilen .anlaşma hiç bir memleket 
aleyhine müteveccih değildir. An
cak lüzumu tahakkuk ettiij takdir
de Türkiyeye ve Fransaya karşılıklı 
bir yardım ve müzaheret teminine 
matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalinde:-ı 
evvel karşılıklı taahhütlerin mevkil 
fiile geçmesini icabettlrecek şartla
.rın daha sarih bir surette tayini de 
dahil olmak üzere, bazı meselelerin 
daha derin bir tetkike ihtiyaç gös
terdiği her iki hükumetçe kabul e
dilmektedir. Bu tetkik, hilen devam 
etmektedir. 

6 - İki hükumet,, Balkanlarda 
emniyetin teessüsünü temin etmek 
lüzumunu dahi tasdik ederler ve bu 
gayeyi en seri bir surette istihsal i
çin müşavere halindedirler. 

7 - Şura.c;ı mukarr~rdir ki. yuka
rıda zikredilmiş olan hükümler, iki 
ki hükumetin herhangi birinin, sul
hun takviyesi.ndeki umumf menfaat 
iktizasmdan · olar~k, diğer hükümet
lerJe ;mlaşmalar akdetmesine mani 
değildir. 

Aziz arkadaşlar. birinci maddesin
de iki memlPket arasındaki ~örüş 

birliği ve mütalea edilE>n siya.si va
ziyetin ayni şekilde muhakeme ne
ticesinde, müşterek taahhütlere gi
rilmek karan veri1mi~ oldu~nu i
fade frtmeklf", Tiirkive "" Frı:ın~a 
son 7.a"mnların hadisatında sulhü 
tehJikPve düsürPn ve kendi emnivet. 
lf"rinP mütevf"ccih inkisaft~r göste
ren manzaraları ayni sulhseverJik 
mefkuresi ve avni korum vazifesi
le muhakPme ettiklerini göstermek
trrJirler. 

fJ.:inri rnıdde. bevann"mPnin is
tihdaf pttiği hususlarda ı?P<'ici bir 
tMriki mP~aivi dei!il. h9kiki hedefin 
U7'Un v;\deJi bir birlesmede münde
mic oldui{unu kabul ve te~bit eden 
W' k~t'i muahPdPVi. yakın bir atide 
akit karanT' ,.:;etere nbir hiiküm j. 

fııdP edivor. - · miinasebetle :ırzet
mek isterim ki. Türkive iJe İngiJte
rP arasınd~ oldu~u ı?ibi 'T'ürkive ile 
Frıınsa arasında da kat'i ve nihai 
anlasmanın h:ııırlıkl.ıın sür'atle in
kic;af etmekte ve bu vesikaların tan
zim "P ikm~li kuvvei karibeve gel
mis bulunmaktadır. 

B,,vann{lmenin Ü<'iincü maddesi, 
fevizlerinden bütün sahildarların 
ayni vechile istifade etmelerini ide
al lbi'di~iiniz Akdeniz havz8f)ında, 

taarruzdan doğabilecek ihtillıfat için 
iki memleketin biribirine tam ve şa
mil bir sekilde vardım taahhütlerini 
ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki, arkadaşlar, Ak
denizde doğabilecek tehlikeler ve o
rada konması melhuz fırtınalar Tür
kiye ile İngiltereyi olduitu ı?ibi f n
gi1terenin müttefikleri olan Türkiv~ 
ile Fransayı da bir cephede ya~yar.a 
gt'recektir (Alkışlar, bravo sesleri). 

Hayati menfaatlerimizin ve emni
yetimizin en mühim cenahı olan Ak 
deniz havzasıpda üç milletin teşriki 
mesaisi, sulhu arayan bir idealizmin 
sulhu bulmasına matuf, kuvvetli 
gayretlerinden ba9ka birşey değil
dir. 

Dördüncü maddede, Türkiye • 
Fransa asistansının hakiki manasını 
tebariiz ettiren bir mefhum görüyo
ruz. 

Evet arkıada§lar, bu beyıanname 
ile giriştiğimiz taahhütler, yarınki 
muahedelerin istihdaf edeceği ta

ahhütler gibi, yalnız bizim emniye
timizi korumıya matuftur ve hiç bir 
devletin aleyhine müteveccih bir 
mlna bunlarda mündemiç değildir. 

Befinci maddenin mevzuubahı et
tiil temaılar, biraz evvel arzetmtı 
olduğum gibi, faaliyetle devam et
mekte ve bunlar Tnrldye • İngilte
re anlapnallllUl memetlerinl hazır
ladılt gibi, Tlqtiye - Pranaa nihai 
muahedelinin de •ynt nıh ve mana 
dahllinC!e temellerini atmaktadır. 

Beyannamenin altıncı maddesi, 
TOrkf ye emniyetinin yalnız ~de
nizden gelebilecek tehlikelere ka11ı 
~eğil, bu emniyeti alAkaClar eaecek 
mıntakalann klffestnde belirmesi 
muhtemel tehditlere ve tehlikelere 
karsı siyaneti istilzam etmektedir. 

Muhterem arkadasln. 
Mallımunuzdur ki. Türkiye emni-

Büyük Millet 
Meclisind.e Barem 
Müzakereleri 

Ankara, 23 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisinde Denizyolları ve 
limanları yeni bütçesi müzakere ve 
kabul edilmi§tir. 

Bundan sonra sivil barem proje
sini müzakere etmeğe devam edil
di. Geçen toplantıda Bütçe Encü • 
menine muhtelif takrirlerle birlik· 
te iade edilmiş bulunan ikinci mu
vukat maddenin encümende aldıjı 
yeni şekil ve bu hususta encümenin 
hazırladığı mazbata okunmuştur . 
Encümen, bu maddeye şu esasları 
ilave etmiş bulunuyordu: 

1 - Kanunun neşri tarihinde, bu
lundukları vazifede üç seneden faz
la olanların bir yukarı dereceye ge
çirilmeleri. 

2 - Ücretlilerin yeni dereceleri 
nin tesbiti için yapılacak hesaplar· 
dan, son aylarda alınan acele zam· 
ları karşılıyacak formül olarak en 
cümen 1 kanunusani 1939 tarihim 
esas tutmuş ve ücretlilerin yeni de
receleri tesbit olunurken bu tarih
te almakta oldukları ücretin hesaba 
esas tutulması. 

3 - Hilen ücretle müstahdem bu
lunan mütekaitlerin ücret müddet
lerinin hesabında tekaütten evvelld 
hizmetlerinin nazarı itibara -alın -
maması. 

4 - Tayin ve murakabeleri hüku
mete ait bulunan mektep mualli~ 
lerinin bu muallimlikte geçirdikleri 
müddetin de intibak hükümlerinin 
hesaba katılması. 

5 - Encümen, projeye ayrı bir 
madde olarak mütekaitlerin ücretli 
bir vazifeye alınmaları halinde bun 
)ara en çok tekaütlüklerine mesned 
olan memuriyet veya riltbe derece
leri maaşına tekabül eden ücretin 
verilebileceğini ilave etmiştir. 

Encümenin teklif ettiği muvakkat 
kinci madde avnen kabul edildik -
ten sonra muvakkat üçüncü madde 
de görüşüldü. 
Müteakıben projenin geriye ka

lan maddeleri sıra ile görüşülmüı 
ve sivil barem projesinin birnici mü
zakeresi bu suretle ikmal edilınif • 
tir. 

yetinin bir cephesini kuvvetle tutan 
ve senelerdenberi feyizli semerele
riyle sulh davasına büyük hizmet et
miş olan Balkan misakı, son görüt
melerimizden birkat daha itimad ve 
kuvvet bularak çıkmış ve bugüne 
kadar olduğu gibi, yarın için de e
saslı bir sulh unsuru olarak vazife
sine devam etmek azmi kat'isini gös
termekte bulunmuştur (Alkışlar). 

Türkiye - Fransa müşterek beyan
namesinin altıncı maddesindeki hil
küm, bittabi Balkan misakının Akit· 
lerine verdiği hukuk ve vezaifi hiç 
bir veçhile ihlal edecek mahiyette 
değiJdir. 1 

Balkan misakı. Türkiye - İngilte
re, Türkiye - Fransa anJaşmalan ilt 
tedahül göstermeksizin bütün istik· 
lalini muhafaza etmekte ve ayrı bir 
su1h amili halinde mevkiinl tutmak
tadır . 

Beyannamedeki bu madde, herke
sin anlamış olaca_ğı veçhile, Türki
ye ile Fransanın. Türkiye ile İngil
tere arasında oldu~ gibi, bu akit ile 
gözetilen emniyet endişelerini ve 
hususi vaziyetlerini alakadar edi· 
yor. 

Yedinci madde, bir gaye etrafında 
birleşen memleketlerimizin sulh 
mıntakasını tevsi etmekte serbest o
lacaklannı göstermektedir ki, bu da 
akdetmiş olduğumuz asistansın han. 
gi yüksek ideale müstenid olduğunu 
bir kere daha isnat eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Siyasetinin bütün inkisafları. mil 

Jetin hakiki menfaatlerini dikkatlt 
aramakta memleketn emniyetini te. 
yakkuzla korumakta mündemiç olan 
Türkiye Cümhuriyeti hükumeti. mil 
let vekillerinin yüksek direktifleri 
ve teşvkkAr tasviplerivle kendine 
vermiş olduğunuz vazifeyi ifaya ça. 
lışmaktadır (Alkışlar). Bu vazifenin 
bir eserini daha yüksek huzurunuza 
getirdim. Tilrkiye - Fransa müşte
rek beyannamesi hakkında açık 
reylerfnizi kullanmanızı rica ederim 
Başvekilin bravo sesleri ve sürek. 

ll alkışlar arasında karşılanan bu l:ie. 
yanatını müteakip bir çok natipler 
söz almıslar ve bu müzakere sonun· 
da acık reve müracaat edilerek h" 
vanat 343 revlP mevc•.ıdun lttif::ıı.· 

tasvio olunmustur. 
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Sihirli Yüzük 
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Vaktile Bağdad'da Kasım hmin· ı ledL Niyeti Bağdad'dan bir gün ka· 
de zengin bir tüccar vardı. Kasım dar uzakta olan ufak bir kasabada· 
her gün Bağdad'ın en büyük cadde· ki ağabeysinin yanına gitmekti. 
sindeki dükkanını eşya ile doldurup Sabah olunca şehirden çıktı. Gi· 
bunları birer birer satardı. Komşu- deceği yolda yürümeye başladı .. 
lar dükkanın bir gün kumaşlar ve Biraz sonra çıngırak sadasına ben
şallarla başka bir gün antika silah· zer birşey işitti. Bunun bir kervan 
larla üçüncü gün türliı türlü yemiş· olacağını ümid ederek etrafına ba
ler, dördüncü gün mücevherlerle kındı. Fakat btrşey görünmüyordu. 
dolu olduğunu gördükçe hayr~t Çocuklarını şalına sararak yolun 
ederler, cacaba Kasım bunları ne· kenarına bıraktı. Etrafını iyice gör
reden buluyor?. diye birbirlerine mek için yüksekçe bir yer aradı. 
sorarlardı. 

Hakikaten bu; hayret edilmiyecek 
bir mesele de değildi. Her sabah 
muhtelif eşya ile ağzına kadar dolu 
olduğu görünen bu dükkana hiç 
kimse bir tek paketin bile girdiğini 
görmemişti. 

Öyle ise Kasım bu ~şyayı nereden 
buluyordu .• 

Hele son günlerde Kasım, zevcesi 
ve iki çocuğile hiç meşgul olmuyor
,du. Geceleri evine gayet geç geli
iyordu. Hemen yatağa yatıyor, sa
'bnhleyin erkenden çıkıp gidiyordu. 
. Nihayet bir sabah zevcesi Kası

ma: 
- Efendi bu işlerin ne z~man bi

recck te çocuklarınla meşgul olacak
sın dedi. 

Bunun üzerine Kasım çok hiddet
lendi. Gözlerini dört açarak zavallı 
kadıncağızı fena halde tekdir etti. 
Evden kovdu. Sonra da: 

- Katiyen bir daha buraya gel
'ne. Gelirsen seni bir çuvala tıktı· ı 
gım gibi hemen nehire atarım. de
di. 

Zaı.•allı kadın biraz uzağa gider 
gitmez yolun kenarındaki çalılıklar
dan bir arslan çıktı. Çocuklardan 
.birini ağzına alarak geldiği yere 
döndü. Otların arasında gözden kay
boldu. Kadıncağız geri döndüğü za
man çocuğu bulamayınca çok me
rak etti. Hem~n aramaya b~ladı. 
Bir çok çalışmasına rağmen birşey 
bulamadı. Diğer çocuğunun y.ıınına 

döndüğü vakit hayretle onun da ye
rinde olmadığını gördU. 
Zavallı kndııı ne yapacağını şa~ır

mıştı. Teessürle kendini yerden ye
re attı. Bir çok ağladı. Ağladı. Ni
hayet kendini öldürmeye karar ver
di. 

Tam nehrin kenarına gelip suya 
atılacağı zaman dört beş atlı arapla 
karşılaştı. Bunlar kadıncağızın mü· 
cevheratını aldılar. Yeni esvapları
nı soydular, sırtına eski, ytrtık pır
tık bir elbise giydirdiler, sonra da 
satmak için esir ettiler. 
Kasım eve geldiği zaman hizmet

çileri zevcesinin çocukları alıp git· 
tiğini söylediler. Adamcağız bunu 
işitince çok müteessir oldu. cEyvah 
çocuklarım!» diye saçını başını yol
du. 

Ortalık karardıktan sonra daha 
Kasım dükk4ndan dönmeden kadın
.-:ağız eve geldi. Eşyasını topladı. İki 
çocuğunu da kucağına alarak tek-
rar çıktı. Bağdad'ın kenar bir ma-1 Cici Anne 
hallesine geldi. Sabaha kadar bek· ı (S onu gelecek haftaya) 
.............................. ::··· .. ··· ................................ . ............... ~.............. • ...................................... ::::ı:::::ı:ı 

AKLA KARA 
/ 

Bu resim, BelÇika Kongo'sunda 
ı 9f!kilmi§ttr ve iki Y8illldn Marl is· 

minde bir Belçikalı bir yavru ile 
blr1mçuk yaşında cCon Schtuffeu 
adında zenci bir bebeği kar§ı karşı
ya ve aralarındaki renk bqkalığın-

dan her ikisi de §3§ırml§ bir haldı:ı 

göstermektedir. cMari» kara ronkli 

arkadaşının renginin boya olup ol• 

madığını anlamak i~in elini onun 
vücudürie sürmektedir. 

-y· E l'f 1 S A a A H 
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,---------------------------------. l COC UK MASAL I J 
Küçük Terzi 

1 Seslerini Tanıyan ·······-··~ · 

1 Hayvanlar • • • • 

Ren nehri sahilindeki bir köyde ı 
Jan isminde dünyanın en neşeli, en 
şen adamt olan bir terzi yaşıyord1J. 
Bir elbise veya bir yelek dikmekle 
meşgul olduğu zamanlar bile daima 
~ırıldıyan bir çeşme gibi ağzında 
şarkısı eksik olmazdı. Bu küçük 
adam elbise kalıplarını keserken da· 
hi kendini tutamaz. Düğünlerde, eğ
lencelerde davetlileri dans ettirmek 
için kemanını çalardı. 

Hay\•anların kendi seslerini tanı• 
yıp tanıyamıyacakları eskidenberi 
bilgiçler arasında müzakere ve mü
nakaşa edilip duruyordu. Son za
manlarda Londra hayvanat bahçe-

. sinde tecrübeler yapıldı; bir çok 
hayvanların sesleri gramofon plitk· 
larına almdL Sesleri plağa alına 
hayvanlar ara ında deve, kurt, zeb· 
ra, arslan, kö(>ek ve fok balığı da 
\'ardı. Sesler plağa alındıktan sonra 
bu plaklar hayvanların karşısında 

çalınmıya başlayınca hayvanların 
kulak kabartarak gramofona yak
laştıkları ve dikkatle gramofona 
kulak verdikleri görülmüştür. 

Bilhassa fok balığının kendi sesi
ni ihtiva eden plak çalınmıya baş-

Herkese iyilik etmeye çalışırdı. 
Lakin herkesi eğlendirmek için 

şarkı söylemesinden, keman çalma
sından kendini, vaiifcsini ihmal 

' ederdi. Hatta yanılarak hazan bir 
\ elbiseyi sahibine dikişile götürürdü. 

layınca başını sudan çıkarıp yavai 
yavaş gramofona yaklaştığı ve dik
katle gramofonu dinlediği görül· 
müştür. Hele köpeğin büyük bir 
dikkatle kendi sesine kulfık verdiği 
ve arasıra ou sesin nereden gclçli· 
ğini anlamıya çalışıyormuş gibi gra
mofonun üzerine atılıp aleti devir· 
mek istediği müşahede edilmiştir. 

Bu tecrübelerden anlaşılmıştu· ki ı 
her hayvan kendi sesini iyice tanı- 1 

makta \'e başka bir hayvanın sesini 
işittiği zaman sanki canlı bir hay- 1 
van karşısında bulunuyormuş gibi i 
hiddet atametleri göstermektedir. 
Yani hay\•anlar hem kendi seslerin!, 
hem de diğer hayvanların sesini ta· 
nımaktadırlar. 

Bazı müşteriler bu hareketinden 
dolayı Janı azarlamışlardı. Biri keı::.
disinden iki misli geniş olan yeleği 
için şikayet etmişti: 

- Jan bu tıpkı bir çuvala benze· 
miş. içine iki kişi sığacak. 

Derhal başka bir terzi bu küçük 
köye Janın yerine terzilik etmiye 
geldi. 

Hayat her zaman onu tahkir et· 
mişti. Bundan dolayı Jan. karısı 

Maryan ve çocukları açlıktan inli
yorlardı, karınlarını doyuracak bir 
şc •lcı:i yoktu. Bir gün Jan kansına: 1 

- Işlerimiz fena gidiyor dedi. 
- Bu senin hatan yüzündendir. 

Zavallı Janım. Sen başkalarHe çok 
meşgul olacak yerde biraz da bizim· 1 

le meşgul olaydın .. Şimdi ne y::ıpn-' 
cağız? 

F TÜRK ORDUSU l=::-'j 

Kocası - Sen bilirsin diye cevaµ 
verdi. Renin öbür' sahilinde çok , 
zengin amcazadclerim \•aı-. Onları 

bulmaya gideceğim. Bana ödün:; 
1 

olarak ·irmi lira "'ermelc.ri için yal
varacağım; sonra tekrar dükkanımı 

- Bu heybetle geçen erler 
kimlerdir? 

Kimlerdir bu toprakları sarsan,lar? 
- Bunlar, Türkü. hür ya§atan 

askerdir. 
Yüzlerinde 1ıiir hilalin nuru var •.. 

Dik başlan dağa boyun eğdirir; 
Gözlerinden l-u.vvet altr şinı§ekler. 

'

Tarihleri Tfü·k adına şan uerir; 
Gece gündüz hudtıdları o bekler ... 

YAZISIZ HiKAYE: 
~wvv 

açacağım. İnşallah işlerimiz, yoluna 
girecek. 

Türk ordusu TiiTk ordu.su şantısın! 

Bak, §Öhretin dolaşıyor dünyayı ... 

Bırak gelsin, bütün cihan uğraşsın. 

Sönmez, kızıl bayrağının cak ay. ı! 

~ Jnn, kendi gibi iyi, alicenap zan-

Bıı ay sana armağanı Tanrının; 

Yükselt onu, yükselt onu göklere ... 

Ebediyen yükseklerde parlasın, 

1 !Vıırlar saçsın kazandığın zafere ... 
7 •• ·~ 

ı netliği amcaz:ıdelerini görmek için 
yola koyuldu. 

Heyhat!.. Amcazadelcri ona so· 
ğuk bir suı·at takındılar. ı 

Biri - Nasıl dedi. Sen mi ticaret 
yapacaksın? Bir daha mı büyük bir ,. 
feliıkete düşmek istiyorsun? 

Diğeri: 

Korkulu Rüya 

- Yirmi lira mı? diye hayktrdı; 
ne cesaret Jan .. .Scnın gibi işlei·ile 
meşgul olacak yerde başkalarını eğ· 
lendirmeye çalışan adama para mı 
\•ereceğim .. Böyle olursa paramı h:ı 
sana vermişim ha Ren nehrine at· 
mışım. hepsi bir .. 

Kumlar üzerinde sıçrayan, nehre 

girmeye uğraşan bir balık gorau 
terzi: 

- Zavallı balık sen de benim gibi 
bedbahtsın, mahvolmak üzeresi~ 

dedi, sonra balığı aldı sn:-·a attı 

Yaptığı iyilikten m"mnun, şarkısını 
söyleyerek yoluna devama haşladı 
Fakat birden isminin çağrıldığım 

duydu: 
-Jan .. Jan .. 
Kadın - Jan .. Ben bu yerlerin pe· 

risiyim. Lakin kudretli bir sihirbaz 
ben i bir balık şekline sokarak kum· 
lar üzerine attı. Eğer .sen beni bir 
knc dakikaya kndar suya ntmıyay· 
dm mahrnlncaktım. Sen benim ha· 
yatımı kurtardın. Beni takip et. Yap 
tığın iyiliğin mükafatını gör. 

Peri bir kaya üzerine çıktı. Bir 
kac kelime sfiylcdi. kava açıldı, i·1 in· 
de altın dolu vazolar, gümfüler var· 
dı. Jan bu scn·et karşısında şaşırdı. 
Bir kelime söyliyemcdi. Güzel bil" 
rüya görmekten korktu, peri: 

- Sen yirmi lira için sıkılıvor· 

dun, dedi; isl!.' hunları sıına ödi.in~ 
veriyorum. Senin bu dakikedan iti· 
barcn yeni bir talihin başlı •or. Bun· 
ları sövJerken bir çuval yükü göc;· 
tcrivordu: 

- Bir SC'ne sonra bu çuvalı geri 
vereceksin. Fakat dikkat et bu bo .. • 
cunu ödemevi unutma. Bu sana pa' 
hnlıva mal olur. dedi. Knvn kapan· 
dı. Açılan yerlerden bir i?. bile k::ıl· 
matlı. Jan kavayı tekrnr tmuyabil· 
mesi için bir işaret koydu; sevinç· 
le evine döndü. 

Jan yeniden işe başladı . Şarkısı· 
nı terkelti. Bir 5enc sonra Maryan: 

- işte perinin !>arasını vermek 
zamanı geliyor. beraber gidelim de 
yaptığı ivilikten dolayı birlikte te· 
sekkür edelim. 
· ·kisi yola kovuldu. İşaretli kava· 
nın önüne geldiler. Jnn ~rivi ça· 
eırdı. Geldiklerini haber vermelc 
kin kayava vurdu. Hic bir kimse 
bu sese ce\·an vermedi. Jnn mevus 
bir halde eve dönmeye karar verdi. 
.Biraz yürfıdiikten sonra kayanın 

kinden gelen şu sözleri duydular: 
- Jan. Sen namusunun iyiliğini 

gösterdin. Şimdi ciddi olarak işle· 
rinle me~guls\in. Ben sıına o parayı 
ödiinç vermiştim. Fakat şimdi bücı· 
bütün veriyorum. Bu namuslu ha· 
linde dev3m et. Şarkıların İ\İn işle· 
dni ihmal etme. Sessiz ol. Daima 
alicenap ol... Jan .. Bu nasihatlerimi 
dinle.. Bak nasıl hayatta daima 
mes'ud olacaksın. 

:1:::::::-.:::::::::::::::::..=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Haziran Bilmecesi 

Küçük Melek mektepten eve ge
lir gelmez dolaptan bir nota defteri 
aldı. Çalgı dersine çalışacaktı. Bir 
dakika sonra derse başlsmıştı. Ş1m
di ne güzel havalar çalıyordu. Eğer 
siz Meleğin ne gibi bir musiki aleti 
çaldığını merak ediyorsanız elinize 
bir kurşun kalem :ıhrak resimdeki 
bir numaradan iki numar .. ya, iki 

numaradan tiç numaraya, üç numa
radan dört m.1marays ve böylelikle 
kırk beş numaraya kadar strasile 
bütün rakamların aralarını çir.i'l!z. 

O 1.aman Meleğin çaldığı çalgı~:ı gö· 
r~cekciniz. 

Çalgıyı doğru bulanlar ar sındi 

çekeceğimiz kur'ado. hediye kaıs· 
nacak ts.lilıll küçük okuyucularunı· 
zın \.dm1crln1 temmuzun birinci 

cumartesı günü çıkacak <Çocuk saY· 

fası~ nda bulursunuz. 
İstanbul'daki okuyucularımız ktı· 

zandıklan hediyeleri cuma gu.nıeri 
hüviyet varaltalarile idarehanenıfZ· 
den almalıdırlar. 



Arnavııtların 
Bir Müracaatı 

Dün matbaamıza, hüviyetlerinin 
gizli tutulmasını rica eden Arna • 
\Tutluk Nazırlarından bir zatla bir 
Arnavut meb'usu müracaat ettiler. 
l3u zevat, aynen şu sözleri söyledi
~r: 

«- Arnavutluk bedbaht siyasi 

lllültecileri, Türkiye Cümhuriyeti 
hükumetinden ve l;ıalkından görmüş 
oldukları hüsnükabul ve misafir -
J>erverliğe gerek kendi namlarına, 
gerekse esaret altında buluna.n bir 

ntilyon vatandaş namına teşekkür 
\le nunnettarlıklarını arza muhte -

• l'<?ll\ gazetenizin tercüman olmasını 
rica ederler. ! 

Türk matbuatı ve bilhassa «Yeni 
Sabah», Arnavutluk istikhilinin im
hası davasında bu meseleyi öz da • 1 

Vaları imiş gibi telakki edip o yol-, 
da yürütmüşler ve yürütmekte bu-, 
~nmtışlardır. 

. Bu vesile ile Türkiye Cümhuriye
tinin kıymetli ve şanlı Cümhurreisi 

hazretlerine derin hürmet ve ta -
zıınlerimizi ve Cümhuriyet hiiki1 -

ıneti erkfın ve ekabirine de · sarsıl
maz minnettarlığımızı tekrar et -

lnek isteriz. 

Arnavutlar, büyük kardeş Türk 
lnilletinin, Arnavutluk davasını mü
dafaada gösterdiği necibane civan
lnertliği asla unutmazlar ve kendi • 
siyasi hayatlarında bu müdafaanın I 
kıymetli bir hatıra olarak ebediyen 1 

:mahkuk kalacağını temin ederler. 

İltiyam bulmaz yaralarımızın acı
larını tadil eden kıymetli Türk 

d~~tluğu, yaralı kalblerimize bir 1 
ınusekkin tesiri yaptığı bir sırada 

Dl'breli Halit Kaya isminde bir za-l 
tın ortaya çıkıp gazetenizin «Serbest 

fikirler• sütununda serdettiği şahsi 
~e indi mütalealnrla Arnavut mille-! 
tının hiç hır şekilde istirak etmedi-

ğini v: bu yaz.ılardan ötürü teessür ı 
duydugunu söylemek isteriz. 

Büyük ve asil Türk milleti Arna-ı 
vutluk davasında da an1anevi mert-

1iğıni ve mürüvvetini göstermiştir. 
Bu ÜlicenabünC' h::ır keti tnvc;if ede
cek ve kalbi teşekkürlerimizi ıfode 
eyliyebilecek kelime bulmaktan 
fıciziz. 

iki motör çarpışti 
Evvelki gece jmralı adası aç kl:ı

rında 17 şer tonluk Al::ıçay ve Koca

dere isminde iki motör çarpışmıştır. 
A1üsadecede her iki motör de hasara 
llğraınıs ve insanca zayiat olma
mıştır. • 

-·-

la'ftBAT llJLml r "K SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Hulusi tuafından Vakıf Paralar idaresinden 24257 ikraz No. sile borç ı 

Haziranın sonuna kadar bir aylık alınan paraya mukabil birinci dere~ede ipotek gösterilmiş olup borcun 
muvakkat kadro ile idare edilmek- öBenmemefiinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli vu
te bulunan İstanbul İktısad Müdür-

~ 1 İstanbul mıntakası lktısat 
Müdürlüğünün kadrosu 

lüğünün yeni kadrosu bugünlerde kuf tarafından c2120:o lira kıymet takdir edilmiş ola;ı Yedikulede Fatih 
gelecektir. Sultan Mehmet Mahallesinin Demirhane caddesinde eski 55, 57, 57 mü· 

Yerfimallar sergisinde bir kerrer 59, yeni 57, 59, 61, 63 kapı No. h bir tarafı mutasarrıf Hilmi Beyin 
semerci dükHnı ve bir tarafı Merzifoni Kara Mustafa Paşa vakfından 

lünapark kurulacak hamam, bir tarafı mezkf1r hamama geçilen tariki has ve taran rabil Demir-
Galatasarayda açılacak olan yerli hane caddesile mahdut ahşap iki ev ve iki dükkanın evsaf ve mesahası 

mallar sergisine rnüracaatler sıklaş- aşağıda yazılıdır: 
mıya başlamıştır. Komite temmuz -
dan itibaren sergi yerinde faaliyete 57 No. Iı hane: Altında 59 No. 1ı dükkan olup mezkllr dükkanın :ıe-
başlanmasına karar vermiş ve bu - mini çimento şaplı ve ahşap kepenklidir. 

rada bir luna kurulmasına karar Zemin kat: Zemf ni kırmızı çini 'döşeli bir antre ve ocak mahallidir. 

vermiştir. Mütşebbis bir Türk bu Birinci kat: Bir sofa üzerinde biroda ve bir beladır. 
kararı kabul ederek Lunaparkı ge-

. . İkinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir odadır. tirmek üzere Pcşteye gitmıştır. 
OUn yapılan lhr2 cat Üçüncii kat: Zemini çinko, korkuluklu ufak bir terastan ibarettir. So-

İhracat piyasası dün fevkalade kak kapısı üstünde ufak bir balkonu vardır. 
hararetli gC'çmiştir. Almanyaya ye- 61 No. lıt hane: Altında 63 No. lu dükkan olup mezkur dükkanın ze -
niden halı, tütün, deri, barsak, mı- mini tahta döşdi ve kepenkleri ahşaptır. 

sır, sığır kılı. Çekoslovakyaya tü - Zemin kat: Bir antre ye bir ocak mahallidir. 
tim, barsak. deri, İtalyaya yumurta; 
kitre, keçi derisi, mısır, Yunanista- Birinci kat: Bir sofa üzerinde iç içe iki oda ve bir haladır 

na yumutta, çiroz, Rumanyaya su- ikinci kat: Yükl lıbır sofa üzerinde bir odadan ibaret olup odadan bir 'ı 
sam, Fransaya kendir, İngntereye kapı ile zemini çinko bir balkona çıkılmaktadır. 
halı gönderilmiştir. """"'"'R""'"""'A""'·"o""'"""y""'"o,..,......,..,wvv_

1 

Umumi evsafı: Hanelerin ikisi de ahşap olup cepheleri saç kaplı ve 
içlerinde elektrik tesisatı mevcuttur. 

.M'csahası: 53 metre murabbaı olup tamamına bina inşa edilmiştir. 
CUMARTESİ 24/6/39 

Yukarıda hudut, evsaf ve mes!!hası yazılı gayrimenkuliin tamamı 
13,30 Program. 13,35 Türk müziği. 

açık artırmaya konulmuştur. 
de . ncem aşiran beste - Yar meşa-
mı hatıra. 3 __ Nikoğos _ acem kür- 1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 3/7/939 tarihinden itiba-
di şarkı . Sevdi göynüm ey melek- den 934/3438 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numa
sima seni. 4 - S. Kaynak - bayati ırasında herkesin görebilmesi içfo açıktır. İliında yazılı olanlardan fazla 
şarkı-Her sinede bir gam. 5 - Halk malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 934/3438 dosya No. sile 
türküsü • Yürükde yaylasında. 6 - memuriyetimize müracaat etmelidir. 
Hüzzam türkü - Akşam oldu yine 
bastı karalar. 7 _ Hüzzam saz se- 2 - Artırmaaya iştirak iiçn yukarıda yazılı kıymetin ~7,5 nisbetinde 
maisi. ]4,00 Memleket "saat avarı, pey veya mılli bir bankanın yeminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad
ajans ve meteoroloji haberleri. 14.10 de 124). 

15.~0 Müzik (Dans nrüziği • Pl.) 3 - İpotek sahibi ::ı1acaklı1arla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
18,30 Program, 18•35 Müzik (MeJo- sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile fajz ve masrafa 
diler - Pi.) 18,45 Müzik (Küçük or-
kestra • Şef: Necip Aşkın). dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi giin içinde evrakı 

l - F'ranz Lehar _ Eva operetin· mlisbitclerile birlikte memuriyetimizc bildirmeleri icabcdçr. Aksi halde 
den Vals, 2 - Emmerich Kalman • hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
Çardaş prensesi operetinden potpu- ,kalırlar. 
ri. 19,15 Türk müziği (İnce saz fas-

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini 
lı) 20,00 Mcmkket saat ayan,' aj.ans 

okumuş ve lüzu'mlu mallımat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve meteoroloji haberleri. 20,10 Ne-
şeli plfıklar . R. 20,15 Türk müziği. ve itibar olunurlar. 

ı - Huzzam peşrrvi. 2 - Mah- 5 ...- Gayri menkul 3/8/939 tarihinde pC'rşembe günü saat 14 ten 16 
mut Celalettin paşa - Hüzzam şar· ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
kı • Degildı böyle. 3 Bimcn Şen sorıra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
- hüzzc:m şarkı . Siikunla geçer öm-

kıymetin 'Q 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçh~nı olan 
rüm. 4 - Huzzam Türkü • Ata bi-
nesim geldi. diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin e· 

20.30 Tiirk müziği (Erkt-k küme dilmiş alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa en. çok arttmmın ta· 
heyeti) İdare eden: Mesut Cemil. ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 giin daha temdit edilerek 18/8)939 

l - Bestcnigftr peşrevi. 2 - Ha- tarihinde cuma günü saat H ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Me· 

şim bey - bestenigar şarkı • Kaçma mıırluğu odasında arttırma bedeli s:ıtış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
mecburundan. 3 - M. İzzet : beste- cliğcr alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmu
nigar şarkı - Gayrıdan bulmaz te- undan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
selli. 4 - Viyola ile taksim. 5 -
Lem'i _ hicaz şarkı_ Sorulmasın ba- del elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 
na ye'sim. 6 - Dede _ Baharın za- 6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

Fırınlar iyi ekmek manı geldi. müddet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

AGARAN· 
SAÇLAR 

saç boyaları saçların tabif renk
lerini iade eder. TC!r ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kwnral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

fNGfLIZ KANZUK ECZANES 
Beyoğlu - latanbul 

Dr. Kemal Özsan 
İdrar yolları ha.tahldan müte 
hasaısı Tünclbqı - Bursapa:r.an 
Ü.iti - Ohanyu apt. No. 

akirlere cumarteıi parauz. 
Telefon : 41235 

Dr. Ibaan Sami 

IS T AFi LO K OK AŞISJ 
Istatilokokla rdan mUtevellid (er· 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çi
banı, arpacık) "H buton cild haı:ta 
lıklarına karıı pek tesirli bir aşıd!r 

Divanyolu No. 113 

lstanbtd Asliye 6 ncı Hukuk Mah
kemesinden: 

Müddei: Muzaffer - Fatih Çarşam
ba Fethiye Dırağaman caddesi 69 
No. 

Müddeialeyh: ihsan - Aksaray 
Haseki Nevbahar Ma. Kimyon So. 
l O da iken ikametgahı meçhul 

Müddei Muzaffer tarafından müd
deialeyh İhsan aleyhine açılan bo· 
§anma davasına ait arzuhal sureti 
davalıya tebliğ edilmek üzere yazılı 
adresine gönderilmiş ise de mum:ıi
Jeyhin mezkur ikametgahını terkle 
semti meçhule gittiğinin beyanılc 

iade kılınması üzerine H. U. M. K. 
nun 141, 142, 143 ve 183 üncü mad
delerine tevfikan iade kılınan bu ar
zuhale tahkikat gününü gösterir da· 
vetiye varakasının mahkeme divan
hanesine asılmasına ve 39/823 No. 

Sttltanalımeı 3 iincü "Stılh Hukuk da kayıtlı işbu davaya müddeialey-
Hakimliğinden: hin on beş gün içinde cevap vcrme-

Davacı Devlet Demiryolları ve Li- sine karar verilmiş ve bermucibi ka
manlar İşletme Umum Müdürlüğü rar arzuhalle davetiye varakası di
Avukatı Hamdi Halim tarafından vnnhaneye asılmış olmakla muma
Samaty~da tramvay caddesinde 378 ileyh İhsan'm yukarıda yazılı müd· 
No. da Sabri Aktuna aleyhine 39/ det zarfında davaya cevap ve tah-
706 'No. lu dosya He açılan 178 lira kikat için tayin kılınan 16/9/939 cu-
40 kuruş alacak davasının yapılmak- martesi günü saat ıo da mahkeme
ta olan muhakemesinde müddeia- mizde hazır bulunması veya kanunt 
leyhin ikametgahının meçhul olma- bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ 
sına binaen ilanen arzuhal ve dave- yerine geçmek üzere il!'ın olunur. 
tiye tebliğ edildiği halde mahkeme- li'Jı;;:t:;a~~a::t:;ıJı;;:t:;a~ ;ı 
ye gelmemiş ve vekil dahi gönder- n ~ 

memiş oıanğundan müddeialeyhe I~ Ankara da ~ 
derecesi dun dereceye tenzil olun- n 1 
duğu zaman mafevk derecede almı 1 Q A K B A 
olduğu farkı maaşı iadeyi kabul ve \.1 
taahhüt !'tmediğine dair yemin et- TJ 
mck üzere 15 gün müddetle ilanen I n o • A n 
te>bligat icrac;ına ve muhakemenin D Kıtapevı - K~atcılık Türkçe ~ 
de 14/7/939 tarihine mlisadif cuma n ve yab ucı dıl gazete, mec- ı 
günü saat 14 de talikına mahkemec·~ ~ mua kitap siparişlerini en 
knrar verilmiş olduğundan yevm V::? n d • b" d" 
vakti mezkurde mahkemede hazır 11 ogru yapın ır yer ır. 
bulunmadığı takdirde gıyaben mu- 11' r rika ve ldeal yazı makineleri '1 
hakemeyc aevam ve karar verilece· ~ satış yeridir Tcltfon: 3377 U, 
ği ilanen tebliğ olunur. (939·706). l~~ı::r-u::•:::ını::r-uı:~~:Jt 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

l - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal
fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır . . 

2 - Yaş ve askerlik narıan dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı ka-
ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne muracaatıan. c4000> 

Çıkarmıyor mu ? 20,50 Konusma, (Dış politika ha- evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almıya 
İstanbul fırınlarının çıkardığı ek- discleri) 21,0~ Temsil, 22.00 Haftalık razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa, hemen 15 gün müddetle yirmi senelik vakü taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mec· 

ll'l~klerin hazan çok fena olduğu gö- posta kutusu (Ecnebi dillerde) , arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmindeL 
tütmektedir. Vali ve Belediye Reisi 22,30 Müzik (Oda müziği - Pl.) 23,00 ve geçen günler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay- mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma 
b'" Son ajans haberleri, ziraat. esham, · 

Utün ka'-·makamlara fırınların sık rıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. Işbu gayrimenkul yukarıda gös-
J tahvilat, kambiyo - nukut borsası 

'
1k teftiş olunarak iyi ekmek çıkar- (fiyatr 23,20 Müzik (Cazband. Pl) (Madde 133). terilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Memur~uğu odasında İşbu ilan ve 

ll'laları lüzumunu bildirmiştir. 23,55 • 24 Yarınki program. 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilim olunur. (4550) 

~~~~~~~-~-~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~ 
lt Ferruhzad, aylarca gizli sevda çe- üzere, İran ülkesine geçmış olanı! 
)ı: erek yandı bitti. Nihayet, aşkını birtakım yerleri Bizansa iade etmiş
~la sezdirdi. Ondan da hıslerine ti. Ordu kumandanı sarhoş cFokas•, 

1 ~kab le görünce birkaç ay da pek cMoris» i öldürüp Bizans tahtına 
\/bir hayfıt yaşadı. geçince Husrev Perviz, kayınbaba-

r• ak~t bir gün, bir su başında, Ke- sının intikamın'i almıya, verdiği yer 
h~e ıle elele konuşurken, sonra bir ler istirdnda kalkıştı. ~ 
,1~ buhranı içinde dudak dudağa Husrev Perviz, a:Fokas» ın idare
)ı: e irken görüldüler. Şehirde dedi- sizliği yüzünden Bizansta . husule 

Odu ınevzuu oldular. gelen karışıklıklardan istıfade etti. 
~ A.raplar, bir şöhretli Arabın dil- Verdiği yerleri geri aldıktan başka 
lt r kızı le yabancı bir Türk deli - «Kudüsa: e kadar ordu gönderdi. 0-
ı:nhsının sevişmesini yadırgadılar. rasını yağma etti. Kudüste bulunan 
~~leyi, Abdülmesihe duyurdular. hakiki salibi (bu salip, isanın çar -

lt ıre şeyhi, delikanlıyı yanından mıha gerildiği salibin kendisi idi) 
d 

0
'Vduktan maada memlekette İran Medaine getirtti. 

):~!:li~~ mümessili. bulunan «İ - Fokas öldürülüp de yerine «He
Ar şı yet etti. «Iyas• ta, ırkan rakliyüs• geçince, «Salibi kurtar -
hi ap olduğu için «Ferruhzad» ı şe- ma» cihadı için bütün Bizansı ayak-
~en tıirdetti. landırdı. Din gayretile harekete ge-

lrıa~1:'1~zAd, derdine derman bul- çen ordular İran ordularını kırıp 
ba Uınıdlle Medaine koştu. Orada, geçirdi. Bizans hükümdarı cHazar» 
hQ ~tnnbide, hatta fırsat bulursa şa- Türkleri ile de anlaşarak onların 
?tıe:alvaracak, «Kerame> ile evlen- yardımı ile Ermenistanı da istla et-

'l' Çarelerini arıyacaktı. ti. cGanzak» da, İran ordusu peri-
C:ıtğı8lihstz delikanlı, payıtahta gel- §B n olduğu için Husrev Perviz pek 
buı zaman derdini anlatacak insan güçlükle kaçarak kurtulabildi. Pa

aınadı. 
b yıtahta dönünce yc'sinden hastalan-
onusrev p · 

\.ı t'l'Vız, ka~ın babası cMo- dı ve hıristlyan karısından olan oğ-
\ ınuavenetile Iran tahtına ge- lunu veliaht intihap etti. Büyük 

ka.ylA!: .. b:ı!llna ccm;l~ olmak oğlu Kubad yahut Şiruye, babası-' 

nın bu haksızlığına isyan etti. Bü -
tün kardeşlerini öldürdükten maa
da babası Pcrviz'i zindana attı. 

Kndisi tahta geçti. 

Ferruhzad, Medfüne geldiği vakit, 
Husrev Peı·vb;, zindanda açlıktan 

öldü. Şiruye de tahta gelçişinin be-j 
şinci günii, bir gencin taarruzuna 
uğradı ve balta ile başı yarıldı. Bu 
taarruzun sebebi de yeni şah, ilk 

icraat olmak üzere babasının adam
larından olan ve gencin babası bulu 
nan bir hudut kumandanını idam 
ettirmesi idi. Sonra, Şiruye, hüküm
darlığının dördüncü ayında veba -
dan vefat tti. Oğlu Üçüncü Ardişir 
pek küçük idi. Şehriyar sminde bir 

kumand~. Bizans İmparatoru «He
rakliyüs• ün yardımı ile «Ardişir:t i 
tahttan indirerek kendisini hü'küm-

dar ilan etti. O da iki aydan fazla 
tahtta kalamdı. Öldürüldü. 

Sas!ini hanedanından tahta geçe
cek· erkek kalmadığı için Husrev 

Pervizin büyük kızı «Buran Duhb 
hükümdar oldu. 

Ferruhzad, bu karga~alık arasın
da bir müddet, kendi derdini unu
tacak kadar şaşırdı. Nihayet, ismi 
gittikçe yayı1an yen iArap peygam
berine iltica etmeğe, onun Araplık 
nüfuzu ile sevgilisine kavuşmak 

çaresini aramıya karar verdi. Ana
sı, oğlunun neticesi meçhul bir ma-

Cffaya atılmasına mani olmaü iste
diyse de dinletemedi. Delikanlı, süs
lü elbiselerini çıkardı. Bedevi bir 

Arap kıyafetne girdi. Anasına vedA 
etti ve Mekkeyc giden bir kervana 
katılarak yola düştü. 

4 

FERRUHZAD MEKKEDE 

Ferruhzfıd, uzun bir yolculuktan 
sonra Mekkeye vasıl oldu. Hire'de 
bulunduğu zaman epeyce arapça 

öğrenmişti. Peygamber Muhammed 
aleyhissela~ ~Veda haccı> etmek 1 

üzere Medıneden Mekkeye gelmiş 
buldu. l:Iıcretin onuncu ve miladın 
631 inci senesi idi. 

Ferruhzad, küçücük Mekke şehri
nin, içinin dışının, Arabistanın her 
tarafından gelen Araplarla dolu ol
duğunu. her bucaktan kaynıyan teh
lil, tekbir sesleri ile ufukların inle
diğini, hele biıti.in Arapların, pcy
gambererinin etrafında, riyasız bir 
sevgi ve hayranlıkla döndüklerini 
görünce bu iman ve gönül bağlılı· 
ğma şaştı kaldı. 

O, İranda, kendini bilelidenberi, 
halk arasında böyle bir birlik, şaha 
karşı böyle bir muhabbet görme -
mişti. Buradaki dini vecd, hiç bil -
mediği yeni bir şeydi. cBilfıli Ha -
beşi• nln gür, yanık sesile okuduğu 
ezanın önünde, erkek, kadın herke· 
sin ağladığını, içten gelen uhrevi 
bir tahassürle, ruh&nl bir heyecanla 
e:Allahü ekber:., «Muhammed Alla
hın rasulüdün, «Allahtan başka Al
lah yoktur> diyerek ezanın her cüm 
lesini tekrar cdişlerni seyrettikçe 
tfı ruhundan sarsıldığını duyuyor -
du. 

Ferruhzad, zeki, dikkatli ve bil
gili bir genç olduğundan, içine gir
diği muhiti, cemiyeti inceden ince-

ye tetkike girişti. Mekke şehri, gö
zünde, !ranın büyücek köylerinden 
farksızdı. E\'ler basık, sokaklar dar 
ve dolambaçlı idi. Ne insanlanmn 

kıyafetlerinde, ne ya ayış tarzların
da zevki okşıyacak bir incelik, bb 
güzellik yoktu. İranı, İrandaki zev:k 

ve debdebeyi düşündükçe gözlerim 
burkan bu sade, iptidai manzara . 
dan içine kasvet yağıyordu. Kend: 
kendine: 

- Burası çöl.. halk bedevi... Mede 
niyetten nasipsiz bir yerde nasıl ya 
§anır? 

Diyor, gcldğine pişman oluyc;ıo, 

geriye dönmek için içinde büyük bir 
arzu duyuyordu. 

Ferruhzad, fıirkaç gün şehirde 
başıboş dolaştL Gördüğü, intizam -
sız bir .kalabalık.. işittiği bir sürü 
yaygara ve dua oldu. Bu yabancı 
yerde o kadar sıkıldı ki, İran gö -

zünde tütmeğe başladı. Yurd has
retnin 5evkile harekete geçti; ker
van aramıya başladı; fakat bir te • 

sadlıfle verdiği karar suya düştil: İ
rana gelen Abdullah bin Hazafeyi, 
ruhunun bu en buhranlı günlerind~ 
6nünde gôrdü. 

j.Devs.mı nr) 



DiKf{A T 

Grlpln kutularının uzerıne raaımde gördU§UnUz 
tekllde kabartma pullar lllve edllmlştlr. 

Her yarde ısrarla pullu kutuları lateylnlz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Nafia Vekaletinden: 
27 /6/939 salı günü saat 10 da Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde 

.'Ialzeme Müdürlüğü odasında toplana~ Malzeme Eksiltme Komisyonun
la cem'an 2072 muhammen bcc!~ıli Haydarpaşada teslim şartile 20 amele . . 
,, ıniihendis, 4 hala ve 4 baııyo çadırınıı:ı a~ eksiltme usulile e~iltmesi 

Hlp.ılacaktır . . 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür

üğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 155,40 liradır. 

Dis Doktoru Diyor kh 
"- fyi bir dit macunuada, dit et

lerine muıır tesirleri olmıyan aati
ıeptik bir madde bulunmalı, asıl dit· 
leri temizleyici madde, miaeleri •ı
yırmıyacak tekilde hazırlanlllıf ol
malı, içinde hamız olmadıktan bat· 
ka ağızdaki liamızlara da temizle
liıııek Uzere kalevi maddeler ihtiva 
~tmeli ve nihayet koku n lezzeti 

· , nefia olmalıdır.,, 

işte RADYOLİN budur! . 
Sabah, öAI• ve akt•m her yemekten •onra 

gUnde 3 defa 

'A·O Y O L I N · K Ut l AN 1 N ı ·z ) 

. . . ___ ... . 

JXRMlJTLlJ . -- - ' KAPl .. ICALARI 
ita haaHaı,Radlo-Aktlvlt••l •n yUk••k kapllcadır. 

Otel, Lokanta ve gazinoıunda fiatlar her kueye elverişlidir. 

Mudanya postaları haftada dört güa gldit ve dönü,te utrar. 

f"~zla tafailit içir.. Sirkeci lataayonu kar1111nda Nemlizade 

Çok sık baı yıkama, 
Permanat, saç boya· 

. sı, güneş, ve rüzgar 
ıaçları sertleştire· 

rek kırar. · 

·PER EY 
Briyanflnı 

Terkibiadeki huıusiyet itiba· 

rile aaçlann kırılmasına •• 

koruyarak kepek 'enmeıine mi

ni olur. Saçları harici tesirat

tan korur. Tatla bir yumuşak• 

lak ve tabii bir pJrlaklık bah· 
~ 

24 Haziran 193' 

şeder f Her eczane •• ıtriyat ma
l R'azıJarında bulunur. 

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

Ankarada Harita G ~nel Direkti;i~IÜğüiı~ ş~l'irıı ,'· 
ücretle Kartograf memuru alınacaktır. 

Aranan evsaf \'e ·şerait şunlardır· · 

1 - Türk tebaası olmak. 

2 - Askerliğini yapmak, 
3 - Otuz yaşını geçmemeıc, 
• 

4 - Orta tahsilini bitirmek, 
5 - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmak, 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir güna hali ouıunmamdK. 

7 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak. 

8 - İmtihan Ankarada Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktn 

9 - Müracaat 31 temmuz 939 ta rihinc kadar kabul olunur. 
10 - İmtihan ve hususatı saire için Hal"ita Genel Direktörlüğü kas; 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
jkte ayni gün saat 10 da komisyonda hazır b~lunmaları lazımdır. 

c2269• c419h im•••••• Han 11 numaraya milracaat ediniz. ••••••• toğraf Şubesi Müdüriyetine m~racaat edilmelidir. (2448) (4490) 

r···················· .................... , 

Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı Hazımsızıık, şişkinlik, bulantı, gaz: ı-N K ı BAZ Sarılık, ~.,af- Mı o E ekşilik ve yan• 
Divanyolu 104 !ancı,mide bozukluğu, barsak ataletı ra karacıger malarında ve 

l Muayene saatleri pazar hariç .. bütün MlDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. Son derece teksif 
1 her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi • •• ·ı ·· h } d d h b k d h k l d h k 'A b" ! sabahları 9 : 11 hakiki rıkara 2 edilmiş bir tuz olup yerini tutamı yan muması musta zar ar an a a ça u , a a o ay, a a a~ ı ır 
j kabul olunur. T. 2239a i tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Ma7.on ve Boton ecza deposu. Yenipostane arkası No. 31 lstanbul .......................................... 

1stanbUI HalkTiyatrosu 
Kenan Güler ve ari<adaşları 

Bu gün rte gece 
Ortaköy Emek 
Sinemasında 

A.mca Bey 
3 Perde 

Yavrunuz İshal veya di· 
zanteri olursa onu: Nestle 

nin imal ettiği meşhur 

ELEDON 
~vranı ile tedavi 

. .! :niı. Bafiıca 

Ecıanelcı·de 

ıatılır. 

... 

Y[N i T[SliMAT 
ILMül-f A BE 12LEl2i Mi Z 

• 

~OLANTS~ RANK-UNi NY. 

SAGUGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hot " tabit •e~• 
uaarelerinden yapılmııtır. 
Amerika ve Avrupa fen alemi

nin tcrkiblerine uygun tesi.tatla 
hazırlanır. Mide, barsak, kara -
ciğer ve safra yollarını temizler, 
rnuannid inkıbazları ve ağız ko
kusunu iiderir. Hazmı teshil 
eder, nefaı;et ve fevkaladeliği i
le en rnüşkülpesentlerin bile se
nelerdenberi mazharı takdiri ol
muş en hoş rneyva tuzudur. 

· INOILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU .. İST ANBUL 

........................................... 
Sahihi: A. <Jemale<ldin S~ğld 

Neşriyat mUdlirii: Macld ÇE'.fl~ 
BaBddığı yer: Matbaai E~ 

·······-.. -----.. -···_...., ' . 


