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KURUf 

Halledilecek 
Meseleler 
~azan: HU...yin Cahid YALtIN 

Bugün milletlerin sulh ve sükün 

Hatay il h a kının 
Dünyadaki Akisleri 

içinde yaşamalarına mani olan me- K l B 
&eleler neden ibarettir? Bu suale urtu uş ayramı 
Cevap bulmak için mihver devletle-
linin gazetelerine ye şeflerinin be- JI 6 
l'anatıarına göz gezdirecek olursak ır.ıuazzam 

23 
Merasimle 

Temmuzda\ 
Kutlanacak 

•arih bir fikir edin:nek imkanını bu
larnayız. Çünkü Berlin ve Roma ha-

kiki isteklerini kat'iyen meydana Fransızlar Son Anlaşmadan Sonra Süveyşin Karadan 
\'urmanuş, ortaya tam bir cMetali-

bat listesi• çıkarmamıştır. Propa- Müdafaasının Temin Edildig" ini Söylüyorlar 
ianda icaplarına göre, bugün bir 
davaya, yarın başka bir davaya ıa-
hıt oluyoruz. 1 
11eseıa, bazı İtalyan gazetelerine 

bakılacak olursa bugün Avrupada, 
hakikaten ciddi yalnız bir mesele 1 
"armış, o da Dantzig meselesinden: 
ibaret imiş! ı 

Mihv(?r devletlerinin, davalarını 
1 bu kadar basit bir şekilde hulasa• 

eden İtalyan gazetesi, ayni zaman
da Dantzig ihtilafı için de bir harp 
~~~rnasını manasız buluyor ve diyor 1 

•Maamafih, birçok zorluklarla 
llluhat gibi görünen bu mesele bile• 
llıüzakere tarikile hallolunabillr. Şuj 

,, . l<ırtıa ki Münih politikasına taraf -
ta~Iık iş olan dev !etler bunu 1 
~u 1 bir mücadeleye azimet 

apmıya kasden karar ver
alıdırlar.• 

lt ilaflar ancak müstemle-

İtalyanlar ı n 
Arnavutlukta 

icraat ları 
Yeni İhdaa Edilen Müsadere 
Kanununun Ağır Hiikiimleri 

Mareşal Badoglionun işkodrada T eftisleri 
ArnavutBaşvekili 
istanbulda 

Eski Başvekil dün Kral 
logoyu ziyaret etti 
Yu~anistandan .şehrimize gelen 

bir Arnavut mültecisinin verdiği 

mevsuk havadise göre istiladan son· 
da İtalyanlar Arnavutlukta keyfe· 
mayeşa hüküm sürebilmek içın 

cMüsadere kanunu> ismi altında bir 
kanun isdar etmişlerdir. Bu miisa· 
dere kanununa ~öre guy.a milli me
naiie muhalif siyasi faaliyette bu
lunmuş olanların (Yani Arnavut is· 
tiklaline sadık kalmış zevatın) men· 
kul ve gayri menkul emvali müsa· 
dere olunabilecektir. 

L navutlu\t ta teftiş seyahat-
Jeri yapan Mareşal Badogli > 

• 

~
e erine taallılk ederler. 

u ~asrı haiz olmaktan 
Yad orluk vasfını haiz 

. esel l bir kısım devletle-! 
~~~ emellerini ve diğer kısım 1 

Diğer taraftan İtalyanlar istila gü
nune kadar Arnavutluk mahkeme
leri tarafından mahkum edilmiş ce· 
.raimi adiye mahkumları hakkında 
da umumi af ilan etmişlerdir. Siya~i 
mahkumlar bu aftan hariç tutul
muşlaroır. 

lıo> refakatinde İtalyan generalle
rinden cGusoni:t ve cFransini. bu- • 
lunduğu halde tayyare ile tskodraya 
kadar gişmiş ve İşkodrada bulunan • 

;~;:;erin prestijlerini korumak 1 
~-- . e akdedilecek ihti18'!larla 

Tiranda bulunan Marcşai Badog- (Sonu 5 inci sayfamızdq) 

~ıye olunabilirler.• 
_ •Maatteessüf şimdiye kadar böy- ::O::::O:XX)C(XXXXXXxXXxXXXX:)O(iıcx:ıı:xlıocıoicoooooooo6ooooocooooo»~XXX::X::XXXXXXXXXXXXXXXX:XX~)(XX 
~ h!r şey yapıhnadı. Çünkü düny.a
Yt mecburi bir sulh slstem'ine- tabi 
tutmak ~yen iki büyük demokra-

bir iahba (Yazıaı a de) 
~atie Binası 

a· 1 • ı 1 taba' ~na zıd bir usul takip 
ed· 1Yorıet • imparatorluklara, 
llı~s~mlieıerc ait menfaatleri 
tnillı ve Avrupai menfaatlerle ayni 
taba.da tut\ryorlar. Müstemleke me
~~~ iilümaşat göstermektense 
. v1'itaiy,i bir mücadele uçurumuna 

~Türk Alfabesinin 
lslahı Etrafında 

Reisicümhurun 
Gelen Tebriklere 
Teşekkürle ri 

Reasürans 2. ci Müdürü 
1Ve Avukat Atıf Da Dün 

Tevkif Edildiler 
.. •'trnıya ~eyyal bulunuyorlar.• 

Sahibi Naci Maarif Kütüphanesi 
Kasımın " Akşam ,, a Cevabı 

Yalova, 24 (A.A.) - Riyascti
cümhur Umumi Katipliğinden: 
Reisicümhur.İsmet İnönü, Hata

yın anavatana kavuşması dolayı-
.. nünyaya meydan okuduklarını 
l~rdüğumüz İtalyan gazetelerinin 
~gzından bu kadar tatlı sözler 
~.itmek gerçekten hayret edilecek 

Akşam gazetesinin 22 haziran 
939 tarih ve 7423 numaralı nüshası
nın üçüncü sahifesinde cAkşamdan 
akşama• sütununda: 

•r hadisedir. Fakat dikkat edile -
~k olursa görülür ki, ilk günden
~ti izhar ettikleri davalardan bir cevaptır. 
~rlü vazgeçmiş değildirler. 01·ta- Yazınızda: 

•Türk Alfabesi tad il edilemez• 
başlıklı benden bahseden yazınıza 

bir mevzu var. Bunu kfıh bağı- cYeni Sabah gazetesinin birinci 
tıp Çağırarak, tehdit ederek ve sö- sahifesinde (Türk Alfabesinin ısla
;erek müdafaa ediyorlar; kah maz- hı etrafında) serlc\·hasile bir yazı 
Um bir tavır takınarak sakin ve çıktı. 
'nakuı bir tarzda ileri sürmeğe Iü- Maarif kütüphanesinin sahibi Bay 
~.rn görüyorlar. İşte bu defa bu Naci Kasım, ismi geçen gazetenin 

1nc1 usulün belagatine şahit olu- muharririle bir mülakatta bulun-
>oruz. muş Alfabemizde büyük bir deği-

12500 L ira Komisyonun Satyeden 
Alııımış Olduğu Anlaşılıyor 

Diyerek, bi?nim arab harflerini ih- sile yurdun her tarafından aldı!\.
ya etmek istediğimi yazıyorsunuz. farı ve vatandaşların sevinç ve 
Vakıa, Sabah gazetesinde çıkan ya- tebriklerini bildiren telgr.afJardan 
zıda bir tertib hatası olmu~tur. Bu ~ok mütehassis olmuşlardır. Te- ı 
hata da 28 harfi gösteren klişenin şekkürlerinin ve mukabil tebrikle- 1 •. . • . .• •• •• •• 
altındaki yazıdır. Bu yanlışlığın si- ' rinin iblağına Anadolu Ajansım 1 Serbest Bırakıl~n Reasurans ıkıncı Muduru Dun 
zi bu yazıyı yazmıya sevkettiğindc memur etmişlerdir. ifades ini Değjştir~iğiTlden T '!vkif Edildi 
şüphe edilemez. Fakat, azıcık bir -

dikkat, klişenin altındaki yazının Günde 11 5 Saat Fındıklıdaki Satye binasını, N&-ı vazifei memuriyetlerini suiistimal-
yanbşlıkla yazıldığını göstermeye ' fıa Vekiiletinin istimlake karar veı·- den dolayı haklarında dava .açılan-
kfıfidir. Çalıştırılan diği miktardan ve hakikı klymetin- lardan Denizbank Eski Umum M.ü-

Sabah gazetesınde çıkan bana a- . den çok fazlaya satın alarak devlet dürü B. Yusuf Zi) a Öniş, Umum 
it yazıyı tetkik edersek görülür ki; G • • K J alım. satım işlerine fesat karıştır- müdür ınuavinlermden B. Tahir 
ben, fuklifi şifahen değil, bir eserle enç iŞÇi iZ ar mak, bu suretle menfaati •t teminı, Kevkeb, umumi katip B. Sadun Ga-
yaptım .. Temas ettiklerimde (qu) İş Kanununa muhalif hareket e- resmi evrakta sahtekarlık ikaı w tSom~ 3 üncu sayfnmızdal 
gibi bazı tefcrrüata itiraz etmişler- dcr~k müessesesindeki işçileri gün- ...................... ;. ........ u ............. ;. ... u ................... ,..rr ............ . 
dir. Sir kere, Avrupada halledilecek şiklik yapılması iddiasını yürütüyor. 

en ·· Esas o)arak arab harflerini alıyor.• (Sonu 7 nci sayfamızda) ~~hlmm~~~nDm~~iht~===========~==~============= 
de 11 buçuk saate yc1kın bir zaman 
çalıştırmak suçile tutulan Ahmet 
isminde bir şeker ve kara~la ima-

H E R S ABA H 

.. ·~:ğ::'.·~:::~~. k::~ı~e:ı~:!: Galatasaray Ateşsporu 3 - 1 Yendi ~anın hayat sahası» meselesi var-
~ ki bu sahanın hudutları bugün
<! Alman topraklarının kenarın • 
ban başladığı halde nerede nihayet 

g lıldcığu maliım değildir. İtalyan 
a~etesinin sözlerini en iyi tekzip 

:den neşriyat, kendi müttefiklerin
i en geliyor. Çünkü Alman gazete
kerı Orta Avrupa ile Balkanların 
llı:ndilerine verilmesini ve eski 

t Ustemiekelerinin ıiade olunmasını 
ngi!iz ~ lerden istoyip duruyorlar. 
Unlar Avrupadıı sil~hlı bir ihtilfıf 

~arınıya değerli hırslar ve teca
b ~er değil midirler? Her halde 
• ~tzi~den aşağı kalacak bir dava 
ft l üdıgı muhakkaktır. Binaenaleyh 
tt 11 

Yan gazetesinin iddiası tA esasın-
lln ÇÜrüktür. 

~ .J\vrupada halledilecek bir mese
~ktur. Ezilecek bir hırsıcah, ka

l§, az~ın bir ittiha vardır. Al
Rüeeytn Oahtt Y AI-ÇIN 

,(Sonu 8 llnaU sayfanuıda), Galatuuay-Ateşspor Maçuadan Bir Enıtantaae (Yazıeı 4 de) 

(Sonu :~ tint•H sayfamızda) 

• 

Garip Bir ihtilas 1 

Hadisesi T ahilik 
Ediliyor 
Beyoğlu postah nesinde; bazı 

telgraflardakı kelimeler 
gizlice kı altılmış mı? 

Müddeimumilik, şayanı dikkat 

bir ihtilas hakkında tahkikat yap -
maktadır. 

(Sonu 3 üncü ayfnmızdn) 

Tef evvühat Ya~an 
Bir BulgarTevkif edildi 

Dün Eyüpte kahvecilik yapan 

Bulgar tebeasııo!'dnn Yorgo Tanaşoğ
.(Sonu 5 inci sayfamızda). 

Hataya Kavuşuşun Asıl Manası __ ._ ............. ~--·-
Edirnenin istirdadı gününün feı·

dası idı. Ahmet Rasim merhum göz. 
liıklerinin altında meserretınden 

parlıyan gözlerini yüzlerimizde gez. 
dire gezdire: 

- Çok .sükür, demişti, bugünlnri 
de gördi.ım. 

Edirncmizin istirdadından mı 
bahsediyorsunuz üst-ıd? 

-- Evet arnma, bir şehı im izi düj
mandan geri almış o1mak sevincin
den başka hıslcrlc m'.ifchnssirim ... 
Sizler bu hissimi rnlıyamazsınız ... 

- İ:ıah buyurun da nr!:y-ılım . 
Siiyliyev;m: Şimdiye kadar 

~salıbin girdi 1'li yer,. hilfıl girmez• 
diye> b"r dip1 •mnt sözü vardı; Edir
nenin istitdndı. tekrarhmn tekrnrl'i· ı 
n., biıim kaf-ı.Lı. ıınızda ön yer ct- ı 

mis olıırı bu k.:m<!ı:ıti söktü, onn ı.ük-, •. 
rediyonım ... 

* 1 
Edirnenin istirdadındanberi Ebedi 1 . 

Şefin duhiyane sevki idaresi altında 
cMill,,tin makus taliini yenen> bü
yi.ıklcrimızin lıimmt-Ucri bize bır 
<'Ok Edirneler kazandırdı. 

L: kin Hat y'm ilhakının büsbü
tün b:ışka bir m:ınnsı vardır: Os
manlı saltanatının inh:tat dcvrC'sin· 
den sonra muahedelerlc elimizden 
çıkan topr~J:lurın avdetine ancak ve 
anc~k milli hakimiyete daynnım 
halk id<ırcsirıde şahit olduk: Evvclli 
Kars ve 4rdahnn h:ıvnlisinin, şimdi 
de H:>tny'm istirdadı. Bu sonuncu
lar, harp icabı olarak muvakkaten 
tahliye edilip sonra tekrar elde edi· 
Jnn ülkefore benzemezler, seneler 
ve SC'nelerce yabancı bir idare altın-
dA kaldıktan sonra anavatona rücu 
eden mukaddes Tilrk topraklandır. 

Yani inhitat devresinin başladığı 

uzun nsH"lardnnberi yeniden tatblı• 
mız bir nimet. 

A. CEMALEDT>IN SARAÇOGL Q 



Sayfu • 

PE·S 
Bir birlerini r 
Bıçakla yaralayan Okuyucularımız 

"Çaldığı koyunlar· 
la arkadaşlarına 
Ziyafet Çekmiş 

İngiliz - Rus anlaşması 
etrafında 

Yazan· .,-... ~IFI~ 
-25-

Dört Arkadaş ! . Diyor 'l ı 
İngiliz - Rus anlaiiması et!'a{uı • 

daki müzakereler hfila Moskovad' 
devam ediyor. Fakat .şimdiye kadaf 
geçen müzakere safhalarının neti
cesi henüz müsbet bir netice verme
miş ve bu vaziyet te mihver de\' ' 
Jetlerini harekete geçirmiştir. in~ , 
liz ve Fransız Rariciye N azırlarıııııı 
nutuklarında, müzakerelerin ya''af 
yavaş birçok noktalarda müsbei te
zahürat göstererek ilerlediğini be' 
yan etmelerine rağmen, Bedin ç-C 

İtalyan matbuatı bu müzakerelcrit1 
müsbet bir neticeye varamıyacnğJJl1 

ilim ediyorlar ve bundan duyduk1" 
n memnwuycti saklamıyorlar. 

Bombalarla Yaptığımız Hücum 
Çok Müsbet Netice Vermişti 

DUn b .. lan•n muhak•· 
melerln e h6rUaeyl 

nasll anl•tblar 
Biribirlerini yaralamaktan suçlu 

kahveci Mehmet, Ali Osman, Ahmet 
ve Selam.inin muhakemesine dün 
Asl e Dör'dünru Chza mahkeme
sinde ba_şlanmıştır. 

•• ••.CM• •• ı 
• Tam, üzerinde bulunduğum 1 

sırtın şarka doğru inen dik meyille-
• r inin başlangıç noktasını tutmuş

tum. Ardımn bakmamla, beni kova
lıyan bir çetecinin, silahını üzerime 
boşaltması bir olmuştu. Hemen ta
bancamı kavr::ıdım. İkinci mermiyi 
olmasına meydan bırakmadım. Has
mım, alnından yediği bir kurşu
numla cansız yere düşmüştü. Atıl
dım üzerine, elinden tüfeğini aldım 
ve omuzundan fiş k torbasını çek
tim, çıkardım. 

Bu vnziyette artık kendimi sela
mette sn)'ı)or, siper aldığım ka
ya ark sından, üzerime do~ru iler
lemekte olan üç çeteciye kurşun 

yağdınyordum. Gospodinler. ilerle
mek, üzerime atılmak cesaretini 
gösterememişle~i. Olduk:arı yere 
uzanmış ve mıhlanmış gibi kalmış
lard ı. Vaz.iyete hakimdim artı~. 

Elime geçen fırsattan istifade ile 
ve kısa, seri sıçramalarla geri çe· ı 
kilmeği diişündüğüm sırada, sağ 

ilerimden, Cumaibalalı Tahir çavu
şun, can kaygısı iJe, sağıma doğm 
kaçtlğını gördüm. ZaYallının ardı
na Uım dört çeteci takılmq kovalı
yorlardı. Bağırarak kendimi tanıt

tım ve tüfeğimi takipçilerin üzerine 
bırbiri ardına üç defa patlattım. 

Tahir çavu~ da kurtulmuş, buluQ
ôuğum kayanın dibine sokulmuştu. 
Tabanc:ısını çıkarmış. o da ateşe k'>
yulmuştu. İki arkadaş bideşince, 
n(' de olsa müda!aamız ku\'vetlcn
mis, ric'atimiz kolaylaşmıştı. "l3en, 
ele geçirdiğim tüfeğin, o da kendi
sinin ve benim n~rdiğim tabancala
rın atc~i ile birbirimizi himaye edi· 
yor, muntazam ve seri hareketler!~ 
gerıHyor, yokuş a.c;:ığı iniyordu •. 
Böylece, takipçilerden, yedi yüz 
metreden fazla uzaklaşmış, her tür
lü tehlike ihtimallerini atl~tmıştık 

ve art1k tabanları yağlnmış, olanca 
hızımızla kaçmağa başlamııtık. 

Üc saat sonra, Cumaibala ve Raz
lık yolu kenarında, büyük bir ağa
cın altında idik. Yorgunluktan bitik 
bir hale gelmiş, ikimiz de cansız ee
sedler gibi toprakların üzerine se
rilmiştik. Tabii arkadaşlarımızı dü
şünüyor, a ıbetlcrinden endişe edi
yorduk. Tahir çavuş, bomba attı~<t 

noktadan biraz ayrıldıktan. sonr:ı, 

Muhiddin onbaşıyı, sığlık bir yerde 
şöyle bir gördüğünü söylüyor, onun 
da 'kaçmnğa muvaffak olduğunu 

kuvvetle ileri sürüyordu. Diğer ar
kadaşların da kurtulmuş bulunma
ları ihtimalinden bahsilc beni tesel
l i ediyordu. Söz bir aralık yaptığı
mız tesire intikal etmişti. Ben, ta
kipçilerin az olmasından ve bilhas
sa atılgan davranmamalanndan çe
teyi iyice hırpaladığımızı tahmin 
ediyordum. Tahir çavuş da tahminı
mi doğru buluyor ve: 

- - Yarısını değil amma, başçavuş, 
öiyorqu. Dörtte birini herhalde te
peledik. Eminim buna. Çünkü, ikin
ci bombamı da attıktan sonra, bu
lunduğum yerin çok ve adeta çıkı
lnmıyacak derecede dik bulunduğu
na- güvenerek, olduğum yerde biraz 
öurdum. Saymadım amma, yerde 

hasır gibi serilmiş bir çok adam 
gördüm. Allah vere de, gebelikler 

içinde Stoynn da bulunsaydı ve şu 
znhmetimiz boşa gitmeseydi. 

' Gün batıncıya- kadar vaktimizi 
olduğumuz yerde geçirdik. İyice 

yorgunluğumuzu almış, karanlık 

iyice basınca da ayaklanmıştık. 

{Kıresne) boğazı yoluna uzanmış
tık. İkimiz de bu havaUyi çok iyi 
btldiğimiz için patikalardan, keçi 

yollarından istifade ediyor ve em
niyetle serbest serbest ilerliyorduk. 

Gece yarısı olmuştu. Razlık ile Kı
resne boğazı armandn, Perim dağ-

1.nrının en sarp bir noktasında bu
lunuyorduk. Biz askerler arasında 

çete salhant>Si adı ile anılan bu sa
kla, ötedenberi eşkiya yatağı olmak-

la maruftu. Buralarda her vakit ve 
bilhassa geceleri çeteler barınır ve 
yataklanırdı. Sık sık pusular kuru
lurdu. Razlıktan Menliğe inen zen
ginler, tüccarlar hep burada soyu
lurdu. Çok uğursuz ve kanlı bir 
yerdi vesselam. Silahlarımız elde, 
parmaklarımız tetikte, Tahir ön
de ve ben arkada, etrafı kollıya, 

dinliye ilerlıyorduk. Bir aralık, ta
kip ettiğimiz istikamette gözümiize 
ufak bir ışık çarptı ve bize bir me
rak salôrak yolumuzu değiştirtti. 

Yarım saat sonra, 1şığın ne olduğu
nu iyice anlamıştık. Fakat, bu dere
cesini hiç tc ummadığımız bir teh
like içinde kalmıştık. Ateşin bulun
duğu yerde bite bir alayı hatırlata
cak kadar kalabalık vardı. Bunlar, 
bildiğimiz gibi isyana hazırlanmış 

yerli Buıgarlardı. Hiç şüphe yok ki, 
Şimalden inecek komitecilerJe .Bul
gar çetelerini bekliyorlardı. İşin ak
si \"C bizi tehlikeye maruz bırakan 
tar.afı da. biraz ilerimizde ansızın 
beliren nöbetçi idi. Gösterdiğimiz 

dikkat ve ihtimama rağmen. nöbet
ci •e rnm·cudiyetirn1zi sezdirmiştik. 

Herif Bulgar bağmyord~: 
- Kimdir o?" P.arola. 
Tabii ceva-p bile vermemiş, heme., 

yüzgeri etmiştik. Fundalann ara
sında sine sine ilerliyor, arada bir 
durup gerimizi dinliyorduk 

Kör olası şeytan, yine ardımıza 
düşürmüştü birkaç '.kişiyi. Avaz a
vaz, dur!.. diye bağırıyor, arasıra 

da birer kurşun savuruyorlardı. 

Biz tabanlan yine yağladık ve bir 
geyik hızHe geriye doğru yollan -
dık. Yakamızı ellerinden kurtarmak 
için -çok çırpındık ve çarpındık. Ni
hayet yorgun arr,ın bir halde arka
daşlarımıza kavuştuk. 

Bulgar çetelerinin toplu hareket 

ve taarruzları başlamıştı. Piredel 
boğazından geçen çeteler muhtelü 

kollardan Menlik ve Nevrekıopa 

doğru bir sel gibi akıyorlardı. Bu 

kuvvetlerden bir kısmını karşılı -
yan iki piyade bölüğümüz Simitli 

köyünde, sarılmak tehlikesine ma
ruz kalmış ve ric'ate mecbur olmuş

tu. Çarpışa çarpışa Kıresne boğazı
na doğru çekiliyordu. Fa.kat, bu bö
lüklerin boğaza doğru çekilmeleri 

çetecileri şüphelendirmişti. Boğa -
zın mühim kuvvetler tarafından 

tutulduğunu sanarak yollarını de -
ğiştirmişle..rdi. Razlık He boğazın a-

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Bundan tahminen iki ay e~l bir 

gün akşam üzeri Mehmet, Tahtaka
ı edeki kahvesinde arkadaşları Ali 
Osman ve Ahmet ile konuşurlarken, 
'kahveye yine Mehmedin arlrndaş

larından Selami gelmiş ve elinde bu
lunan bir şişe rakıyı masanın üstü
ne koyarnk herkesin yanında rakı 

içmek istemiştir. 
Mehmet buna füraz ederek: 
c- Burası meyhane değil yahu; 

k.ahvedir. Kendine gel!> demiştir. 

İşte bu söz, esasen sarhoş bir va
ziyette bulunan Selamiyi baştan çı
karmıya kafi gelmiştir. 

Selfımi Mehmedin ynkın ahbabı o
lan Ali •Osmanı kastede~ek bazı i
malarda bulunmuş ve Ali Osman 
buna cevap verince de ağız kavga
ları başlamıştır. 

Bu kavga biraz sonra bıçaklı bir 
muharebeye dönmüş, neticede yu
karıdaki 4 kişi biribirlerini bıçakla 
yaralamışlardır. 

Dünkü celsede suçlular vak'ayı 

yukarıdaki şekilde anlatmışlar ve:. 
«- Anımızda kavga çıktı. Biribiri
mizi yaraladık.:. 
Demişlerdir. 

Muhakeme: şahit celbi için başh 
bir güne talik olunmuştur. 

Tozkoparan Kazası 
Ellz n ın ölUm Un 
ol n ör dün 

ot ndu 
2 gün evv l Tozkoparanda vukua 

gelHek Elize isminde bir ihtiyar 
Ermeni kadının ölümü bir de posh 
müveniinin yaralanmasile neticele
nen foci kamyon kazasına sebebiyet 
vermek suçile yakalandığını yazdı
ğımız firari şoför Kemalin dün ikin
ci Sorgu Hakimliğinde sorgusu ya
pılmıştır. 

Mumaileyh demiştir ki: 
•- Oihıangirde fazla kum yükle

miştim. Kamyonum çok eski ve do
lu idi. Y.okuşa gelince çok hızlandı
ğımı g-Ordüm. Vitesi Heğiştitdim. 
fayda vermedi. Ayak freni yaptım, 
el frenini kullandım yine bir işe ya
ramadı ve böylece yıldınm gibi bir 
siir'atle uçarken kaza oldu. Bundan 
ilerisini bilmiyorum ve hatır1amı-
yorum.> 

rasından P<ır.im balkanına girmiş- Şoför, bu ifadesinden sonra tev-
lerdi. Papazçayınn kadar da ilerle- kif olunmuştur. 
mişlerdi. vvvv.. """" ""'"""""""""""'"""""""""'"""'~"JV 

Biz Menliğe geldiğimiz zaman VILAYFJ"ITI!:: 

Binbaşı Hüsnü Beyin kumandasın~ v·J"' - . . 
ra bulunan Menlik alayı, asiler ü- l ayet sarayı hır mılyon 
zerine yürümek üzere kasabadan liray m 1 oluyor 
çıkıyordu. Menlikte, taburumuzun Ş bir planı mucibince Sultanah-
da tenkil hareketine iştirak etmek mette ve Adliye Sarayı yanında ya
üzere hazırlık emri aldığını öğren- pılacak olan vilayet sarayının inş:ı
miştik. Dinlenmeğe lüzum görme - atmın keşifleri hazırlanmı~tır. Hn
den Ropcl boğazı yolunu tuttuk ve zırlanan keşiflere göre bina bir mi1-
o gece sabaha karşı Sereze varıp ta- yon liraya mal olacak ve 320 odalı 
burumuza kavuştuk. olacaktır. 

Binbaşımız, hepimizi karşısında Azl dll n m murla r 
görünce memnunluğunu saklıya - İstanbul Vilayeti Muhasebei Hu-
mamıştı. Bizi karşısına dizdi \'e he- susiye müdürü, Yalova, Kartal, Ça~ 
pimizi ayı ayrı dinledikten sonra: talca muhasebelerinde teftişler yap-

- Aferin size .. dedi. İstoyan kap- mış ve bu teftişler neticesinde va
tanı gerçi öldüremediniz amma çe- zifelerinde ihmalleri görülen birço'< 
tesini iyi hırpaladınız. Ben birin - memurları vazifelerinden azletmiş-

den haberini aldım. Çete efradın - tir. 
vvvv_,_,_..._...""'""'""""'°""'°""'°""""~ 

dan o gün kırk yedi kişi yaralanmış llV'l'Efl'f.BRDI 1 
ve yirmi bir kişi de telef olmuş. 

Fena bir z:ıuva~f~kıyet d:ğil bu. Fa- Tramvay, Efektrik ve tunaJ id~re-
kat, bu hizmetınızden zıyade gön • l . . d . f J. . 
derdiğiniz haberler çok işimize ya- ermm evrı es ımı 
radı. Bunun içln, Fırka Kumandanı İstanbul Belediyesine geçmiş bu-
İbrahim Paşa, hepinizin ikişer aI-1 lunan Trnmvay, Elektrik, Tünel ida
tı nUra lie talüfinizi emretti. Buna relerinin devri teslimine yarından 
ben de ayrıca yarımşar altın ilave itibaren başlanacakt r. Bu sebeple 
ediyorum. Nefer Muharrem'ie Şük- bir heyet t ekJ...-ül etmiş ve faaliyt!-

te başlamıştır. Devri teslim mua
rüyü de onbaşı yaptım. Haydi, mil-
lete ve devlete dua edin. melesi neticelendikten sonra bugün-

kü muvakkat idare lağvolunacak- j 
CDevamı var) tır. .. 

Derdimizi Kime 
Anlatalım 

Kızımı tedavi ettirmek için Kay
seriden Ankaraya geldim. Veremli 
hastalar için Verem Dispanserini 
gösterdiler. Sabahleyin erkenden 
kızımla oraya müracaat ettik, baş
hekimi sorduk. Çok kalabalıktı ve 
herkes bekleşiyordu. Daha gelme
di, dediler. Dokuz buçuktan sonra 
bir daha sorun; ondan evvel gel -
mez, dediler. On buçukta sanşm 

bir bay geldi, etrafını, elinde kağıt 
tutan birçok kimseler sardı. Sağım
da duran bir zate, bunların ne ka
ğıdı olduğunu sordum .. Bu hasla -
lar, Sümerbanktan ''e Maliye 
Vekaletınd n geliyorlar .. dedi. Baş
hekim, oranın da doktorudur. Has
talan burada bakılır, dedi. 

Biraz bekledikten sonra tekrar 
muayene odasına girmek isterken 
amele kılıklı iki kişi bize omuz çar
parak kendilerine yol açtılar. On- ' 
Iarın da ellerinde birer kağıt Yardı. 
cBiz Yünişten gelıyoruz• dediler. 

1 

Hemşirenin birine, kızımı muaye
ne odasına sokmasını rica ettim. 
Dahn sıra g lmedi, dedi. Bu sırada 
bir hanım cAyol. biz kaç gündür ge 
lip gidiyoruz, düha bala bakılam:ı
dık, sen daha bugün ilk geliyo• - ' 
sun .. ~ dedi. 

Kızım çik halsiz düşmüştü, içe
ride, sıralara oturttum, saat ar -
tık on bir buçuk olmuştu# Yorgun
luktan, kızımın ağzından biraz 
kan geldi. Dahn birçok insanlar bi
zimle beraber bekleşiyordu. Kağıtlı 
hastaların arkası alınmamıştı. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu. Bu sıra
da efendi?in biri atıldı. Başhekimi 
şimdi telefonla Ziraat Vekaletin
den çağırdılar, oraya gidecekmiş .. 
dedi. Artık halimizi siz tasavvur e
dersiniz. 
Meğerse, Başhekimin tam sekiz 

yerde işi vnrmış. Bütün bu dairele
r ·n hastaları dispanserde muayene 
olurlarmış. iki gün daha üstüste 
ı.ri•t;k, kııımı muayene ettirmek 
kabil o1amndı. Ne yapacağımızı şa
§ırdık. 

Derdimizi kime yanalım? Bari bu 
kadarını gazetenjzdc yazsanız, yi
ne bir faydası olur. 

Halen Kay.serid eski mütckait
lerden Hakimoğlu Mehmet Ali -

Dünkü Hortum 

HUaeylnl flmdl mahkeme
de bu hareketinin h•••

nı varlıor 

Çorluda Kasap İbrahimin kendi
sine emanet ettiği koyun sürüsün
den birkaç koyunu gizlice kesere.it 
arkadaşlnnna ziyafet çeken Çorlu
nun Yenice köyünden Hüseyinin 
muhakemesine dün Asliye Ceza 
mahkemesinde devam olunmu~tur. 

Dünkü celsede Hüseyin, bu ko
yunları, öldükten sonra kestiğini 

söylemistir. Halbuki dosya arasında 
bulunan baytar raporu mündereca
undan havv.anlarm sağ iken kesil
diği anlasılm ıstır. 

Muhakeme talik 

B 1ed·ye koop ratifi heıeti 
i r si top~andı 

İstanbul Belediyesi .kooperatifi 
umumi heyeti tarafından koopera
tif idare ;meclisi azalığına seçilen 
Belediye Rcis mua\·ini Rıfat Yenal, 
Memurin Müdürü Salih, tJstatistik 
Müdürü Tarık, İktısad Müdürü Saf 
fct ve maarif memurlarından Adil 
dün ilk toplantılarını yapmışlardır. 

Bu toplantıda heyeti idare azası 
kooperatif müdür ve muhasebeci -
sinden kooperatif vaz.iyeti hakkında 
malümot almıştır. 

Haber aldığımıza göre yeni heye
ti idare kooperatifin bugünkü vazi
yetini ıslah için yeni tedbirler ala
caktır. 

Prost Zonguldakf3n ge'iyor 
Zonguldağa gitmiş bulunan şe -

hircilik rntitehassısı Prost, çarşamba 
günü sehrimize gelecektir. 

Beyazıt ma iye tahsil şuhesi 
Bcyazıtia Zeynep Hanım k ınağı 

arkas•ndaki arsada ·enidcn yapı -
]acak olan Maliye Tahsil Şubesi 52 
bin liraya ihale olunmuştur. 

K rraı - Yakac k yolu 
Kartal - Yakacık yolunun 5 kilo

metrelik asfalt kısmı 23 bin lıraya 
ihale olunmuştur. 

Hasta bak ıc1 hamş~eJere dün 
diploma ları veriidi 

Kızılay Hemşire okulunu muvaf
fakıyetle bitiren genç bayanianmı-

ıa dün akşam diplomaları merasim
le verilmiştir. 

Bu munasebetle Aksaraydaki Şehrimizde ani bora ve yağmur 
esnası::ıda düa bir hortum 

glSrüldü 
Dün sabah şehrimizde çok sıca'lc 

geçen hava, bğleye doğru bozmıış ve 
zaman zaman gök gürültüleri işitil
miye başlanmıştır. 

mektep binasında saat 17 de güzel 
bir tören tertip olunmuştur. 

VVVVVV"'-"V"""'"""'"°"'"-"'"-"'.-V-:~~~~~~, 

Bu suretle öğleden sonra da ara
sıra yağmur yağmıştır. Saat 15 te 
ansızın büyük bir bor.a çıkmış ve so
kaklardn kfığıtlar, süprüntüler, dam 
!ardan kiremıtıer uçmıya başlamı~
tır. 

Saat 15 i biraz geçe; Kağıthane 
sırtlanndan Üsküdar istikametine 
doğru havada sivah bir sütunun 
yllkseldiği görülmüştür. 

llA.HKF..MELERDE : 

1 haftada 3 defa dilenirken 
yakalanan d !enci 

Ahmet oğlu Yakup isminde bir 

dilenci, bir ha!tadn uç defa «dilen

mek» suçilc yakalanarak dün tek
rar Sultanahmet birinci Sulh Ceza 
mahkemesine vcrilmiştır. 

Mahkeme muma.ileyhi lO gün Beel 

diye hizmetinde çahşmıyo mahkı1m 
etmiştir. 

~VV_,_,VV"'-"V~~---~"-A.--..~ 

~aka:t mihver devletlerinin b\l 
hal'eketi ta.'Tlamile platoni ~ bir ın:ı· 
hi~t.'tte kalmayıp. İngilizlerle RUS' 

!ar arasındaki diplomatik temasla· 
:nn uzaması, kendilerini bu işi ta • 
mamjle bozd:.ırmak imkanlarını s· 
ramıya s0 vkC'tmektedir. Bunun iÇıll 
de Berlin, geniş mikyasta bir faalı· 
yet programını tatbike teşebbüs et· 
mektcdir. Bu teşebbüs, ıi.ktısadi ~e 
mali bir istikamette kendisini g~· 
tcrmektedir. Yani B<;J"lin, Ruslııra 

kredi temin etmek istiyor ''e ıı • 
şağı yukarı yedi yüz elli .miiydll 
marklık mamul e_şya mukabilinde 
ham maddeler almak gayesile bit 
endüstri heyeti göndermek t~eb • 
hüsünde bulunuyor. Tabiri diğer • 
le, Rusları, bu ~ildeki hareketle, 
sulh cephesinden ayırmıya muvaf· 
fak olabilecekJerini ümit edi)·orla!· 
Zira, Alman noktai nazarına göre 
ikusadi ıvc mali sabadaki sıkı tenıss 
ve bağların tabil bir neticesi, siy • 
si anlaşmalara yol açabileceğidi! 
ki, Almanlnrm bu .istikametteki /11· 
aliyetlerinin manası ;mlaşllabilil'· 
Zaten son zamanlarda A!lman dip" 
lomasisi, Moskova~·ı, sulh ~ephe>i· 
ne iştirakten var,geçirmck ıçin bil: 
yük .mikyasta harekete ge~§ idi· 
Yalnı~ bu hususta esas rolü O.) ıı.ı • 
yacak olan yine Sovyet Rusyacb!· 
Ve umumi siyaset, mill.i menfaııtlt 
karşısında para teklifleri, herhapgi 
bır tesir göstermekten ach:dir. ıÇiW 
kü mütekabil siyasi \"e hatta iktı ' 
sadi anlaşmnlarda esas itimad )liS• 
sidir. Zaten umumi mahiyetteki nıı· 
!aşmalar silsilesinde, muvaffak ol· 
mu~ eserler ki, Türk - İngi)iz sn • 
lnşması ve yeni Tür.k - Fransız sil' 

]aşması, bu hususta bariz bir miSBl· 
clir. 1ngiliz ve Rus anlaşmasında bil 
amilin tezahürü, yakmda, sulhilll 
jdamesi uğrunda kurulan siyasi 
müesseseler amsında, bu anıaşmı· 

nın da yer alacağım göstermek • 
tedir. 
Şimdi mihver devleilcrile deınol'' 

rasi devletlC'ri bu sahada da ~
maktadır. Yakın bir zamanda ta • 
hassül edecek müsbet vcy-. meııfİ 
neticeler Avrupa ve dünya mu\·J' 
zenesini yakmdan alakadar edeoel' 
bfr mahiyet gösterecek ve de\•lei • 
lerin müstnkbcl hareketlerini ,ltai· 
iyf'tle tayin C'doccktir. 

l r. Rc,ad SAGAY 

BeyoğJunda yeni t lefo1' 
santrah 

Bir hortum halinde bulunan bu u. 
zun sütun, gittıkçe büyüyerek Üs
küdar jstikametinde kaybolmuştur. 

Beyoğlunda. sokaklarda \"e evlerin 
pencerelerinde bulunan halk· cSik-
1on .. u merak ve endişe ile -~~et
miştir. 

Şi~lide yeni yapılan ve 2000 abo
nelik olan büyük .santral lstanbulll11 

bütün telefon ihtiyacını karşııay-· 
bilecek bir şcki1de olmasına rağnlerı 
son zamanlarda şirkC'te vaki ol 11 

müracaatların sayısı 2000 i ge~mi§• 
tir. Bu sebeple İstanbul santralınıft 
kuvvetinin 1000 aboneyi idate edt" 
lbileeek bir sekilde tevsii düşüniil· 

Denizyoflan ve t:man rı umum rneı.-t dir. Kadıköy santralında soll 
müdiirfükleri ka IOSU :rapılan ilave inşaatile bu semtte 6oO 

Yağmur, saat 17 de tamamen ke
silmiş ve akşam üstü hava açmışbr. 
Diğer taraftan Yeşilköy Meteoro

loji istasvonundan alınan rnalfuna-

ta göre dün yurtta hava Egenin ce
nup kıyısı ile Akdeniz kıyılarında 
GZ bulutlu, diğ r bölgelerde çok bu
lutlu ,.e m<'vzii yağı.şlı geçmiş, rüz
gnrlar, garbi istikamettcu orta kuv-

vette esmiştir. Dün İstanbulda hava 
ekseriyetle kapalı geçmic;, rüzgar şi
m lden s nivede 3-5 m€tre hızla es

miştir. Snat 14 te hava tazyiki 
1010,1 milibar idi. Sühunet c>n yük
SC'k 26 O \""e en duşük 20,0 santigrat ı 
kaydedilmiştir. · 

. . .abone daha telefon alm1ya imka11 
Dcnızyolları ve Lımanlar Umumi b 1 cl· u muj'._ur. 

~üdürlükleri.nin bütçeleri tasdik e- ,•-••••••••••••'il 
dılerek M-~~sı:n _ çıkmış~r. Her iki T A K V İ M 
umum mudurluğün yem kadrolan -· ...... ..._, 
yarın memurlara tebliğ edilecektir. 25 H ıirası t939 Pazar 
Eski Denizyolları binasında faaliye-
te geçecek olan Denizyolları Umum 
Müdürlüğü bu binaya taşınmakta-

• dır. Şimdıki Denizbank binasında 

kalac::ık olan Limanlar Umum Mü

dürliiğü servis taksimatı yapılmış
tır. Denizbankın İzmir şubesini tes

lim almak üzere İzmire giden liman 
lar Umum Müdürlüğü muavini Ha
mit Sar coğlu bugünlerde şehrimize 
dönerek bir temmuzdan itibaren fa
ali ete geç('('ek teşkilatın idari ha
zırlık! rile meşgul olacaktır . 

Mkrlı 1 Cemaz.i1Glcvvel USI 
Ra•I• 1'2 HAZİRAN UU 

Rmı bızır: 51 

SODU 

Of'il aa ti: 4,30 
öıı. s 12,16 - lııta•ı ı 
~•ı•• ı 1',45 - Yabı ı 

laıak :2,09 

16,17 
21,49 

j 
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Du .. nyadakı· Akı·sıerı· man(~~:::~y!:cid:~~:m~!~~. 
Münih anlaıması bu yangını bir 
kat daha körüklemek tesirini yaptı. 

Ekselans Abdii.lfettah Yahya 
Rumanyada da temaalar yapacak 

. Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu A
Jan ının hususi muhabiri bildiriyor: 

.reler sırasında tanzim edilmiştir. 
Almanlar yarın Dantzigi alsalar 
öbür gün tazelenmiş bir hırs ile 
Balkanlarda ba:ı; ka bir memlekete 
saldıracaklardır. 

Bir müddettenberi misafirimiz bu- # 

hliatay anlaşmasının pazartesi gil· 
llu. Büyük Millet Meclisinde tasdi
kinden sonra ayni gün Hatayda hay
ranı yapılacaktır. Asıl büyük kurtu
luş bayramı 23 temmuz.da uck muh
teşem ve muazzam tezahüratla kut
lana~aktır~ O günkü merasimde bu
lunmak üzere Ankara'dan mütead· 
dit heyetlerin geleceği anlaşılmak
tadır. 

Hususi meselel~r üzerinde olduğu 
gibi umumi siyasetin yüJı:sek sahi· 
sında da tezahür eden bu sıkı an
laşmanın aradaki bağları daha zı. 

yade sıkılaştırmış olduğunu gördü
ğümden dolayı bilha~ bahtiyarım. 

Bu türlü davaların ise hiç bir za· 
man bir konferans masası başında 
sulhperverane müzakerelerle halle
dilmesine imkan olamaz. Hiç bir 
millet elinden gelen bütün vesaiti 
kullanarak kendisini son dereceye 
kadar müdafaa etmedikçe Alman 
ta,biiyeti altına giremez. Binaena - ı 

leyh, Avrupayı rahatsız eden, me· 
deniyeti tehlikeye düşüren mesele
ler kökünden halledilmek isteniyor
sa Almanları cHayat sahasııt emel· 
lerinden \'azgeçırmek Iazımdır. 1 · 
talyanlar müttefiklerini uslu dur -
mıya sevkedcbilirler mi? 

lunan Mısır hükumetinin kıymetli 
Hariciye Nazırı ekselans Abdülfet· 
tah Y.ahya Paşa ve maiyetindeki ze· 
vat, dün akşam limanımızdan saat r 
22 de hareket eden Transilvanya va· 
purile Köstenceye müteveccihen 

5 temmuz kahraman ordıımuzun 
llatay•a gırdiğinin yıldönümü olma
sı nıunasebetile, bu mes'ut gün de 
Parlak merasimle kutlanacaktır. 

Hatay şehirleri bayramlar müna
&ehetile fevkaiadc surette donan
lnakt:ıdır. Halkın sevinci görülme
tlliş derecededir. 
İskenderun, 24: (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri· 
>°Or: 

?wlebuslıı.rımızdan Rahmi Apak, 
~\'det Kerim İnccdavı. Ali Münif 
?ugün Hatay'a gelmiŞierdir. Payas 
l&lasyonunda Parti erkanı, mebuslar 
\re Dahiliye müst~rı, Emniyet U
llturn Müdürü tarafından karşılan
nıtşlardır. Misafirler. İskenderun 
balkevinde karşılayıcılarla hasoıhal
den sonra Antakyaya gitmişlerdir 

Ti.irk - Fransız 

Parıs. 24 (A.A.) - Türk • Fransız 
delldarasyonunun imzasından sorua 
8onnet'nin radyo ıile de \'erilen be 
;)'ınatında Türk • Fransız deklar:ıs
•0nunun metni §Udur: 

Evvela, Akdenizde bir harbe mün 
cer olacak bir tanrruz t:ıkdirindf 
:fi.ansız ve Türk hükumetlerinin lJi
ttbirledne ellerinden gelen her tür· 
lü Yardım ve müzaherette bulun:.ı 
~klaıını 
Saniye~. işbu teahhüdün, Bglkan 

farda emniyetin teminini :istihdaf e
decek olan kat'i anlaşmada tasrih o
lı.ı.n.acağını derpiş eylemekt~dir. 

İfte ~lirasyonun esaslı iki nok· 
laaa bunlardLr. 

Vaşington, 24 (A.A.) - Amerika 
doplomatik mehafili, Türle • Fransız 
anlaşmasının akdini Avrupa sulh 
cephesinin kU\-vetlenmesinde ciddi 
bir amil olarak telakki eylemekte
dir. Ayni mehafil, Tüı k • Fransız an-· 
!aşm asının ~foskova müz.akereleri 
üzerinde de müs3it bir tesir yapaca-

ğı ümidindedir. Amerikan mehafili, 
Mosko\•a ile yapılmakta olaa müza-
kerelerin neticelenmesini totaliter 
devletlerin getişlem<"sine sed çek-

rnek için siyasi \'e askeri bir zaruret 
olduğunu işaret eylemektedir. 

Paris, 24 (A.A.) - Eski Bahrive 
Nazırı Pietri, Fransız - Türk anlaş
ması hakkında Joı.ır gazetesinde 

yazdığı bir makalede di~·or ki: 
Yçni ittifakın stratejik faydaları· 

nın teferrüatına girişmek istemiyo· 
rum. Fakat iki nokta var ki. çok ba
rizdir: Boğazlardan geccrek icabın-

da deni:r.den Rumanyays yardim et
mek ve Sovyetler Birliği ile irtibat 
tesis etmek imkan dahiline girmiş 
olduğu gibi SÜ\·evşin de karadan 
müdafaası temin olunmuştur. 

Nihayet şunu da tebarüz ettirmPk 
lazımdır ki, Sicily~ - Pantellaria -
Libya ückenini kabul dahi etsek Ak--denizin gerek garo, gerek sark hav-
zası İngiltere ve Fransanın tefeV\'U· 
ku altında bulunmaktadır. 

Türk ittifakının bi.iti.i.n istam .ale-
minde yap:ıcağı derin tesiri de kav. 
detmek lazımdır. Alman ve İtalvan 
emelleri ve propagandalarının ölüm 
çanı cıılmıştır. 

Psris, 24 (AA.) - Fran~ız - Türk 
anlaşması hakkında Matin gazete<;i 
divor ki: 

Ötedcnberi söylenegclm~tir: Her 
türlü ittifak \'e anlasmada bunları 

Bunu nasıl yapabılirler ki iştiha· 
nın şiddeti itibtwile Roma ile Ber
lin arasında hiç bir fark görmüyo

şehrimizden ayrılmışlardır. 

Aziz misafirlerimizi nhtımda İs-
tanbul viliıyeti, Komutanlık er
kanile Polis Müdürü, Mısır Bı.;.ş

konsolosluk erkanı ve kalabalık bir 
halk kütlesi teşyi etmiştir. Misafir· 
]erimiz rıhtımdan askeı·i merasimla 
uğurllmmışlar ve bir kıt'a asker ve 
bir polis müfrezesi selam resmini i
fa etmiş ve askeri bando Mısır ve 
Türk milli marşlarını çalmıştır. 

Muhterem nazır, buradan doğru 1 

Köstence tarikile Bükreşe gidecek 
ve Rumen.de\•let adamlarile bazı te
maslarda bulunacaktır. 

1 

Mııır Hariciye Nazir• Yolcu 
Salonundaa Çıkarken 

ruz. İki istilıi hareketi atbaşı yürü- Misafir nazır, şerefine :iün Mısır 
yor. Almanların Orta A\-rupada ka- Konsoloshanesinde bir çay verilmiş 
zandıkları mevkii İtalyanlar Bal · \'e bu çayda İstanbul Komutanı Ge
kaniarda Arna\•utluğu zaptetmelt neral Halis, Vali muavini Hüdai ve 
suretile mütevazin bir şekle sok - sef nret erkanı hazır bulunmuşlar, 
mak istediler. çay çok samimi bir hava içinde ce-ı ğu etrafında samimi tezahürlere ve. 

İtalyan gazetesine· göre, Dantzig reyan etmiş \•e Türk - Mısır dostlu- sile olmuştur. 
n~~le~nden gayri ~e~leler Avru- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pai değılmiş. imparatorluklara, Adana Halkevı·nı .. n 
mü::stemlekelere taalluk edermiş. 

Yine tekrar edelim ki ne Orta Av· 

rupa. ne Dantzig. ne Balkanlar, ne ' Tem s ,. , Ko 1 u 
Ukranya. ne Korsika ve Nice, birer 
müstemleke değildirler. İtalyan ga
zetrc;i kendi vatandaşlarının Korsi
ka ile Nice'i istediklerini unuttu 
mu? İtalyan halkını böyle nümayiş· 
lcre sevkcdenler emellerinden vaz-. 
geçtiler mi? • 

1 

lsasen bu hususta şunu -da kay
d~ek: gerektir ki, .anlaşma, açıkça 
lastih edilmiş olduğu üzere, hiç hit· 
fneınleket aleyhine mütevec"cih d!!
liıdır. Bu, lngiliz • Türk deklirasyo· 
llunun aynidir \~e Paris, Londra !\'C 

~karayı teşrik eden ve muv.affa
kıyeu sulhün idamesi hususunda e
&islı ~nütlerini gösteren müıakc-

aktedenlerin vösıflarıdır ki hesaba 
katılır. İmzalanan kilğıdm mahiyeti 
sonra gelir. Heı· ~yde olduğu gibi 
her şeye üstündür. İşte 

Müstemlekelere ait talepler ara-f 
sında Tunus'un da bulunması la · 1 

zımgeleceği 3.şikardır. Fransa, Tu -
nustaki mevkiini kaybettiği gün Av 
rupada küçük bir devlet haline gi· 
rer: Akdenizdeki vaziyeti son dere
ce zayıflar. İtalya için Tunus'u ele 
geçirmek eski Roma İmparatorluğu 
hulyasına bir temel taşı koymak 
olur. Bütün işler uzak müstemleke 
davaları değil, J\.yrupa ve dünya he
gemons,ası prensiplttidir. Bunları 

böyle yumuşak ve zıihiren zarar8ıZ , 
gibi görünecek kelimeler ve müta
lealar arkMnna saklamakla hiç bir 
netice elde edileme1~ 

Temailc~erdea bir ırup . Doktor Urfi G6ıgey'ia etrllfıada. t 
bu bakımdandır ki. Türk • Fransız 
ittifak.mm çok yüksek bir kıymeti ll.._Jia c.hlt YALÇIN 
\•ardır. ---·-·--··-·· .. ···-·· 

Günde 11,S saat !Garip Bir ihtilas Reşat Sagay 

~alıştırılan Gen~ Hadisesi Tahkik ~~!~~~u~doğlu He arkadaşı-
IC!~ • K 1 Ediliyor mız Dr. Reşat Sagay'ın ııikah to-
°'Yl'I iZ arı ~ renleri dün Suadiyedeki köşklcrin-

(Ra.5tlrafı 1 inci sayfada) de akraba ve dostlarının bulunduğu ----bu .. •aliye t ncl cezada 
.. Y•nı a.ldtat bir ınah

k•mey• ba~lancı1 
(B:ıştarafı 1 inci sayfada) 

lith:ınesi sahibinin muhakemesine 
dun Aslıye bırinci Cezada bakılmış
hr. 

d Oünkü ce~sede dinlenen i§çiler -
en Bayan lstil1·ani ve Emine Fat-

~ ile Bayan Müzeyyen, sabah saat 
; dt işbaşı yapıp akşam saat 19 

a. Çıkt1klarını ve saat 12 - 13 ara-
~cia da bir saat yemek tatili yap· 

a.rını söylemişlerdir. Ancak bun 
•rdan İstılyani ve Muzeyyen, te -
Clillik yapmak maksadile sabah sa
lt 'l buçukt~ işbaşına gelmi~ olduk
~rını ilave etmişlerdir. 
. Bundan sonra İş Dairesi Müfet • 
lŞlerinden B. Cevat Mimaroğlu din 
~ıı,,..: ...... 
~·-qur. 

it llu. ~üfettiş, me\·zubahs imalat -
~~e~ı bir sabah vakti ansızın teftiıi 

tiğlıu ve saat 8 de müteaddit işçi· 
letı orada gördüğünü söylemiş ve: 

İddiaya göre, Beyoğlu postahane- samimi bir aile toplantısı içinde ic· 
si muhabeıc memurlarından iki ki· ra edilmiştir. 

şi, çekilmek üzere telgrafhaneye ve- Genç evlilere gazetemiz saadetler 
rilcn bazı telgraflardaki kehmelert, temenni eder. ---mana değişıni.recek bir şekııde giz- Al 
ıicc kısaıtarak kelime adedıni azalt- manyanın Mü!.tem-
mışıar \'e bu suretle kazanılan ke- )eke Tal ~ pleri 
limelerin ücrctlel'ini zimmetlenne Lydenburg, (Transvaal) 24 (A. A.) 
geçirmişlerdir. - Müdafaa NazmPirow, bir nutuk 

Ancak. telgrafhan •e verilen tel- söyliyerck Afrikanın cenubu garbi
graflar mukabilinde bunların sahip- sinde kaybettiği müstemlek~lcrle 
}erine bırer makbuz teslim edilmek- Tanganyika'nın yerine Almanyaya 
te ve bu makbutlara kelime adedi tavizatta bulunulma::.ını istemiş ve 

demiştir ki: 
- Almanyanın müstemleke talep 

Jeri açıkça tasdik edilmedikçe, de · 
\•amlı bir sulh teessüs edemez. Bu

yani makbuz suretlerinde de tahri- nunla beraber, Tanganyika ile ce 
ft.t yapılmıştır. nÜbu garbi Afrikanın Almanyaya 

de yazılmaktcl olduğundan, makbuz
ların koçanlarındaki suretlerinde 
kala.1 kl'lıme sa) darı da azaltılmış, 

Mliddeiumumilik, hadisenin tah- iade cdılınesin<:> imkan yoktur. Çün
kikatını 4 üncü Sorgu Hakimliğine kü 1914 denberi bu havali büyük in· 
ha"·ale ~tmiştir. kişaflara mazhar olmuştur. Fakat 

Henüz tahkikat safhasında olan müzakere yolile bu toprakların ye
bu hadisede rr:e\'Zubahs iki memu- rinc Almanyaya lüzumu kadar top

run ismini, kat'i netice alınmadığın

dan ~·azmıroruz. Tahkikat de\·am 
etmelctedir. 

rak verilmelidir. 

lngllteronln Romanyaya 
açbfiı kredi tı - «Bunlardan Bayan Müzeyye

.. e, kaçta işbaşı yaptıklarını sor - !!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!! 
\IUtn larını söylemiştir. 

• 
Londra, 24 (A. A.) - İngiltere 

ile Rumanya arasında Londrada ce
reyan eden mali rni.ızakereler nihai 
bir anla~ma ile neticelenmiştir. Bu 
anlaşma mucibince İngiltere, Ru • 
manyaay b~ buçuk milyon ister
Un ikraz edecektir. Bu para, iki 
memleket arasındaki mübs.delele -
rln kolayl1l3tırılmasma tahsis edi • 

·t · 7. buçukta, dedi. Diğerleri de ' mı !Bu iki şahit heı:: ne kadar 17 şer 
Ciıkı Zlıb y:ıpmak için erken gel· yaşında olduklarını söylemişlerse 

erini sôyledıler .. > deini~tir. de mahkeme, ifadelerine kanaat 
~\Utıaileyh, şahitlerden Bayar. etmemiş ve nüfus kayıtlarının polis 

Jcu . Y~:.~. ile İstel:yaninin Yatlaıın:n vasıtasile çJJtarılarak getirtilmesi, 
>' 2Üklugune de işaret ela~ ft 16 diğe1 şahitlerin de cllnlenme!l i9ln 
a::-lldan aşağı iş.ilerin günde 1 sa- muhakemeyi bqka bir (Üne talik 

'l hzla bile calıstınlanuy:-=ak-. etmiıtir. · !~U.. 

Adana (Hususi) - Durup dinlen- ı 

menin ferahlığını hızlı \"e program
lı ~alışmakta duyan Adana Halke
vimizin Temsil kolu gcnçleıi bu 
hafta da Eğitmen Kursunda temsil 
ve konser verdiler. Şehirden üç ki· 
fometre mesafede, Eti Türklerinin 
oturdukları mahalle ve bahçelerin 
ortasında Güneşli okulunda açılan 

bu kurs, yaslı gôrünen çıplak tepe· 
leri ve boz tarlaiarı baharla boy 
Ölçtüreceğini vadeden ve yüreğin· 
deki feri köyden aldığını söylcven 
köylü yurd çocuklarını köy eğitme· 
ni yetiştirmektedir. 

* Otobüsümüz saat 20 de kurs bi-
nasınm önünde durdu.. Gür sesli 
genelerin okudukları marşlar gece
nin karanlığında bir alev gibi yük
selerek uzak mesafelerm koynundı. 
aksisadalar yapıyordu. Başlarında 

öğretmen Feı·id Kumbaracının bu
lunduğu otuz kadar levent eğitme· 
nin bize karşılık olarak haykırdık
ları asker şarkılarını müteakip el 
sıkmak kafi gelmedi; kucaklaşma· 

lar; öpüşmeler başladı. 
Saat 21 de müsamereye başlandı. 

İstiklal marşından ve başôğretme
nin hitabesinden sonra temsil kolun· 
dsn iki genç ressam Hikmet Sihay 
''e Galip Ongül köy türküleri ç:ıldı
lar ve okudular. Arkalarından Tem
sil kolu delegesi doktor Urfi Görgc
yin çocukları sahneye çıktı .. Arala
rına kıymetli hocaları H kk, Tar'ı 
da alan bu sevi"mli ya\'rular baba-
ları Urfi Görgey gibi, henaz kür;ül; 
kalblermde büyük yurd aşkı \'e va
zife sevgisi t:ışıyan birer ülkü yol
cu1arıdırlar. Atatürk neslinin bu 
sağlam karakterli çocukları. iptidai 
ve yay\'an dü~ncele, in, ec:ki zıh

niyetlerin üzerinden sıliııdirle ge· 
çen babaların·n rka ınd-ın yürü
yerek Yurd, Millet ve Rejım saha
sında bugünden iş göı mcge başla
mış örnek birer uzu\'durltır Yüzler

.ce Etili \'e Eğıtmenler. d:ıvetlıle: 

garb musikisinden parçalar dinledi
ler, Nermin Görgey kemanla me§· 
hur eserlerden iki klasik okudu_ 

Konserden sonra Vedad Urfi 
Bengü'nün iki perdelik . Kanun 

Adamı> piyesinin temsiline geçildi. 
Daha ev\·el c Yeni Sabah> sütun
larında kanun karşısında insanı:ı 

vazifesini gö:>teren bu eserden hah-
sedildiği için yeni bir. şey ilave et

miyeceğim. En son olarak sahne •e 
Eğitmen Mahmut Aydınoğlu çıktı .. 
Baş öğretmenleri Muhittin Cnnbo
ladın cEğitmen:. adım taşıyan özlu 
bir şiiriİ1i okudu. Bu kıymetli bac: 
öğretmenin ayni zamanda milli şiir· 

ler yazan ku\•vetli bir şair olduğu
na inandık. Mahmut Aydınoğlunun 
kendi de bir şiir yazmıştı. Okudu, 
çiftliği bileğinde bir bilezik ve bil-

giyi kafasında bir tac gibi t:ısıdıgını, 
Eğitmen kursunun kendilerine iki 
yol öğrettiğini. bunun birinin insan
lığı bilmek, diğerinin de yurdu ş<:>n· 

lendirmek istikametlerine çıktığını 

anlattı, tarım ve zootekninin ehem
miyetini tcb rüz ettirdi. Müsamere 

bitmişti.. Saat: 1. Yemekte genç ta
lebeler istikbale nasıl hazırlandık-

larını, öğretmenlerinin kendilerini 

nasıl yetiştirdiklerini anlattılar. Bız 

de onlara kendi fsaliyctlerimizden, 
Halke\·lerinin ,.e temsilin ehemmi-

yetinden bahsettik. Halkcvi başka
nımız \'e ·Belediye reisimiz Kas•m 
Ener'in bu geniş çalısma sahasını 

bize nasıl temin ettiğini. her H'.11· 
kevlinin ruhuna mensup olduğu kol

daki göreceği işin bü~~ük manasını 

zerre zerre nasıl sindirdiğini. dün
ku bozuk Adana belediv<!Sini bugün 
s ~lam \•e emmyctli bir meknniz· 
ma ile halkın arzusuna ve memle
ketin öz ihtiy çlarına uygun olarak 
arfettigi enerji ve badz liyakatiy

le nasıl idare ettığini uzun uzun 
kulaklarına doldurduk. 

YUSUF AYHAN 

şirketi müdürü B. Metcos Temel tlc 
Denizbank Hukuk müşaviri İsmail 
İsanın tevkif edlldiklerini evvelki 
gün yazmıştık. 

Adliye dairesinden birer taksi o
tomobilile Tevkifhaneye götüriHe·ı 

eski Denizbank er!canı, evlerinden 
yatak ve karyola getirtmişlPr ve e\'· 
\'eliti geceyi böylece geçirmişlerdir 
Mevkuflar, dün avukatlarile görüş
müşlerdir. Fakat henüz t.ıhliye ta
lebinde bulunmamışlardır. Yalnt7. 
Meteos Temelin avukatı. müekkili
nin sebebini öğL·enmek üzere şifa· 

hen müracaat etmiştir. 
Lüleburgaza giden avakat 

Diğer tar.aftan suçlular l!leyanın
da bulundukları halde şehrimizd'! 
olmamalarından dolayı evvelki gü:ı 
ifadeleri alınamıy.an Mill1 Rensü· 
rans avukatı B. Atıf Odöl ile Deni?.
bank Umum Müdür muavinlerindt-n 
B. Hamdi Eimin Çap'm Müddeiu
mumiliğe müracaatlarının temini i
çin polise yazılan müzekkerelere 
gelen cevaptan B. Atıf Odölün Lü· 
leburga.'l, B. Hamdi Emin Çapın 
da Ankaraya gitmiş oldukları anla
şılmıştır. 

Dünkü sOTgutar 
Lüleburgaz uıbıtası dün sabah 

şehrimize gönderdiği bir telgrafla R 
Atıfın istanbula hareket ettiğini bıl
dirmiş, bunun üzerine hemen mu· 
mail(!yh buldurularak saat 13 de 
Müddeiumumiliğe getirilmiştir. 

Müddeiumumilik B. Atıfı 4 üncü 
Sorgu Hakimliğine vermi-tir. Dfü·. 
düncü Sorgu Hakimi B. Sami, a\'U· 
kat Atıfı saat 15 i 10 geçeye kad!ır 
y.ani 2 saat 10 dakika isticvap et· 
miştir. . 

Dün, gayri mevkuf olarak muha· 
keme edilmesi kararlaştınlan maz- · 
nunlardan Milli Reasürans Şirketi 
ikinci müdürü B. Malik Kevkeb de 
-görülen lüzum üzerine- dün tekr:n· 
sorguya çekilmiştir. 

B. Malik, avukat B. Atıfla da mu
'\•acehe olunmuştur. 

Bu sorguları müteakip, hiıkim ge
rek B. Atıf ve gerek B. Malik hak· 
kında te\·kif karan vermiş ve bu 
karar hemen tasdik olunarak iki 
maznun saat 15 buçuğa doğru bil" 
taksi otomobilile Tevkifhaneye, ar· 
kadaşlarının yanına gönderilmiiler
dir. 

Dün1di tevkifle.,.~ sebebi 
Öğrendiğimize göre dün te\·kif e

dilen avukat B. Atıf le B. Malk, astl 
bu şe delalet etmek ve Satye binası
nın alım, satım muamelelerini yop· 
tırmakla maznundurlar. 

B. Malik Kevkeb evvellti i!fın ic;
ticvap olunmus, serbest bırakılmış
ken d.ünkü sorgusunda ayrı bir ifa
de \'ermiş ve bu suretle tnhkik.ztm 
mecrasını de~iştirerek başka bir vo· 
la sokmak istediğinden te\·kifın'? 
lüzum görlilmüştür. 

.Maznunlar sorpularında neler 
sö~ı1ediler? 

Yine öğrendığimize göre mevkuf 
maznunlar; evvelki günkü sorgula· 
rında suçlarını umumiyetle tedl et
mişler; kat'i bir inkara s:ıpmamı. · 
!ardır. Bu tevil formülii. ile cİlk va
pılan kesifte noksanlık \•ard . Arsa 
ve binanın kıymetleri teshit olun· 
mamıştı. Bu noksanlsrın ikmali için 
bazı dc-ğişik1ik vapmak icabetti.~ 

denilmekte \'e kağıtların cyırtılmat 
kevfiyetini kimse üzerine almamak
tadır. 

Komisyonu Satye Sirketi t'ermiş' .. 
Dij!er taraftan mevzubahs 12 bin 

500 lira komisyonun bizzat Satye 
şirketinden alındığı da anlaşılmıştır. 
Bu münasbetle ba11 isimlC'rin doh3 
hadiseve karışması cok muhtemel 
görülmektedır. 

Yeni isimler ve ş:ıhitlcr 
Bu isimler hakkında :.ılukadarla r· 

ca birscy söylenmemekte ve tah
kikat ketumiyetle devam etmekte· 
dir. Mevkuf bulunan B. Yust:f Zi\•s 
Önısten sonra Denizbonk Umun" 
MüdürlüjfünP tayin olunan B. Yu
suf Ziya Erzinin ve avuk t Gard 
Franko ile diğer bazı avuhtlann d~ 
şahit sıfotile dinlenecekleri anlaşıl· 
maktadır. 

Bundan başka; Denizbank mua· 
m<:>lfıtından bfr kısım işlerin daha 
Adliyeye intikali ihtimali de bulun 
m ktadır. 

Maznunlardsn B. Hamdi Emit 
Çap da bugün Ankaradan ehrirni7.ı 
gelecek \'e yarın sorgu u y&Jlll.ac;ılr 
tır. 
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Bir Kanadalı Zabıta Rola Oyna· 

...... ,,. 

Galatasaray Ateşsporu 3 - 1 yendi, 
Fenerbahçe D. Sporla 1-1 Berabere 

F 3 -

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 
. -77- YAZAN: SAMI KARAVEL. 

yan ·Alman Casusu: Bob Verner _Bu.g{Jn Atletizm, GiJref, Ylzme 
Futbol Ma,abakaları Yapılacak 

Karabekir Tanınmışb 
\ ...... ...... . 
· Yüzbqı Wbite firarını \ anlıyl§h bir §alııs olduğu görülüyor-
müteakıp Ornhem'deki İngiliz kon- du. Hakkında bin bir türlü garip 
aolosuna giderek kendisini tanıt - hikayeler anlatılan bu phsiyetle 
mıttı. Konsolosun oğlu Holandada, karşı karpya konuşmağı çok merak 
1ngtliz ıazetelerinin muhabiri ol - ediyordum. İlk Almanya seferlerin
duiu için Yüzbaşının mucize kabi· de imparatorun birinci casusu ol
linden olarak firarı, Londraya ya - muş ve o derecede büyük hizmet
yılmıştı. lerde bulunmuştu ki kendisine 40 

İf bu mecrayı alınca da, White'in bin franklık bir gelir bağlandı. 
Londraya ,gelişinde Times'in bir Dört sene evvel nazınmızın bir 
muhbiri •Meşhur kahramanı• tren- mektubunu Avusturya ordusunun 
de selAmlamıya geldi. Fakat Kana- mühim bir şahsiyetine tevdi vazife
dalı, gaıeteciy~ birdenbire şüpheli sile mükellef olunca, düşman hudu
göründü. Bunun farkına varan za _ duna, mükemmel pasaportları ha
t.it: mil, ve oldukça güzel bir mücevher 

- Ukırdı istemez, sizin kim ol -
duğunuzu biliyorum .. dedi ve tehli
ke işaretini çekti. Kontrol, kompar
timana koşarak geldiği vakit, eski 
esir ayağa kalkarak: 

- Ben Kanadalı gönüllül~rin 

12 nci alayından Yüzbaşı White'im. 
Yaralıyım. Ve Londrada Harbiye 
Nezaretine gidiyorum .. dedi. Ve ga
zateciyi işaret ederek: 

- Bu zat, bir Alman casusudur. 
Hal ve tavrı bunu ispat ediyor .. di
ye ilAve etti. 

Times'in muhbiri şaşırıp kalmış
tı. Bununla beraber, gazeteci hüvi
yetini ispat için de aklını tamamile 
kaybetmemişti. 

Yüzbaşı White, büyük bir mah -
çubiyetle: · 

- Affedersiniz .. diye özür di1edi. 
Fakat Amsterdamdaki konsolos, bir 
casusa karşı müteyakkız bulunma
mı söylemişti. Bunun içindir ki... 

- Ziyanı yok Yüzbaşım, fazla ih· 
liyat fena şey değildir. Zaten bu 
vak'a bize eğlenceli bir yazı mev -
zuu verecek .. 

Londraya şüpheli girişinden son
ra, hakikatte Bob Werner olan sah
te Yüzbaşı White - zira hakiki Yüz
başı White esarette kalmıştı - miHi 
bir kahraman gibi her yerde takdir 
ve teveccüh gördü. 

ingilterede geçen her şeyden ha
beri olan casus, memleketine gayet 
mükemmel raporlar gönderiyordu. 
Aldığı malumatı yollamak için bul
duğu muhabere usulü o kadar ba
sit ve zararsız görünüyordu ki bun-, 
dan kimsenin en ufak bir şüph0ye 
düşmesinin imkanı yoktu. Mektup
lan, Utrecht'te. Maria Von Hurit is
minde bir genç kıza gidiyordu. Bun 
]ar aşk mektubu değil, bilakis iş 
muhaberatı idi. Bu muhaberatta 
genç kıza İngilteredeki bir halası -
nın, memleketin muhtelif yerlerin
de dağılmış emlaki üzerinde mufas
sal ma!Cımat ile bıraktığı bir veraset 
meselesi mevzı.ı,l:>ahs oluyordu. Ni- ! 
hayet Bob Werner, aleyhinde ispat 
vasıtaları bulununcaya kadar neza
ret altına alındı, fakat usta casus, 
tehlikeyi sezerek, İngiliz tayyare 
zabiti olarak görünmesinden bilis
tifade, memuriyetine gitmek için 

kolleksiyonunu yanında taşıyan bit 
Alman mücevhercisi şekllnde gir
mişti. Fakat bir ihbar üzerine ya
kalandı ve üzeri arandı. Mektup bir 
altın kutunun dibinde saklanmıştı. 

.. Mektup bulundu ve muhteviya
tı, önünde yüksek sesle okundu. Bu, 
büyük bir gaf idi. Muhakeme ve 
ölüme mahknm edildikten sonra, 
kendisini idam edecek askerlere tev
di edildi. 'Yalnız vakit gece olduğu 
için hükmun tenfizi ertesi güne 
bırakı1dı. Schulmeister askerlerin 
arasında bir Fransız firarisinin bu
lunduğunu anladı ve askerle konu
şarak kendisini para vadi ile kan
dırdı, getirttiği şaraptan muhafızla

rile içmeğe başladı ve bir aralık 

bardaklara afyon koyarak, Avustur
ya askerlerini sarhoş etti. İçlerin
den 'birisinin elbisesini giy~rek 

Fransız firarisi ile kaçtı. Ve memle
ketine girmeden evvel de, yakala
n~n mektubun muhteviyatını, o 
Avusturyalı şahsiyete bildirmeğe 

muvaffak oldu. 
Bu hareket, bir roman mevzuu 

gibi ise de, bana belki yüksek rütbe
li yirmi kadar zabit tarafından nak
ledildi. Schulmeister Viyanalılard.ı 
o kadar bir korku tevlid etmişti ki 
casus adeta bir kolorduya bedel te
lakki ediliyordu. Siması, şöhretini 

temin ediyortiu. Nazırları, ince ve 
naf;z tavrı ciddi ve kat'i, hareketleri 
keskin idi, bovu orta, fakat kavi bir 
bünyPye malik idi, Avusturyayı 

milk<'mmel surette biliyor, ve ora
da miihim rol oynıvan şahsiyetler!n 
portrclcırini e1lerine hakim bir va
ziyette ci1jvordu. Strasburgda mü
teaddid f brikaları var. Askeri mü
şahid mesleğine girmeden evvel, 
Alsasda, kacakçılann reisi olduğu
nu saklamıyor. 

cAlnında, nazik zamanlarda geri
ye kaçmadığını gösteren derin yara 
izleri var. Bu adam. ayni zamanda 
alicenab bir şahıs. Evlad edindi~i 
iki yetim çocuğa bakıyor ve terbivc 
ve ·tahsillerile meşgul oluyor ... :> 

Schulmeister, Alsasda, 1770 tari· 
hinde doğmuştu. On sekiz yaşınd·ı 
talebe olup, yirmi yaşına bastığı za
man memuriyet hayatına atıldı ve 
iki sene sonra da, maden müdürü
nün kızile evlendi. 

bir hava taarruzunu fırsat bildi ve (Davamı var) 
tayyaresine binerek Almanyaya ======:;:::::=========== 
doğru havalandı. ô 1 Ü m 

İ§te, en uf ak teferruatına kadar 
pyanı dikkat bir incelikle tesbit e
dilen ve Bob Werner ismini, casus 
üstadlan arasında bıraktıracak bir 
vak'af 

NAPOL YYONUN CASUSU: 
SCHULMEİSTER 

Birinci N apolyonun eczacısı olan 
~ bu unvanla 1809 seferine iştirak 
eden, Cadet de Gassicourt isminde 

Süvari yüzbaşısı Havza jandarma 
komutanı Sabri Subutayın annesi 
Afyonkarahisarli Bayan Hanife Su
butay 24/6/939 günü saat 9.30 da 
müptela olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak vefat etmiştir. Cenazesi 
Aksaray Valde camiinde kılınarak 

şehitliğe defnedilmiştir. Allah gariki 
rahmet eylesin. 

bir Fransız, hatıratında, imparator eusu"11 LALE DE 
tarafından Viyana zab~tası umumi n 
komiseri tayin edilen casuslar kra-

lı Karl Schulmeister ile vaki olan 1-Paris ışıkları 
ilk karşılaşmasını anlatır. Bu hikl-
yeyi tafsil etmek çok faydalıdır. Zi- TINO R088I tarafından 
ra bu meşhur şahsiyetin muasırları 2 ÔJ d 
üzerinde icraı ettiği nüfuz ve tesiri • Üm geçi İ 
gasterir: 

cBu sabah Viyana zabıtasının J~K HOL T tarafında• 
Fransız komiserl ile konu§tum. Ko- •-Yeni Metro Jurn•I 
Jniserin Charles Schulmeister is-
minde Strasburglu, nadir bulunur· Yu flatları: 20 • 25 • 30 Kr. 
bir ıllrette, anılmaz bir itidal. vı Ba,ea 1&at 11 ve l de tenzilitlı 
intlkıl ıtahl>l ~ harikulAdı zeki ve •-•• .. tiaeler. 

İzmir birincisi Ateşspor tekımı 
şehrimizde yapacağı deplasman 
maçlarının ilkini düıi Taksim ltad
yomunda havanın yağmurlu olması
na rağmen (3000) e yakın bir seyirci 
kütlesi önünde Galatasarayla ·yaptı. 

tıti t.akım, karışık olarak sahaya 
çıktılar. Seyircileri sela'mladıktall 
sonra şu kadrolarla karşılık~ dizil
diler. 

Galatasaray: Osman, Faruk, Yu
suf, Celal, Rıza, Musa, Bedii, Sala
hattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 
Ateşspor takımı: Seyfi, Sezai, Ce

mal, Avni, Reşat, Salih, İzzet, Etem, 
Osman, Ömer, Ferit. 

Bugün yapılacak spor 
hareketleri 

ŞeTef stadında: Yüzme teşVik mü 
sabakalan, aaat 13 de. Beşiktq, A
teşspor milll küme maçı, saat 17 

de. 
Fener ıtadında: Birinci k.atagori 

Gül kupası atletizm müsabakaları 
(Atma, atlama, koşular) dahil .. 

Bura<ula: Bursa, Edirne, Balıke
sir, Kocaeli arasında dört §ehir at· 
letizm müsabakaları. 

Ankarada: Fenerbahçe • Ankara 
Gücü. 

Hakem Ahmet Ademin idaresinde 
oyuna tam 5,30 da Ateşsporun hücu
mile ba~landı. Ateşsporlulann seri 
inkişaf eden bir hücumu kaleci Os
manın yerinde müdahalesile golsüz 
geçti. Galatasarayın mukabil hii
cumları İzmirliler tarafınden kesil
di. Oyunun ilk dakikaları mütevazin 
bir şekilde cereyan ediyor. Galata
saraylıların daha kombine bir oyu
nuna hepsi genç elemanlardan müte 
şekkil, gelecek seneler daha iyi ne
tice alacağı muhakkak olan Ateş
sporlular da kombine ve şahsi ener
jiye dayanan seri bir oyunla mukö
bele ediyorlar. 

Prolesyonel Güreş 
Müsabakaları 
Bugün Yapıllyor 

İstanbul, İzmir, Ankara takımları 
arasınd-a en kuvvetli muhacim hat
tına malik olan Galatasaraylıların 
şampiyonada soıt vaziyette olan bir 
takıma daha ilk dakikalarda oyunu
nu kabul ettirip gol atmıya başla
ması beklenirken İzmirlilerin canla 
başla çalışmaları 10 dakika Galata
saraylılara bu fırstı vermedi. 10 un- . 
cu dakikadan itibaren Galatasarav ı 
blkimiyeti almıya 'ft rakip A,.ısıf sa-

·-H•bef, Bulg•r, Polonr• 
••mplyonl•nnın pehlivan. 
l•rımızl• Y•P•C•kl•rı kar

'ıl•fm•l•r •ilk• ile 
bekle11lyor 

hasıncja oynamıya başladılar. ı 

Maamafih vakit vakit soldan in· I ( 
kişaf eden İzmir hücumları da Gala- ı ! 
tasaray kalesinden netice vermeden . ( 
geri çevriliyor. 11

1 Merkezden inkişaf eden hir Izmır 1 

hücumunda Osman Ateşspor sol açı- I 
ğına tekme attığından Galatasarava ! 
bir serbest vuruş verildi. O:ıun daha l 
ziyade mütev.a1j~ ~ir ş~kilde cere- ı 
yan ederken 25 ıncı dakıkada Gala
tasaray üç ortasının yaptı~ı bir hH
cumda Cemilin ayağile ilk, 27 nci 
dakikada da yine Cemilin güzel bir 
kafa vuruşile iki sayı kazanara::C 
2-0 galio vaziyete geçti. Oyun teic
rar Galatasaray tazyiki altma gir
miye başlad1. Daki]t\alar geçtikçı? 

Galatasarayın daha düzgün ve daha 
hakim bir vaziyete geçti~i görü
lüyor. Sağdan inkişaf eden bir Ga
latasaray hiicumunda f zmir müdafi. 
ini geçen Cemil, bir sütle 33 ün
cü dakikada takımına üçüncü sayı
yı kazandırdı. Biraz sonra devre 3-0 
Galatasaray lehine bitti. 

ikinci devreı 
İkinci devreye Galatasarayın mer

kezden yaptığı bir hücumla başlan
dı. Sol taraf.a kadar uzanan top Sa
rafimin güzel bir ortalayışile mer
keze geldi. Budurinin sıkı }?ir şütü
nü kaleci güzel bir plonjonla berta
raf etti. Galatasaraylılar oldukça 
hakim oynuyorlarsa da İzmirliler de 
sık sık yaptıkları soldan inkişaf •· 
den hücumlarile Galatasaraya tehli· 
keli anlar geçirtiyorlardı. Devrenin 
22 dakikası da birinci devrede oldu· 
ğu gibi mahsüs bir Galatasaray hA
kimiyeti altınd.a ve İzmirlilerin sol
dan inkişaf eden, fak at netice ver
miyen hücumlarile geçti. 

Bu dakikadan sonra Galatasaraym 
hAkimiyetini arttırdığını, yeniden İz 
mir k.alesini sıkıştırmıya başladığı 

nı görüyoruz. 5 dakika kadar devam 
eden Galatasarayın üstün oyunun
dan sonra İzmirlilerin tekrar can-
1andıklarmı, oyunun başındanbeı i 
soldan yaptıkları hücumlarının se
meresini ~2 nci dakikada solaçığın 
yaptığı b.L· golle gördüler. Vaziyet 
3-1 Galatasarıay lehine devam etme
sine rağmen Galatasaray bugün ken
C!isinden 1:-ekleneni göstermiyor. 
35 inci dakikadan itibaren İzmirli-

Eugü11 gOretecek olanlnda1J 
Habet şampiyonu, Manisılh Hali 

Mülayim Ye Kara Ali 

Bulgar pehlivanın güreşme~ 

istememesi üzerine bir aralık yapı
lamıyacak vaziyete düşen büyük 
profesyonel pehlivan güreşleri ni
hayet bugün saat 15,30 da Taksim 
stadında yapılacaktır. 

Bugün yapılacak müteaddit gü· 
reşler arasında Bulgar şampiyonu 
Peter Frestenof'un Mülayim pehli· 

vanla, Polonya şampiyonu Frans 
Gesteviski'nin Manisalı Halil ile, 
Habeş şampiyonlarından Kc.sem Ta
farinin Kara Ali ile yapacakları 

karşılaşmaların ciddi ve Amerikan 
usulü kırıcı olacağı söylenmeJcte, 

güreş meraklıları bugün karşıla~
malara büyük ehemmiyet verme.1<
tedirler. 

Dank.alofla 1,5 saatlik güreşten 

sonra berabere kalan 115 kiloluk 
meşhur Bulgar şampiyonunun Ba
baeskili İbrahim ile yapacağı güreş 
bilhassa büyük alaka ile beklenmek-
tedir. • 

Saat tam 15 te başhyacak güreş
lerin herkes tarafından seyredile
bilmesi için fiatlar arttırılmamış, 

25, 50, 100 kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

ler Galataıaraydan daha güzel oy
namıya ba§ladılar. Halk, oyun isti
yoruz Galatasaray! diye bağırıyor. 

-İmıirlilerln 3 dakika kadar süren 

llalk /(azıkçının 
Ôğrenince . Çalı 

GiJreftiğini 
Sevinmiıti 

• İşte; Bekir $smini söyleyince he-
men kim olduğunu anlamışlardı. 
Yaverler Akkoyunlunun ismini cis
mini, lakabını öğrendikten sonra, 
Kavasoğlu gibi zorlu bir pehlivanı 
meydan yerinde durduran bu ada
ma hayranlıkla bakakalmışlardı. 

Akkoyunlu da bakılmıyaeoak bir 
adam değildi. Kırkpınarda Kavas
oğlu ile güreştiği gibi de değildi. O 
açlık ve sefalet devresi idi. 

Halbuki şimdi Kazıkçı Karabekir 
büsbütün bambaşka bir adam ol· 
inuştu. Okkası daha ziyade artmış, 
gelişmiş, eskiden Amasya. ve Tokat 
ovalarında glireştiği zamanki şekli 

almıştı. • 
Yaverler, Kazıkçı Karabekir ismi

ni işitir işitmez derhal, pehlivanı i· 
çeri buyur ettiler ve iç kapının ya
nında bulunan bekleme odalarından 
birine oturttular ... 

Yaverin biri koştu. Seryaver Ha
lil Paşanın huzuruna çıktı. Bir te
menna çakarak: 

- Paşam; efendimizin bekledik
leri Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir 
pehlivan geldi, dedi. 

Halil Paşa; bu haberi alır almaz 
olduğu yerden fırladı. Meraklı ve a
cul bir tavırla: 

- Oğlum; çabuk getir şu adamı 
karşıma ... 

Diye emir verdi. Halil Paşanın a
celede hakkı vardı. Çünkü; paşa da 
pehlivandı. Fevkalade kuvvetli bir 
adamdı. Tuttuğunu koparırdı. 
Okuyucularıma sırası gelmişken 

Halil Paşadan bahsedeyjm. .. Çok 1 

enteresan tarihi vak'aları vardır. 
Sultan Aziz; Avrupaya seyahate 

çıktığı zaman yanında Halil Paşa da 
vardı. Bunlardan başka Kavasoğlu 
Koca İbrahim ile Şamdancı Kara 
İbo nam meşhur pehlivan~ar da ya
nında bulunuyorlardı. 

O devrin Hariciye nazırı olan Fu
at Paşa; gayet zeki ve ilmile tema
yüz etmiş· bir şahsiyetti. Fuat Paşa
nın doğruluğu vatanseverliği meş

hurdu. Sırası geldiği zaman sözünü 
padişnhtan bile sakınmazdı. 

Bu sebeple; Sultan Aziz Fuat pa
şayı sevmezdi. Fakat; iktidarı ve nü
fUzu n?'"i'rı dolayısile bilmecbuıi
ye Hariciye Nezaretinde ve hazan 
da sadaret mevkiinde tutardı. 

Sultan Azizi en ziyade Fuat Paşa 
Avrupaya götürmiye kalkmıştı. O 
vakitler Mısır bizim tahtı idaremiz-

de olduğundan padişahı evveli ?IY 
sıra götürecekti. Ondan sonra; Pr 
rise gideceklerdi. 

O vakit Fransa imparatoru tlçür 
cü Napolyon mevkii iktidarda bulu
nuyordu. Üçüncü Napolyonun rne~
kii ve hükmü dünyaca tanınmış IJjt 

halde idi. 
Maksat, hem Sultan Azizi t~nıl

matı hayriye ve Gülhane hattı bil .. 
mayunundan sonra Avrupaya göt& 
rerek garp medeniyet alemini yr 
kından Osmanlı İmparatoruna gör 
termek ve hem de Avrupalılar iıı
dinde garp medeniyetini tamanıil' 
benimsediğimizi ifham etmekti. 

Çünkü; o vakte kadar hiç bir 09' 
manlı İmparatoru memleketinde' 
dışarı çıkmamıştı. İlk olarak SultaO 
Aziz Avrupayı veliahtlarile, şehı9" 
delerile bir garp hükümdarı gibi # 
yaret ediyordu. . 

Görülüyor ki, mesele çok naJJ1' 
idi. Osmanlı imparatorluğunun 80' 
anelerine sadık olan bir padişabıO 
Avrupa gibi bize adetleri yaban~ 
olan 'memleketlerde seyahati, usO 
ve Adabı muaşeret erkanına uygull 
bir şekilde dolaşması oldukça mU
himdi. 

Fuat Paşa; herşeyi evvelden hl' 
zırlamış, padişahı da ona göre hr 
zırlamış bir halde idi. O zamanıaf 
harem denilen çarşaf ve kafes ~ 
tında bulunan Türk kadınlan bif 
bir suret1e yabancı erkeklerle kont' 
şup kendilerini göstermek salahiyt" 
tine malik olmadıkları için bu eti' 
retin verdiği fikir dolayısile Sult.0 
Azizin Avrupa seyahatinde maiye' 
tinde erkeklerden ba§ka kimseci1'• 
ler yoktu. Yalmz, bazı hıristiY,ıa 
kadınlarından mürekkep hizmetçi' 
ler vardı. 

Hariciye Nazırı Fuat Paşa; Sult911 

Azizin pehlivan olduğunu ve bef 
türlü mübareze ve müsaraaya b" 
heşkcr bulunduğunu biliyordu. 

Avrupaya giderken padişahın ~ 
huylarının ibrazına vesile verec~ 
her türlü seylerden içtinap edilJl'l 
tarafını iltizam etmisti. 

Fakat; seyahate iştirak edeceklt" 
rin listesini yapan hariciye naııt't 
padişaha listeyi takdim ettiği zam" 
celallı ve mağrur Sultan Aziz kil" 
da bir göz gezdirdikten sonra, bu:ıtl' 
runda elpençe duran Fuat Paşa1' 
hiddetle şu iradede bulunmuştu: 

(Davamı vatl 
~ 

Galatasaray nısıf sahasındaki oyun- partide yapılan toplantıda ru~aıtı" 
tarından sonra Galatasaraylıların de yazılı işler görüşülmüş, kadro1" 
tekrar harekete geçtiğini, oyunun gözden geçirerek kıararlar ve~ 
mütevazin bir şekil aldığını görüyo- ]erdir. Bütçe için son karar geleeeı 
ruz. toplantıda verilecektir. 

Devrenin son dakikaları Galata- , Beden Tarbiyası f'mum Müdürlll 
saray ve tzm,p-lilerin yaptıkları kar- 6 1 k f 1 I' 
şıııkıı akın1ar1a geçti ve oyundan 808 Si re ar fi IJOf 
Galataasray 3-1 galip olarak çıktı. Ankara (Hususi) - Geçen ~ 

K M 
martesi günü Umum Müdiir Ceır 

Upa 3ÇJ Tanerle seyahate çıkan Genel~ 

k K f 
• , 4 reter Cemal Gökdağ tetkiklerini 

Bey DZ ur uıus ' tirmiş olduğundan Çengelköyündl 

Sülaymaniye Şişli : o açılacak Spor ve Beden TerbiY-
Ga1atasaray • Ateşspor maçından Eğitmen Kursu imtihanlarında ~: 

lunmak üzere bugünlerde f stanbUI""' 
evvel Beden Terbiyesi kupası içın 

gidecektir. 
yapılan muhtelit takımlar karşılaş-
masında Beykoz • Kurtuluş muhteli- lftklfldl : 
ti, Şişli, Süleymaniye muhtelitini Demirspor: 1- y eaerbançe : 1 
4-0 mağlllp etmiştir. Ankara, 24 (Hususi) - Fener~ 
let•nbul letlt•r• h•~•U çe ile Ankar.a birincisi DemirspOr,. 

lopl•ndı rasındaki milli küme deplasman rı' 
Nizamname mucibince mıntıaka çı bugün kalabalık bir seyirci önii'° 

başkanı, Belediye reisi, Maarif ve de 19 mayıs stadyomunda yapılrıılf' 
Sıhhat müdürlerile mütehassıs ze- tır. ..-Ulll 

vattan müteşekkil olması lazımge- Oyunun çok hareketli geçen bil';... 
len İstanbul İstişare Heyeti lstıan- ci devresi 27 nci dakikada İbrah~ 
bul Şehir Meclisi ve Daimi Encü- yaptığı güzel bir gol ile Dem_b'5 :; 

men azasından Selami İzzet, eski run lehine neticelenmi§, ikincı ~ 
spor teşkilatı reislerinden Ali Sami, renin bitmesine 12 dakika kal• -' 
mıntaka asbaşkanı Fethi, Taip Ser· mirspor aleyhine verilen penaıtıd, 
vet, İstanbul Komutanlığı mümes- Esat Fenerin beraberlik golünil 1' ~ 
sili, Maarif müdürü Tevfik Kut, Sıh mıı, bu iki güzide takımın o1" 
hat Müdürü Ali Rızanın iştirakile 1-1 berabere olarak bitmiştir. 
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Çakırcalının ilk istimanı 
Nasıl V ukua Gelmişti? 

Halbuki Sait Paş~ evvelden h~r den girmişlerdi, bunu kimse a:-ılııa
§eyi haz.ırlamıştı. Çakırcalının bir mamıştı. Kızanlar baştan ayağa yeni 
türlü ele geçmemesinin neticede ba- ve çok süslü elbiseler giymişler, pı· 
basının memuriyetine son vereceği- rıl pırıl silahlarını takınmışlardı. 
ni ve kendi menfaatlerini de balta- Yalnız Çakırcahmn kıyafeti çok i&· 

lıyacağını hissedince derhal el altın- de idi. Esasen büyük efeler hiç bir 
4an Çakırcalıya şu havadisi gönder- zaman süse, şatafata ehemmiyet 
lrıişti: vermezler, cicili bicili giyinmek· 
cİstanbuldan aldığım haberlere tense sade ve basit bir kıtafetle do· 

göre mabeyn, seni takip ve tenkil et- laşmayı tercih ederlerdi. Yalnız e· 
lllek için çok kat'i kararlar vermiş· !eliğin şanı, kızanlarını güzel ve göz 
lir. Bunun için İstanbuldan İzmire alıcı bir şekilde giydirmekti. Çakır
Yiizlerce kişiden mürekkep ve mar- calı ise kızanlarını en güzel giyin
tinle ('") mücehhez müfrezeler gön- diren zeybekti. 
derilmesi kararlaştırılmıştır. Bunu Çakırcalı, sağında Hacı Mustafa, 
Önlemek için senin hiç olma1.sa bir solunda Çoban Mehmet olduğu hal· 
llıüddet için istiman etmen Hizımge- de ağır adımlarla· camie do~ru iler
liyor. Ben 1stanbula bir mektup ya- ledi. Yollarda kendisine tesadüf e~ 
~rak senin padişaha hiç bir şekilde denler yol veriyorlar: 
isyan etmiş bir adam olmadığını ve - Selfımüaleyküm efe! diye ha-
dağa sırf babanı öldüren'"ve anana tır soruyorlardı. 
büyük bir hakaret yapan Hasan Ç&- Efe, mütebessim bir yüzle sel:im-
\>11şu öldürmek, böylelikle intikam Jara mukabele ediyordu. 

1 
almak için çıktığını bildirdim. Şim- Çakırcalı camie girince, cemaat 
di Hasan Çavuşu öldürmüş vaziyet- derhal kendisine yol vererek öne 
lehin. Binaenaleyh senin için isti· geçirdi. En ön safta Hacı Hasan pa
lllan imkanı vardır. Gel bunu kabul şa ile hükumet memurları bulunu
~t, bana da süratle haber gönder.> yorlardı. O da paşa ile seJamlaştık-
Çakırcalı bir türlü hükumete ina- tan sonra bu safta yer aldı . Bu esnu

sarnıyordu. Ya hükumet istiman et- da namaz başlamıştı. Hep birlikt~ 
ıikten sonra kendisini ansızın bir cuma namazını eda ettiler. 
Yerde bastırır ve öldürürse diye Çakırcalı hükümete bir türlü iti
lorkuyordu. Sonra bir nevi haydut- mat etmediğinden Birgiye girerken 
hık ortağı olan Sait Paşaya da doğ- de bütün tertibatını almıştı. Sokak 
rusu pek inanamıyordu. Ne de olsa başlarına ve camiin ka9ısına birkaç 
rütbe ve maaş aldığı hükumete iha- kızan bırakmış, bir kahpeliğe uğrar-
1et ederek kendisile işbirliği yapan sa mukabil harekete geçmiye hazır· 
Dir adam, ufak bir menfaat mukc:- lanmıştı. · 
bilinde pekala kendisine de ihan~t Namazdan sonra Hacı Hasan Paşa 
edebilirdi. Çakırcalıya: 

Onun için bu teklife uzun müd- - Buyurun konağa gidelim! de-
det mukavemet etti. Fakat, Sait Pa· di. Yine bep beraber hükumet kona
Şanın verdiği haberlerden kendisi ğına gittiler. Hükümet konağında 
de kuşkulanmıştı. Bir miisademede Hacı Hasan Paşa iradei seniyyeyi \iç 
kör bir kurşuna kurban olmak ihti- defa öpüp başına koyduktan sonra 
ll'lali varken şerefiJe istiman etmek kaymakama verdi. O da açarak yük
elbette daha doğru ve akıllıca bir hcı sek sesle okudu. Bunu müteakiı> cı
tekct olacaktı. Sonra doğrusu bira~ daya kahveler, şerbetler geldi. Siga
dinlenmiye de ihtiyacı vardı. Yalnız ralar ikram edildi. 
Sait Paşaya inanmıyordu. Bunun i· Biraz hoş beş ettikten sonra Birgi~ 
Çin İngiliz Vital'e müracaat etti. Ve ı den hareket edilerek doğruca Öde
eğer Vital tekeffül ederse istiman mişe gidildi. 
edebileceğini söyledi. Vital de bu te- Ödemiş halkı da Çakırcalının ge
~effülü kabul etti. Böylelikle Ça- leceğiııi bilcliğtnden kendisini 'bü-
ırcalının istimanı kabul olundu. yük bir merak ve tecessüsle bekli· 

1 
Çakırcalı istiman şartlarını karar- yordu. Hükumet meydanına büyük 

aştırırken bilhassa su noktal ar üze- bir kalabalık toplanmıştı. Çakırcalı 
r· • 1nde ısrar etmişti: atının üzerinde sakin, fakat mağrur 

C bir tavırla ilerliyordu. · Şehire isti-
ı· erek kendisi, gerek adamları si-
ah taşımak hakkını haiz olacaklar man eden bir şaki gibi de~il. adeta 

Ve ikamet edecekleri Çine'nin Ak- galip bir kumandan gibi girmişti. 
~ııova ·köyüne hiç bir veçhi le jan- Doğruca hükumet konağına girdi. 
arrna giremiyecek. Bütün bunlara :rağmen Çakırcalı 
Bittabi bu şartlar da kabul olun- halA f evkal8de mtiteyakkız davrs

lrıuş ve saraydan iradei seniye istih- nıyor, her hangi bir tuzağa düşmek· 
~al edilmişti. fstima'n merasiminin ten son derece hazer ediyordu. 

1 
lrgi nahiyesinde yapılması karat- Burada da kahveler, şerbetler i

~§tırıJını9ti . Bütün hazırlıklar ta· çildikten sonra İzmir valisi Kamil 
1tt arnlandıktan sonra bu işi icraya paşanın bir emri okundu. Bu emirde 
~ ertıur Hacı Hasan Paşa Ödemişe, fstiman etmiş olan Çakırcalı Meh-
tadan da Birgi'ye gltti. met Efenin kır serdarlı,ğına tayin e· 

Jtı Oünlerden cuma idi. Çakırcalı dildiği ve kendisine bu hizmetine 
11-ı Utabık kalındığı veçhile öğle na- mukabil ayda beş altın maaş tahsis 
" aıı vakti nahiyeye girecekti. Halk, edildiği kaydediliyordu. Kendisin
~tkırcatı gibi şöhreti dillere destan den başka diğer kızanlar na kır ser
rlır Ztybeğin istiman merasimini darlığına tayin edilmişler ve ken
\: l'tnek için sabırsızlanıyordu. Her- dilerine üçer altın aylık bağlan-
e:~te hafif bir heyecan vardı. mıştı. 
~ 4'dhayet ezan okunmıya başladı. Çakırcalı Kamil Paşanın göster· 
~=1Ştıı hükt\met memurları olduğu •tti bu cemileden memnun olmuş
'- d@ halk yavaş yavaı camfe top- tu. O geceyi Ödemişte geçirdiler ve 

l'lrnıy1 başladı. ertesi gün yerleşecekleri Akcaova 
Sokakl • . köyilne gitmek üzere Çine'ye hare-

tıırd arın tenhalaştığı bır sırada ltet ettiler. ·cnevamı var) 
lıtl enbfre Çakırcalı ile kızanlan 
~;silAh meydana çıkıverdlJer. Ne_. Tefevvühat yapan bir 
, ~t, nahiyeye nere- 8 J t k•f d·ıd· <• u gar ev ı e ı ı 
~ti) Ne garip bir cihettir ki, me§- (Baştarafı 1 inci sayfada) 

1 

·lfı~etten evvel Rptiyelerin elinde lu !sminde bir Bulgar, 4 ilncü Sor
khıarolarak şişhane gibi iptidat s{. gu HAkimliği tarafından tevkif edil
~ ~anı bulunduğu halde zeybekler miştir. Bu Bulgarın 1evkifinin se - 1 

~1ı lana göre çok müterakki bir si- bebi, geçen hafta Pire'de gece ma
l . o cın m ı· i'<lre . ar m taşıyorlardı. Bilı'i- nevraları yapılırken halk arasında 
dı. 1"a~:tı11~lere de martin dağıtıl- zuhur eden yanlış ve hayali c Pirc
teybekz t Yme geç kalınml.§tı. Zira ye meçhul tayyarelerin hücumu» 
tıı1ilor e,r 0 zaman da martini bırak. hfıdisesi esnasında dost Yunanistan 
ta»ıt§Zar~~ 7rt1,zcr 1:ullanmıya baş- VP Ttirkin• aleyhinde tefevvühatta 

bulunmasıdır 

Beyazıt medresesinde senelerden
beri hazırlanan Şehir ve İnkılap ve
sikaları Müze v• kütüphanesi önü
müzdeki hafta içinde okuyuculara 
ve gezicilere açılacaktır. Müessese 
kütüphane ve müze kısmından mi1-
teşekkildir. Kütüphanede muhtelif 
dillerde tam 35 bin cilt kitap vardır. 
Bunlar ilmi bir şekilde tasnif edil
miştir. Müzede İstanbul şehrini ve 
tarihini ilgilendiren bütün eserler 
toplanmıştır. İstanbulun muhtelif 
zamanlarına ait plan, resim ve ha
ritaları, renkli resimleri, çavürleri 
duvarlara asılmıştır. Buuda eski 
büyücülerin, efsuncuların kullan -
dıklan kurşun tavaları, baykuş ve 
ölü kemikli, kannca boynuzlan, 
şeytan tırnakları, içlerine anahtar 
sokulmuş dua kitapları vardır. Me
sela bir ölü kemiğinin üstüne arap
ça dualar yapılmış ve bir sevdalının 
rakibini öldürtmek için cinlerden 
yardım istenmiştir. 

Bütün tekke ve tarikatlerin musi
ki raks aletleri, tacları, kemerleri, 
icazetnameleri de bir kolleksiyon 
halinde ayrı bir odada teşhire kon
muştur. 

İstarlbul mobusu Merhum Halil 
Etemin babası Etem paşa Nafıa ve
kili iken Hicaz Derniryolunun tem<:l 
atma merasiminde kullanılan çekiç
ten tutunuz da Ahmet Mithat Efen
di merhumun tam elli sene kullan
dığı porslen y.azı hokkasına varın

cıya kadar iyi ve kötü maziyi· hatır· 
latan her şeye bt9:ada yer verilmiş
tir. 

Belediye, evvela'müzcnin para ile 
gezilmesini düşünmüş, fakat sonra 
bundan vazgeçerek yeni bir tali· 
matname hazırlamıştır. Bu talimat
nameye göre müze haftada üç gün, 
kütüphane de beş gün devlet daire
leri gibi açılacaktır. Kütüphaneye 
herkes alınmıyacaktır. Yalnız şehir 
cilik ve belediyecilik hakkında ihtı
sas yapmak istiyenler kütüphanelere 
kabul edileceklerdir. Bunlar, icabın
da kitapların bulunduğu odalara da 
münferiden alınacaklar ve bütün e
serler emirlerine amade tuhılacak· 
tır. Üniversite ve lise talebesi toplu 
bir halde miizeyi gezebileceklerdir. 
Orta ve ilk mektep talebesi yerler 
gayri müsait olduğu için toplu bir 
halde müzeye kabul edilmiyecekler· 
dir. 

Kütüphane koridorlarında bizrla 
matba.acılığın geçirdiği bütün saflıa
Jar kitaplarla gösterilmiştir. 

Torba kağıtlarına hile 
karıştırmışlar 

Dün tahtakale civannda polisler 
bazı eski gazr te satıcılarından ve 
torba kağıtçılarından gazeteler ve 
bazı torba kağıtıarı müsadfl'te etmiş 
!erdir. Öğrendiğimize göre gazete
lerin üstünde Ebedi Şef Atatürk'ün 
ve Milli Şefin resimleıi vardır. Bun
ların torba kağıdı yapılması hür
metsizlik sayıldığı için .toplattırıl -
mıştır. Torba kağıtçıları bu gibi ga
zeteleri kullanmıyacaklarım polise 
bildirmişlerdir. Emniyet direktörlü. 
ğü bu çeşit gayrimamul kağıtları sa 
hiplerine iade edecek ve öbürlerini 
de Müddeiumumiliğe verecektir. 

Bu arada zabıtai belediye memur
ları fazla kilo çekmek için altıarına 
çamur konan torba kağıtlarını drı 
toplamışlardır. Bunlar da işe hiic 
karıştırma suçile Müddeiumumiliğe 
verileceklerdir. 

Alman kredis1nin 
aslı yo1 

.. mt1ş 
Moskovn, 24 (A. A.) - 750 milyon 

marklık bir kredi teklif etmek üze
re bir Alman iktısadi heyetinin ya
kında Moskovaya geleceğine dair 
verilen haberleri Alman mahfelleri 
tekzip etmektedir. 

Polonyaya iltica eden 
Alman askerleri 

Varşova. 24 (A. A.) - Üç Alman 
askeri Polonyaya iltica etmiştir. 

Bunlar, Bitler rejimine olan düş • 
manlıklarından ve fena iaşeden do
layı kaçtıklarını söylemişlerdir. 

s inci Caz• muhak•· 
meel relal 

İstanbul beşinci Ceza mahkemesi 
Reisi B. Atıf, Temyiz mahkemesi A· 
zalığına tayin olunmuştur. 

.. ,, ... 1 

Ani Taarruz Kabiliyeti Yükaek, Faka ... 

Sanayi ve Ekonomi Kudreti Zayıf Bir Devlet 

italyan Ordusu 
Askeri te§kilat haşmetlidir. İtalya, 

yarımadada, halihazırda, silAh al
tında 1.200.000 askeri tutuyor, buna 
cSiyah gömlekli> ler denilen 700,000 
milisi de ilAve lazımdır. Bu kuvvet· 
ler 10 u ,,mütehassıs, 63 fırkadan mü
teşekkildir. Bu 10 mütehassıs fırka· 
lar, motörlil, makineli,veya süvari· 
dir ve ayrıca, seri ve zırhlı vahitleıi 
toplıyan mühim bir umumi ihtiyat 
vardır. 

Bundan maada, 120,000 asker Ha
b~istanı '~gal altmda bulunduru
yorlar, 60 veya 8(J bin asker Libya
da temerküz etmiş ve 12,000 kişi de 
Oniki adalarda mevcuttur. İspanya. 
daki 30 bin asker, Libya ile Fransız 
hududu arasında dağıtılmıştır. 

' 

Bu suretle, Avrupa ve Afrikada 
harb etmek için hazır bir halde İtal
yanın daimi olarak siliılı altında tut. 
tuğu kuvvet iki milyondan fazla bir 
asker kütlesinden mürekkeptir. Hiç 
kimsenin tehdid etmediği bir millet 
için, bu gayretin ciddi olduğu ka
bul edilmek 1Azımge1ir. Zaten, Ar:
ııavudluk hAdisesi, bu kuvvetlerin, 
Alman kuvvetleri gibi, her an, sür
priz olarak, Ant bir taarruzda bu
lunmağa muktedir olduğunu gös· 
terir. 

-~ 

So" ~alteı laarbl•ci• ~ .uy~..a askerlul • 

İtalyan havacılığı da mühim bir 
harp vasıtasıdır. Halihazırda İtalva
ın ilk saf tayyaresi olarak ISOO 

tayyaresi vardır. Avcı tayyareleri, 1 
Fiat. ve Breda tipinden, saatte 450 -1 

480 kilometre mesafe kateden hava 
gemileridir. Hatta Brede. 88 in, se
ri halinde yapılacağı ve saatte 51~ 
kilometre katedeceği de rivayet 
edilmektedir. Bombardıman tayya
releri Savoia Marchetti tipinden ve 
saatte 440 - 480 kilometre süratıe, 

1000 kilo bomba hamulesini 1200 
kilometre mesafeye götürmektedir
ler. 

Bu tayyare kuvveti, İtalyan gene- ı 
rali Douhet'nin nazariyesine tevfi
kan başkumandanlıkça, bir ihtilafın 

italyan milia te,ldlAtıadan bir kısım 

İtalyanların 
Arnavutlukta 

icraatları 
(Jıaıjtarafı 1 inci sayfada) 1 

İtaly_an kıtaatını teftiş ettikten son· 
ra Tirana dönmüştür. 

Halihazırda İtalyanlar yalnız şe

hir ve kasabaları işgal altında bulun 
durmakta, köylerle dağlık mıntaka
lara sokulmaktan çekinmektedirler. 
Dağlık mıntakalara çekilmiş olan 

milli Arnavut çeteleri civar köylere 
istedikleri gibi gidip gelebilmek

tedirler. İtalyan kıtaatının manevi 
kuvvet bakımından durumları hl9 
tc iyi değildir. 

Eski Arnavutluk B~vekili Kogo 
Ketti dün akşam saat 17,30 da Uma· 
nımıza muvasalat eden Rumanya. 

nın Transilvanya vapurile Yunanis. 

tandan şehrimize gelmiş ve rıhtım· 
da, evvelce memleketimize iltica 

eden bazı Arnavut komutanlar~ ta
rafından karŞ'llanmıştır. 

Eski Baş~ekil, İtalyan işgalinde~ 
sonra Yugoslavyaya iltica etmiş vo 
bilahare oradan da Yunanistana 
geçmiştir. Başvekille beraber Yu ~ 

nanistanda Arnavut kumandan ve 

zabitanına mensup daha 40 kişi bu
lunmakta idi. Eski Başvekil, rıhtım
da, kendisini karşılıynnlarla kısa 
bir müddet görüştükten sonra oto-1 

mobille buradaki Arnavut dostların
dan birinin evine gitmiştir. 

Mumaileyh, dün kendisile görü
şen bir arkadaıımıza şunları ösyle
nı.iştirr 

- İtalyanların, memleketimizi if
gali esnasında askerlerimiz, karşı

larında bulunan kuvvetlerin nisbe
tine bakmıyarak vatan.larım kahra· 
manca müdafaa etmiılerdir. Ancak, 
kralımızın, kan dökülmesini arzu 
etmemesi üzerine müdafaa sahasını 

bırakarak ~eri çekilmiılerdir. 
Türkiye Cümhuriyeti hükt\metinin 

bizlere il:Sstermi§ olduğu . fiikseli 
~üsnükabule kar§ı minnettarlığunı
V bıvada bn}ıassa söylemek iste • 
rim. lstanbulda kalıp kalmıyacağıın 
ti~tt• oelli değildir. Vaziyetim, 
~ralımda.a alacalım direktife bağlı· 

~i B~ekU, bundan sonra, faz· 

J~ yorgun oldulunu ileri sürerek, 
ylne görlilüıiil, demiştir. 

Koço Ketti, dün akiam saat 23 de 
Perapalasa giderek Arnavut Kralı 

Zogoyu ziyaret etmiştir. Kralın Pa

ris ve Londra seyahatlerinin tarihi, 

bu görüşme üzerine kat'i olarak an· 
]aşılacaktır. 

ilk anlarından itibaren hasmının, 
istihsal ve nüfus merkezlerini mah
vetmek seferberliğini ihlal eylemek, 
ve moralini bozmak için kütle ha
linde taarruz vazifesile mükellef 
kılmıştır. 

Deniz kuvvetleri de Duce tarafın
dan, Fransız bahriyesine tefevvuk 
için ne:zıaret edilerek, senede mü
him miktarda para sarf ına sebep 
olmaktadır. Halihazırda, bu deniz 
kuvveti mecmu olarak, 490 bin rad
desinde bir tonaj gösteriyor. Bun
!arın arasında yüz kadar denizaltı 
gemisi vardır. Fakat tatbik edilen 
programlara göre 1942 den evvel 
İtafya, 35.000 tonluk 4 zırhlıya da 
sahip olacaktır. 

Daha sulh anında, Duçe'nin elle
rinde müthiş vasıtalar bulunmakta
dır. Bu Alman sistemidir. Latin İtal
yaya ithal edilen Alman zihniyeti 
ve Alman metotları her gün biraz 
daha kuvvetlenmektedir. 
Şimid İtalya, bir müddet devam 

edecek bir harbe ne suretle taham
mül edebilecektir? Bu suala cevap 
verelim: 

1 - Gıda ve yaşamak. İtalya suih 
halinde halkını beslemek için zaru
ri buğdaya maliktir ve bu da, buğ
day ununa yüzde 10 ila 20 kadar Mı 
sır unu karıştırmak şartile müm
:Xündür. Umumi seferberlik ziraatle 
meşgul İtalyanları topraklanndan 
alıp ta, abluka vukua geldiği takdir
de açlık muhakkaktır. 

- İmalat ve fabrikalar. İtalyanın 
ekonomik ve sınai potentiel'i çok za. 
yıftır. İtalya, harp sanayiine zaruri 
bütün ilk maddeleri : Demir, kömür, 

petrol, muhtelif madenler, iplik, ka 
uçuk, ilh ... ithal mecburiyetindedir. 
Bu suretle her hangi bir imalatta 
bulunmak kudretinden mahrumdur; 
denizlerden serbestçe istihade ede
mezse, ne top, ne tayyare. ne de 
zırhlı yapamaz. Aynca hiç birşey de 
satın alamaz. Zira altın stoku he
men sıfırdır ve bütçesi de geniş mik
yasta açık vermektedir. 

İtalyanın yegane serveti, fazla ça
lışmasına rağmen azla kanaat eden 
halkının tahammül kabiliyetidir. 
Diktatörlük te 'olsa, bir hükumet i

çin, bu kabiliyeti muayyen hudut
ları tecavüz ettirmek ihtiyatsızlıktır. 

3 - Talim ve terbiye görmüş in
san ihtiyatı. İtalyanın 6 ila 7 milyon 
talim ve terbiye görmüş asker çı ka
racağına şüphe yoktur. Yalnız bu 

kütleyi teslih ve çerçevelemek me
selesi vardır. Her ne olursa olsun, 
bu seferberlik ağır olacak ve en mü
himmi, servet membaı mahrumiyeti 
olan büyük müşkülatla karşılaşıla
caktır. 

Neticede, bu müşahedeler üzerine 
İtalyanın da, Almanya gibi, her an, 
komşularından birisine karşı ani bir 
harekette bulunmıya hazır olduğu 

ve yine Almanya gibi, sanayi ve e
konomi kudreti r;ayuf olduğundan, 

şiddetli bir muhasaraya tAbi tutul• 
duğu takdirde bir müddet d•VIJl.) • 
decek bir harbe devam etmek Ati. 
~mda olmıdılı ılrillecrekttr. 
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Guguk u. Saat 
-t-

Yaz•n : C•v•d Tevfik Enaon 

:Kime küsm~tü? Yoksa hayat ·ı 
tan mı bıkmıştı? İki senedenberi e· 
vinden dışarıya çıkmıyordu. Ziya· 
retçileri: 

- Niçin dışarıya çıkmıyoısunuz? 
Biraz- ha"'a almış olursunuz .. dedik· 
teri vakit o, karşısındakine dik dik 
baktıktan soma sert veyayvan bir 
sesle: 

- Böyl• daha iyi! derdi. 
Her şeyi anlamak illetine tutul· 

muş insanların. sırrına kat'i surette 
vakıf olmak istediklerini anlar all· 
lamaz onları bir daha kabul etmez
di. Adamın gizliyeeek bir sırrı yok· 
tu. O, bir fikri sabite kapılarak dört 
duvar arasında yaşamayı adet edin· 
mişti. Ona "d-:li» ~-diler. Kimisi de 
onun, sinir hastalığına uğradığını 

iddia ederlerdi. Ne deli, ne de sinir
U idi. Onun böyle mücerret yaşa • 
masında bir haatalık, bir sır değil, 
fakat bir düşüne~ farkı, bir prensip 
aramak lazımdı. 

Gününü kitap okumakla, yazı 

yazmakla. saat tamir etm~kle geçi
rirdi. Bazan da !'iyaziye işl~rile uğ
ca~maktan da endisini alamazdı. 

Profesörlerin bile halledemedik
leri karmakarışık meselelerde o, 
iki çarei hal bulurdu. Meseleyi ge
tirene de gözlüğünün üzerinden ba· 
karak: 

- Onlar böyle hallederler.. der
di. Bu da benim usulümdür. Bak. 
bunun muadelesi ne kadar basit ... 
Halbuki onlarınki de ayni kapıya 
çıkmakla beraber, kulağını ter:> ta
raftan göstermekten başka bir şey 
değildir. Sen bu usule heves et. 1 

Onun başlıca zevklerinden biri de 
saat tamir etmekti. Hele tamir edi
ıecek saat hurda olursa .. büsbütün 
sevinir ve hemen işe başlardı. Bi. 
rinci ziyaretimde duvarda asılı ça-ı 
lar saatlerin adedi on iki, bir hafta 
sonraki gidişimde bunların adedi on. 
beş olmuştu. ı 

Beni çok severdi. Çünkü hiç bir 

1 
~ama~ onun ~u~usiyetine vakıf ol
~~k ıstememıştım. Herkesi tered- ı 
dutle kabul ede:-ken benim ,gelme 1 
saatlerimi canla başla beklerdi. Be
ni karşısında görünce: 

- Neredesin azizim? Saatin knç? 
diye sorardı. 

Etrafımı ..çerçeveliyen yirmi ça -
lar ~aatin içinde cebimden saat çı
karmak biraı: tuhafıma gitmekle be
raber, arzusunu yerine getirmek i
çin çıkarır gösterirdim. Saati eline 
alır alma:: 

- Saatin ayarınıı ehemmiyet \•er-ı 
miyorsun ... Bak, iki dakika geri, de
yip hemen bir el atışile perta\·;;ızı
nı gozun(' takar ve saati tanzime 
koyulurdu. 

Bir gün yine onu ziyarete gitmiş
tim. Biraz şuradan buradan hah -
settiktc nsonra ayağa kalkarak: 

Abdullah bin Hazftfc, onu tanı -
madı. Delikanlı kendisini, ona ta -
nıttı ve Muhammedi görmek ve- is-
18.miyeti tetkik etmek maksadile 
Mekkeye geldiğini anlattı. 

Bu tesadüf, delikanlının hayatın
da bir dönüm noktası oldu. Abdul
lah, bir havari gibi. onun gözlerini, 
gönlunü ve fikrini sürüklemeğe ko
yuldu. 

Ferruhzad, bu ciddi ve cerbezeli 
rehberinin delaletile Arap cemiye
tnin hayatındaki hususiyetleri go • 
rüp anladı. Eşrafın, Ali ve Ömer 
gibi kahramanların evlerine, içti -
rnalarma devam etti. Peygamber 
Muhamme;li M!c uzaktan seyrede
cek, ...,liyecek vesilelcı· buldu. 
' Gördüğü, işittiği şeyler.. bütün 
Araplığı heyecanla saran, kayna -
tan sırlar, yavaş yavaş, onun mistik 
hislerini gıcıklaıruya başladı. KA -
hinlik merakı yeniden alevlendL 
l'çindcn: 

- Muhammed, her halde, Hire 
§"yhi Abdülmesihten üstündür. Öy· 
le olmasa, bütün bir Araplığın ru -
hunu böyle avuçlarının içine ala -
mıız, onun gtlnlünde bu kadar derin 
bir heyecan uyandıramazdı. 

DlyOt', Peygamber uMhammede 

- Haydi, seninle biraz dış'n çı
kıp dolaşalım.. dt>mesin mi? 

Birdenbire şaşırmı~tıın. Ne diye
ceğimi bilmemekle beraber büyük 
bir soğukkanlılıkla: 

- Nasıl arzu ederseniz.. dedim. 
O, vaziyeti tabii surette alışıma çok 
memnun olmuştu. Biraz telaş et • ı 
seydim, belki de vazgeçerdi. 

Kıravatını bağladı. Ceketini giydi. 
Havaya bakarak: «Şemsiye alsak 
fena yapmayız!,. diyerek, sanki dün 

koymuş gibi şem:nyesini yerinden 
çıkardı ve koluna taktı. İki sene -
denberi evinden çıkmıyan bir ada

mın, ani bir hava tazyikile mütees
sir olacağını düşündüm. Fakat ken
disine. yavaş yürümesi için söz söy

liyemiyordum. Sözlerimin fena kar
şılanmasından çekbiyordum. Benim 
düşündüğüm şey onun da aklına 

gelmiş olacak ki: 

- Ben şöyle biraz teneffüs ederek 
kendimi açık havaya alıştırayım ve 
yavaş yavaş yürüyelim, olmaz mı? 
dedi. 

- Tabii efendim .. nasıl arzu eder-
seniz... I 

- Evet, şöyle biraz yürüdükten 
sonra bir otomobile binerek Rume~ 

lihisarındaki çınarlı kahveye gide
lim. Orasını çok se,·crim. 

Rumelihisarına gelin<:.e, otomobil- 1 

den inerek ~srdidc çınarın altında 'ı 
bir masaya oturduk. Kahveci yanı
mıza geldi. İki kahve ile bir nargil\1! 
ısmarladı. 

Nargile ile kah,·elerin gelmesi 
çok si.irmemişti. Marpucu ceketinin 
tersile bir hayli sildi. Kahveyi de 
bir çekişte yarı ettikten sonra: 

- Allah senden razı olsun .. dedi; 
dışarıya çıkmama sebep sensin. E
peyce eğlendim. 

Gaf yapmamak ıçın konuşmıya 

cesaret edıemiyordum. Yalnız başı-

mı eğerek arada bir ceveb demekle 

iktifa ediyordum. Hava serinlemiş
ti. Ayağa kalkarak , haydi gidelim .. 

dedi. Evinin önünde otomobilden 
indiğimiz nmen : 

<Sonu yarın) 

Fatih askerlik .şubesinden: 

Orta ehliyetnameli kısa .hizmetli
ler''• 1 temmuz 939 da hazırlık kıta
sına sevkroileceklerdir. 

Muhtelif doğumlulardan ve kısa 
hizmet hakkın ıhniz olanlardan orta 
ehliyetnamcli olanların 1 temmuz 
939 da .Hazırlık kıtasında> hazır bu. 
luııabiimcleri için hemen şubeye 

müracaatla askerlik muamelelerini 
yaptırrİıaları ilan olunur. 

yakınlaşmıva ihtiyaç duyuyordu. 
Ferruhzad, Abdullah bin Haziıfe

nin deliıletile bir hemşerisi olan 
cSelmam Farisi» ile tanışınca, ken
disine bir sırdaş bulabildiği için 
çok sevindi. 

Selman, İranlıların Bizanslılarla 
bir muharebesinde esir düşmüş, kö
le diye bfr Yahudıyc satılmış, Ya
hııdi de onu . Mekkeye getirmişti. 

Muhammed satın alarak azad etmiş
ti. 

Selman, Peygamber Muhammede 
ilk iman edenlerden ve ashabdandı. 
Peygamberin harpkrine iştrnk et
miş, hatırı sayılan adamlardan ol· 
muştu. 

Ferruhz6d, Arplar, yeni din ve 
Peygamber Muhammed hakkında 

öğrenmek istediklerini birer birer 
Selmana sordu. O da Arnpların 

mertliklerini sevdiğini, onların me
doni kavimler gibi ahlfıki taassup
ta gevşemediklerini, Muhammedin 
dint telkinlerinin, onlarda yıpran -
mamış taze, zinde ve dinç bir ben
lik, inkişaf hamlesi ile dolu bir ~ah
şahsfyet yarattığını anlattı. Sonra: 

- Bıtk oğlum Ferruhzad .• büyük 
p2ygambcrmizin kıymetini, onun 
kurduğu fslAmlyet dininin mahiye· 

< ' 

~IAIAffJMf 
Bursa lpekböcekçillk 

Enstitüsünü Ziyaret ' ' 

B:ırsa (Hususi) - Memleketimi
zin faydalı ve modern müessesele· 
rinden biri de .Bursa İpekböcekçi· 
lik Enstitüsü• dür. - Bu müessese, ehemmiyeti ve 
memlekete faydası kadar da çok 
değerli ve vazife aşkile çalışan bir 
müdürün; Tahir Yetmen'in idaresi 
altındadır. 9 senedenberi müessese
nin başında feragatle çalışan bu :za. 
tın bu cihetten yurda yaptığı hiz
metler epeyce büyüktür. • 

Kendilerini enstitüde ziyaret et· 
tim ve bôcekçilik hakkında epeyce 
malumat aldım: 

.EvvelA, müessesede buğday to
humlarının en iyi cinsleri yetişti· 
rilmekte ve bütün köylüye tevzi 
edilmektedir. 

Türkiyede fpekböcekçıJik bölge
leri: Bursa, Bilecik, KocaeJi, Trak
ya, Balıkesir. Denizli, Antalya, Di-, 
y.arbakıı:-, Elazıg. Amasy.:ıdır. Bun
ların içinde biltün istihsalin yarısı
nı Bursa yapmaktarlır. Diğer böl
gelerde de iyi mıntakalar vardır. 
Fakat vasati olarak Bursa daha ile· 
ri gitmiştir •. 

Tohum paketlerinin açılışı: Pa
ketler açıldıktan sonra, bidayetten 
nihayete kadar enstitü ve istas· 
yonların kontrolleri altındadır. ts
tihsal edilen tohumlar kışın fenni 
surette muhafaıe. edilmek üzere 
yalnız Bursada bulunan kıslağa ko
nulur, açma mevsimine kadar to· 
humlar burada bekletilir. Memleke
tin muhtelif yerlerine göre yaprak· 
lar fışkırmağa haf.ayınca tobumlae: 
dağılır biter ... Bu da ilkbahardır ... 
Paketler açıldıktan sonra 40 - 45 
gün arasında kozalar piyasaya gel-

miş bulunurlar... Köylüye yardım 
olm&k üzere bu buğday tohumları· 
nın paketleri 50-50 kuruş arasında 

verilmektedir. Bir paket tohumdan 
70 - 75 kilo kadar koza alınır. Vasa· 
ti büyüklükte bir kozanın ipeğini 

çeker. k 1500 metre uzunlukta ol
duğu ;g<Srülür ... 

B leyici iki türlüdür: 

1 - Mahsul, 2 - D mızlık be::.le
yici .. 
Damızlık besleyici; damızlık bes

leme mev.siminde istasyonların sıkı 
kontrolü altında bulundurulur ve 
bu suretle esas madde olan tohu
mun ipeği bidayetten itibaren tah
tı emniyete alınır ... 

İstasyonların, ayni zamanda kon
trolleri vasıtasile mahsul besleyici
lere de .teklif bilgisi> aşılarlar. Bu 
işleri gören Türkiyede beş istasyon 
mevcuddur. Bursa, Edirne, Denizli, 
Antalya, Diyarbakır'dan ibarettir. 

Her istasyon kendine ayrılan is· 
tasyon bölgesinde çalışır. Bundan 
maada bir de Türkiyede teknik bir 
suretle idare etmek ve araştırmak 
üzere Bursada bir böcek enstitüsii 
\'ardır. 

tini anlıyabilmen için sana Muham
medin hayatından ve hususiyetle -
rnden menkıbeler anlatacağım. Bun 
Iarı dinledikten, islamiyet esasları
nı tetkik ettikten sonra hükmünü 
verirsin ve bu dinin me\•cut dinle
rin en iyisi olduğuna kanaat getirir
sen sen de islamiyetle müşerref o
lursun. 

Deyince, delikanlı, büyük bir me
rak veheyecanla, Selmandnn kendi
sini tenvir etmesini rica etti. 
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SELMAN, İLK EVVEL MUHAM
MED'İN NASIL DOGDUGUNU 

ANLATTI 

Peygamberimiz Muhammed'in a -
nası Amine, gebe bulunduğu sıra -
larda, kocası Abdullah, Abdülmüt
talip tarafından bir ticaret kafilesi 
ile cŞam» a gönderildi. 

Kafile, «Şam• a gittikten sonra 
«Mckke» ye avdet ederken cMedi
ne» ve aeldiği zaman. Abdullah 

Bursa İpekböcekçilik 
Enstitllıü Ye müdürll 

İstasyonlar bulunduklan bölge· 
lerde muhtelif yerlerde her yıl kurs
lar açarak bölgeleri dahilinrieki ipek 
böcekçiliğin ileriemesine çalışırlar. 

Mes,lA: Vilayetimi7. istasyonu bu 
yıl Amasyada kurs açmıştır .. Diğer
leri de kendi merkezlerinde açmış
lardır. 

İşte bunların neticesinde koza 
mikdarı her yıl 150 - 200 bin kib 
kadar artmakta ve ipek verimi de 
o nisbette yükselmektedir. 

Bunlardan maada eı-.kiden halk 
tarafından şikayet edilen ve çiftçivi 
zarara sokan hastalıklar da tama 
men ortadan kalkmıştır .. Bunlardan 
başka; şehrimizde ipek, ko7.a ve em
sali maddelerin evsafını tayin eden 
Kondistiyoman isminde bit- mües· 
sese de vardır ki; bu da gene Ensti
tüye merbuttur. Ayni zamanda Bur
sada dokun&n ipekli kumaşların 

cStandard nizamnamesine> muva
fık olup olmadıkları gene bu mü· 
essese tarafından kontrol olunur. 

Dişi tıe erkek böcekler: Vezin iti
barile dişi kozalar, erkek kozalara 
nazaran daha ağırdır. Çünkü bun-
larda yumurta mevcuddur. Vasati 
bir kozanın a~ırlığı iki gram kadar
dır. 

Bursadcı koza satışı: Yaş koza vasıı 
ti olarak 70 - 75 kuruş arasında sa
tılmaktadır. Kuru koza ise bunun 
üç misli kadardır. Bu kozalar borsa 
nezareti tıltında s:ıtılır. 

Köylünün kozadan istifadesi çok 
büyüktür. İpek, köylüye diğer iş
lerden daha çok kazanç bırakır, bu
nunla beraber ipek böceği besleme 
zamanı köylünün işinin en az oldu· 
ğu zamana tesadüf eder. Böcekçili1< 
daha ziyade kadın işidir. Zaten asıl 
mesele de 15 - 20 gün arasındadır. 
Koza köylünün P.liııde parasının az 
kaldığı bir zıımann yetiştiğinden 

vergi borçlarını, evinin tamirini ve 
di&rer masraflarile çocuklarını okut-
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hastalandı ve oradaki akrabalarının 
yanında kaldı. Abdülmüttalip, has- 1 
ta olduğunu haber aldığı oğlu Abdul 
lahı «Mekke» ye getirmek üzere 
büyük oğlu «Haris» i •Medine» ye 
gönderdi. cHaris:ıt, «Medine• ye gel-

diği zaman, yirmi beş yaşında ol:ın 
kardeşini ölmüş buldu. Muhammed 
de, bir rivayet<? göre, babaşı «M~ • 
dine• de hasta iken, diğer bir riva
yete göre babası öldükten sonra 
dünyaya geldi. 

Ehli Siyerden bazıları Muhammc -
din sünnetli ve gobeği kesilmiş ola
rak doğduğunu rivayet ederlerse de 
«Zehebi», bu iddiaların doğru ol -
rnadığını.. cSahibi Mevahib» İbni 

Abbastan naklen, onu, büyük baba
sı Abdülmüttalibin sünnet ettirdi
ğini söylüyor. 

Abdülmüttalip .. Muhammedin ve

liıdetinin yedinci günü, Arap ade -

tine göre, sünnet düğünü yaptı ve 
büyük bir ziyafet verdi. Ziyafeti 

_, __ 
Yemeği ile meşgul olmasına rai

men Ali Bey, Selime bir takdir his
sinin okunduğu nazarlar atmaktan 
kendisini meııedemedi. Feridun Be
yi, herhangı bir şahsa böyle iltifat
ta bulunurken hiç g6rmem1ştL Ev 
sahibi, yalnız memuriyetle gittiği 

şark memleketlerinden birindım ge
tirdi~! maymununa alaka gös -
termiş, ehemmiyet vermişti. Bu su
retle Selim, Ali Beyin nazarında 

Süleyman isminde olan maymunu 
istihlaf eden acayip bir mahluk gibi ı 

yer almıştı. ı 
Selim, Hikmetı tetkik edıyordu. 

Geçen dakikaların, aralarındaki ~an-ı 
laşamamazlık uçurumun l açtıgını I 
hissediyordu; fakat Hikmet hiç bir 

j 

harekette bulunmadı. Nazarları, du-ı 
dakları gibi sessiz \'e dilsizdi. 

Muhavere, Feridun Beyin her gün 
münakaşasını sevdiği mevzulara 

1 

döküldü. O, beşeriyetin en müref -
feh ve şerefü b~r devri olarak telak
ki ettiği :1~a~ ir.1paratorluk znma -
nını taS\'İrc başladı. Perikles'leri. Ce 
sar'ları, ve daha sonraki de\•irlerde 
de Napolyonları sevmiyor, idare ve 
saltanat sürme prensiplerinin Jus· 
tinien ve Konımcn'ler tarafından 

an~aşıldığını ileri sürüyordu. Se -
lim, beşerin intikal ve haysiyeti na
mına itirazda bulunurkı'n, Feridun 
~y. sözünü kesti: 

«- l\'lüsaade edin, biiyük kelime
ler, nida. istifham işaretleri kullan
mayın! Yalnız söy liyec~klerimi din-

1 leyin. Şu yediğimiz sülün eti lezzt>tli. 
Bakın, Ali Bey nasıl silip süpiirü-ı 
yor. Bu av etinin ağzımııda göster-

1 
diği lezzet ve tatlı koku nereden ge
liyor? Bizim aşçının maharetine ve 1 

bu av etlerini saklayıp z:>.maıunda 1 

pişirmesi san'atine. Bir iki gün ev
vel pişirseydi,. bu et sert ve lezzet- ı 

siz olacak, birkaç gün sonra yapıl- j 

saydı, fa7la kokacak ve kurtla na - 1 

caktı. A7.iZ dostum. beşer c.cmivell~ri 
de tıpkı av etleri gibidiı'. Onlın ın en 
yüksek devirleri dağılma yoluna 
eirdikleri devirdir. Gençliklertnde 
ne de olaa iptidaidirler. Buna mu - ı 

kabil camiaların tefessüh etm!!ğe 1 
başladıkları bir devir vardır. En aii
zel medeniyet abideleri hu iki ku -ı 
tup arasındadır. İşte Bi7.ans bu !ta-

1 
kikati biliyordu, fakat bu sırrı me- · 
zanna birlikte götürdü ... » 

Bu şkildeki mülahazaları mütea
kıp konuşmasını daha baka me,•zu-
lara geçirdi: l 

- Samimi olunuz dostum.. orta 
zamanlar kadını, bir taht üzerine o
turttu ve bu sebepten cemiyet için
de ne kadar karışıklıklar \'Ücude 
geldi. 

mak, kızlarını evlendirmek gibi 
masraflarını hep kozadan temin 
eder! .. 

Esat Altan 

müteakıp güzel bir kaside söyledik-! 
ten sonra çocuğa sünnet etti; ona 
«Muhammed» diye ad koydu \'e: 
cCenabı Hak seni semada ve arzda 
mahmud eylesin!» diyerek Al -
laha dua etti. 

Muhammedi, üç gün, bir rivaye
te göre yedi gün anası Amine em -
zirdi. Sonra sütü kesildiği için am
cası Ebu Lehebin ciıriyesi Suveyhe 
ve dört ay kadar da Abdülmüttali
bin dayesi tarafından emzirildi. Ve 
nihayet Halime namında bir süt a
naya verildi. 

Mekke ahalisi. çocuklarını çöl ha
yatına alıştırmak, havası ve suyu 
güzel yerlerde yaşatmak için aşi -
retlerden süt analara \•erirler. Ka· 
dınlarmı çocuk bakmak zahmetin· 
den esirgerler. Bu suretle ev işled
le daha çok uğraşmalarını temin et· 
mekle beraber, daha çok çocuk do -
ğurmalarına imkan verirle!'di. 

Her sene ilk ve sonbaharlarda et· 
raftan, bilhassa havası ve suyu gü· 
zel olan Beni Saad İbni Bikr kabi
lesinden kadınlar gelir, zenginlerin 
\'e eşrafın çocuklarını emzirmek 
için yerlerine götürürlerdi. 

O sene, Kureyş içinde büyük bir 
kıtlık olmuş, otlar, ağaçlar kuru -

Nakleden ı ORHAN S. 
Selim kendini tutamıy.arak: 

- Doğrusu bu nazariyenize kat· 
iyen iştirak edemiyeceğim. Kadutı!l 
mevkii her zaman yüksektir ve hür· 
m~te l&y ıktır .. diye Feridun Beyin 
sözünü kesti. 

- Durunuz biraz. Bakın, hepımiı. 
erkeğiz, serbestçe konuşabiliriz. Qr1 

ta zamanların romantizmini, Fran· 
sız ihtilalinin A \Tupadaki akisleri· 
ni unutun. Kadının, fikirlerincie in· 
sicam bulunmıyan, her zaman aklı 
selime karşı ayaklanan. umumi 
menfaatleri heyecan ve ihtirasına 
feda eden bir beşer nümunesi oldu· 
ğunu inkar edebilir misiniz? 

Bana gelince. kadını bu hallerin· 
den dola) ı mes·u1 tutmam. ira o bir 
ne\•i maku.:; t.alihin tesiri altınd -
dır. Cinsinin idames ve ta • 
batin istekleri arasında kadın 

bir vasıtadır. Halbuki o, kendisini 
bir gaye olarak görüyor ki, bütünl 

felaket de buradan çıkıyor. Bwıun. 
içindir ki cemiyetin, hem zayıf \'e 

hem de kuvvetli olan hakiki mukad 
dcratını tayin edeıniyen kadının sa· 
adet iştihasına karşı ihtiyat tedbir· 
leri alması lazımdır .. ,. 

Feridun Bey, bu nazariyesini h:ı· 
rarctle izah ve ispat etmek istedi. 
Selim, böyle lakırdıları, Feridun 
Beyin ölen karısının hatırasına hür· 
metsizlik olarak telakki ediyordu. 

Hikmeti gözden geçirerek, Feri· 
dun Beye hitaben içinden: •Oğlu· 

nuzu ne şekilde yetiştirdiğinizin 
farkında mı::.ınız?• dıye söyleniyor· 
du. Fakat Hikmet oralarda değilmiş 

gibi duruyordu. Bir müddettenberi 
çatalını bırakmış, boş tabağının o· 
nünde hareketsiz kalmıştı. Feridull 
Bey devam etti: 

- «Halbuki işin zevkli tarafı. ka· 
dınlar, cemiyetin, kendilerinin bıJ 

müfrit isteklerine ka:-şt müsamaha· 
da bulunduğunun farkında hile de1 

ğillerdir. Onları dinleyin, hepsi de 
tahammül edilmez bir boyunduruk 
altında yqadıkları neticesine varır' 

sınız. Onlar .. öyle bir faikiyet ve ta· 
hakküm susuzluğuna duçar olmuŞ· 
lnrdır ki, hemen hemen güneşi, ayJ. 
yıldızları sihirli bir değnek ile idi 1 

reye çalışacaklar. A'Zizim Selill'l 
Bey, siz de makul, muhakemeli bi[f 
insansınız, sjzi de benim fikrime 

çeleceğim. Bakın Ali Beye.. o hep 
benim nazariyemi tutar. Ve bunun 
için de ciddi sebepleri var. Onun 
aşk hikayelerini dinleyin, nelere 
şahit olacaksınız?. 

Ali Bey yavaşça: 

- Başımdan geçenlerin bu akıllı 
delikanlıyı alakadar edeceğini pek 
ummuyorum .. dedi. 

· Feridun Bey, derhal ciddi bir t • 
vır alarak: 

(Devamı var) 

. 
muş .. hayvanlar telef olmuş ve in· 
sanları yeis sarmıştı. Muhammedi 
emziren Halimenin kabilesi Bl!ni 
Saad de sıkıntıya düşmüştü. Kabi .. 
leden birçok kadınlar, ücretle emziı 
recek çocuk almak üzere Mekkeye 
geldiler. Halime, Muhammedi nasıl 
aldığını §Öyle anlatıyor: 

Ben, zevcim Harisle beraber yo· 
la çıktım. Peygamber Muhammedle 
beraber meme emen oğlum Hamzıı 
da yanımda idi ve südüm olmadı .. 
ğından, açlıktan ağlıyord·u. Beni Sa· 
ad kızları bizdeç evvel Mekkeye gıt 
tiler; çünkü bindiğim merkebim çok 
dermansız olduğundan yürümüyor
du. Südünden istifade ettiğımiz de" 
vemiz de bir dirhem süt vermiyor
dt!. 

Kafilenin arkasından böyle gider 
ken zevcim endişe ediyor: t:Merke· 
bini biraz sür .. yoksa öteki kadın· 
lardan bize hiç bir -eşraf çl)cuğı.l 
kalmıyacak!• diyordu. 

Bir pazartesi günü Mekkeye gir
dik. Şehre daha evYeL gelen kab;Je
miz kadınları her tarafa dağılnu~ " 
lar, Beni Mahzumdan olan eşrafın 
ve zenginlerin çocuklarını paylaş .. 
mışlardı. -

(Devamı var) 



'IERll.Aa.AH 

Türk Alfabesinin 
lslahı Etrafında 

BİR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
. 

PAZAR 25/6/39 
12,30 Program, 12,35 Türk müziği 

(Klasik program), idare eden: Me
sut Cemil, küme ses ve saz heyeti. 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13,1!> Müzik 
(küçük orkestra - şef: Necip Aşkın), 

bey • hicazkar prkı - Gönlümü dü
çar eden bu hale hep, 5 - Keman 
taksimi, 6 ~ Rahmi bey • Hisar şar
kı • Bir ncvcivansın, 7 - Hisar pu · 
selik şarkı • Küçüksuda gördüm se
ni, 8 - Latif ağa • hicazkar şarkı -
Gönlümü bir tıflı dilbaz, 9 - Hi
cazkar saz semaisi. 

Bir nigah eyle dilrüba, 7 - :A.li ef. 
• suzidil şarkı - Yandıkça oldu su· 
zan, 8 - Ali ef .• suzidil şarkı • Her 
bir bakışında neşe buldum, 9 -
Tanburi Ali ef. ~ suzidil yörük se
mai - Ceyhun arayan. 10 - Suzidi.l 
saz semaisi. 

Sahibi Naci Maarif Kütüphanesi 
Kasımın '' Akşam ,, a Cevabı 

l - Ludwig Sied - Sevgilim (İn
Ben, bu fikre iştirak etmemekle termezzo), 2 - Berger • Manon 

beraber, bu fikre hiirmet ·ederim. (Vals goston), 3 - Hans Schneider 

21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 
plaklar - R. 21,30 - Orkestra prog
ramının takdimi, 21,45 Müzik (Rad
yo orkestrası • Şef: Hasan Ferid 
Alnar). 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Şu takdirde tenkid yapılmazdan 

evveı, yazdığını eserin tetkiki la
zıındı. Yazdı~m eser, tetkik edil
miş olsaydı; Sabah gazetesinde çı
kan 28 harfin Türk Alfabesine ait 
olllladığı anlaşılırdı. 

Esasen klişedeki harflere dikkat 
edince, bu harflarin Türk alfabe
si~e ait olmadığını yukarda söyle
tnıştirn. Çünkü; harfler arasında ne 
dıLtnizdeki sesli harfler, ne de Ç, J 
Ve P harfleri mevcut değildir. Azı
cık dikkat işte bir yanlışlık ol
tluğunu isbata kfıfidir. 

Fılvaki bu klişe, arnb dili alfa
besine aittir. 

Maarif Vekaletinin umumi kü
t~phanelerdeki kitapları tasnif için 
bır fıhrıst hazırlamakta olduğu ve 
b~ fihrist için de arab harflerinin 
b rer ışaretla tcsbit edileceği ynzıl
tnıştı. 

k Mezkur klişe, bu münasebetle 
onmuş ve altındaki: 
•Bay Naci Kasımın teklif ettiği 

.Yeni alfabe harfleri• 
lf ı.r hata eseri olarak, her nasılsa 
Yazılmıştır. 

l\ievzua gelince: 
k Rısmen sizinle müttehidim. Fa
l at kısmen diyorum. Ve maddeler
e tesbit ediyorum: 

b 1. - Ara~. harflerini~ Türk alfa
b esınde kat ıyyen yerı yoktur. Ve 

u rnesele, bahse devmez bir mev
Zlldur. Bu hususta ;ramı~da ihtilaf 
~oktur. 

h lI . - Sabahta çıkan yazıda mu
arrır bana soruyor: 
c- 1928 de daha mükemmel bir 

alfabe yapılabilir mi idi?> 
Ccvnp veriyorum: 
«- Hayır! O zaman, bir inkılap 

zaman "d' y 1 ı ı. apılan alf nbe o zama-
nu · Jtırn gore ç~k .. mukemmel idi. Nıte-
d:. ~~k buyuk faydaları da görül-
~· Turk harflerinin en büyük fey

~~ on, on beş. sene sonrn görülecck
tır .• 

Dcınıştim. 
Görülüyor ki; ben, Sabahtaki ya

zıda alfabenin mükemmel olduğun
~an bahsetmi<tir). Nitekim,· ·Türk 
.c;ı)f • 
d abe.ıunin ıslahı• adl!ı cserlmde r:· Türk AlfabC'sile diğer alfabeleri 

Ukayese ederken dıyorum ki: 
"naşkn dillerdeki zorluklnr Türk

tede Yoktur. 

•'I'ürk AUahcsi. nni bir tarihe 
ııınJikc B • 
1 ır. u S<'beple bir ~ok eski 

l fabeJ d F er en dnba kolaydır. Mesela: 
. ransızcada, İngilizcede, Alman
~h dla bir çok mürekkeb harf olduğu 

a de b" • 
1 • ızım alfabemizde bu zorluk-
ar Yoktur... ilh .. • 

Gö T· z• 
1 

ru uyor ki· bu hususta da si-
ın e ay · r1 · · tn . nı l!cıraeyız. Yalnız birleş-

d edığırniz bir nokta varsa o da <:u-
u~ , ~ 

tı cJ\lfabe tadil edilemez.• diyQrsu-
Uz. Mesel b" ·1· · · İJ· c ır ı ım meselesıdır. 

:a~lll .. d~rm.ayıp yürüyor ve ilerliyor. 
lik~n~ ~ır tarafa bıraksak bile, is
kü al ıçın bugünden nasıl bir hü-

nr Verebiliriz? 
Atat .. k b" :ttı d" ur ıze ynlnız alfabeyi ver-

Cu 1
• o .. her şeyden evvel, bize bir 

rnhurıyct rejimi verdi. 

l'eCuınhuriyet rejimi; daima yürü
On~ ve daima ilerliyen bir rejimdir. 

a durmak yoktur c . 
\1 Utnhuriyet bayramlarında du

<ltlara: 

•Vatandaş, durma yürii!• 
ırib•~atnndaş, durmıyahm düşeriz!• 
c.1 l v . 
l>ışt ecızeleri hfıvi yaftaların ya-
~ğını görüyorcız. 

)okı nıhuri~ettP; taassub, softalık 
daı Ur. Dnıma ilerleyiş, daima ve 

atna ilerleyiş vardır. 
l'liy en alfabede bazı eksiklikler gö
htss0ruın ve ıslahın lazım olduğunu 
tıllıi edi~orum. Bunun için de bir çok 

:mısaUer getiriyorum. 
tı'l'ij 

rk Alfabesinin ıslahı• 
tıe~~k dili Ye Türk dili diksiyo-

~a~dlı eserin okunması zahmetine 
fıı-. ~ılsa, ne irtediğim anlaşılacak-

aknt, başka birisi de 
c- Alf • 

.(add . abeye ilişilemez! O, mu-
es~.~trıblar gibi, ilişilemiyen bir 

biYebllir 

Çünkü; nihayet bir fikirdir. • Meşhur röfrenlerden (Potpuri), 
Ben, 4 - Paul Holzner - Saksonya köylü 
•Tiirk dili; bü~iik bir dildir. Bu- dansları, 5 - Niemann - Zenci dan

iÜn seksen milyonluk bir kütle, bu sı, 6 - Bruno Hartmann - Parlak 
dille 'konuşm:ıktadır. Türkün istik- güneş ışığında dans (Entermezzo}. 
bali, pek büyiiktür. Bu büyük istik- 14,15 - 14,30 Müzik (Melodiler 
hali gözöniinc nlnlım. Ufak bir ta- Pl.) 18,30 Program, 18,35 Müzik 
dille alfabemizi, dünyanın en mü- (Şen oda müziği • İbrahim Özgür ve 
kemmel bir nlfnhcsi -4ıaline getire- ateş böcekleri), 19,00 Çocuk saati, 
Jim.» 19,25 Türk müziği (İnce saz faslı), 

Diyorum \'e bunun için de bir 20,00 Memleket saat ayan, ajans ve 
çok vakit sarfed.yorum, para harcı- meteorolo]i haberleri, 20,10 Neşeli 
yor, nihayet bir eser meydana geti- plfıklar - R., 20,15 Türk müziği. 
riyorum. Bcnimkı de bir fikirdir. 1 - Hicaz peşrevi, 2 - Hafız Yu-
Ve bir çok bilenlerin ıştirak ettik- suf - hicaz şarkı - Sevdayı ruhun . 
leri fikirdir. aşk eline, 3 - Arif bey - hicaz şar-

Alfabede istr.dığım tadilat ise, kı - Benim halim fırakınla, 4 - Ke-
şunlardır: mençe taksimi, 5 - Bimen Şen - hi-

21,10 Milli musikilere dair ikinci 
konuşma - Rumen musikisi: Halil 
Bedi, 21,25 - Neşeli plaklar - R. 
21,30 - Müzik (Opera aryaları-Pi.) 
22,00 Müzik (Küçük orkestra • Şef: 
Necip Aşkın). 

1 - Rudolf Nützlader ; Haydi ba· 
na bir hava daha çal. 2 - Beethoven 
• İskoçya havaları, 3 - Karl Föderl 
Viyana şarkıs1, 4 - Fellix Glessmer 
Sabah selamı (Fantezi}. 5 - J. Stra
uss . Mavi Tuna valsi, 6 - Pepi 
Müller - Lapa1oma şarkısı üzerine 
fantezi, 7 - ltalo Azzoni • Sabah 
şarkısı. 

23,00 Son ajans haberleri, Z!raat, 
esham, tahvilat kambiyo - nukut 
borsası (fıyat). 23.20 - Müzik (Caz. 
band . Pl.) 23,55 - 24 - Yarınki 

program. 
a) B:rbirinden ayrılması istenen caz şarkı - Yıllar ne çabuk geçti, SALI "27 /6/939 

harfler: G -- Bi~en Şen - hicaz şarkı· Gül- 12,30 - Program, 12,35 - Türk 
1 - Mikrop, mikroskop, ansiklo- seni hüsnüne, 7 - Hicaz saz semaisi, müziği, 

l - N. Rimsky • Korsakow; Şeh· 
razad, senfonik sfüt, op. 35 a) Lar
go e maestoso - Allegro non troppo, 
b) Andantino - Allegro molto, c} 
Andante, quasi Alle~retto1 ç) Alleg· 
ro molto. 22,30 - Müzik (opera ar· 
yaları - Pl.) 23,00 - Son ajans ha
berleı;, ziraat, esham tahvilat, kam
biyo • nukut borsası (fiyat) 23,20 
Müzik (Cazband - Pi.) 23,55 - 24 -
Yarı.nki program. 

ÇARŞAMBA 28/6/39 
12 30 - Program, 12,35 - Tür:{ 

müziği • Pi., 13l00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 13,15 - 14 - Müzik (Riyaseti 
cümhur bandosu . Şef: İhsan Kün· 
çer), 

1 - E. Reeves - Hobomoko: Hbt 
pedi kelımelermi bilenler doğru 8 - Artaki - kürdilihicazkar şarkı - ı _ Muhayyer peşrev, 2 - Arif şarkısı, 2 - J. Fucik - Kış rüzgiırla
söylüyor. Fakat, bu kelimeleri doğ- Yetmez mi tükenmez mi, 9 - Fsi- bey . muhayyer şarkı • İltimas et· rı (Vals). 3 - G. Parcs • Konser 
ru yazamıyor. Inkılfıp, istiklal, iktı- ze . Nikriz şarkı . Gönül ne için mcğe yare varınız, 3 - Refik Fer- uvertiirü, 4 - Tschaıkowsky - Ha
sad kelimelerıni bilenler Çle doğru ateşlere yansın, lQ - Nevres bey san _ muhayyer şarkı - Her güzet zin şarkı, 5 - Massenet • Le cid 
söylüyor. Fak:ıt çocuklar ve bu ke- • Muhayyer şarkı • Gün kavuştu. bağından, 4 - Keman taksimi, 5 -· operasının antraktı ve balet parça-
limelerin manasını b'ilmiyenle.r, 21,00 Konuşma, 21.15 Müzik (Vio- Muhayyer türkü • Ay doğdu batın .. ~- ları. 
yanlış, yanlış okuyor. lo solo . Zeki Berküren tarafından: dımı, 6 - Hüseyni türkü • Ayrılık 19,00 - Program, 19,05 - Müzil< 
Kalın söylenen (K) ile, ince söy- Fr; Schubert - Aspeggione sonate, yıl dönümü, 7 - Hüseyni saz semo· (Vals1ar - Pl.), 19,15 - Tiirk müziği 

lencn (Ke) birbirinden ayrılsa bu 21.35 Müzik (Neşeli miizik - Pl.), isi. (Fasıl heyeti), 20,00 Mem1eket saat 
yanhşlığa mahal kalmaz. 21,50 - Anadolu ajansı (Spor ser- 13,00 _ Memleket saat ayarı, ayarı, ajans ve meteoroloji haberle-

2 - Gaz, bulgur, mangal kelime- visi), 22,00 - Müzik (Cazband - Pl), ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15 ri, 20,15 - Konuşma, 20,30 - Tür& 
]erindeki kalın (g) He, Ag~h ve 22.45 • 23 - Son ajans haberleri ve 14 _Müzik (Karışık program - Pl) müziği (Müşterek ve solo teganni) 
Dergfıh kelimelerindeki ince (ge) yarınki program. 19,00 _ Program, 19.05 Müzik (So· 1 - Nihavent peşrevi, 2 - İsmail 
bırbirinden ayrılmalıdır. PAZARTESİ 26/6/39 list _ Pl.) ]9,15 - Türk müziği (Ka- Hakkı bey - nihavent ağır semai • 

3 - Ağaç, uğur, bağa kelimelerin- l2,30 _Program, 12,35 Türk mü- rışık progrnm), 19,45 - Türk mii- Seni hükmü ezel, 3 - Rakım - ni.-
deki (ğ) ıle, İgde, Nığde, Düğme, ziği. Pl., 13,00 Memleket saat ayarı, ziği (Hnlk türküleri ve oyun hava- havcnt şarkı - Ne yanan kalbime 
Yediğım, İçtiğim ke1imelerindeki ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15 I ları}, 20,00 _Memleket saat ayarı, bakh, 4 - Ut taksimi. 5 - Salfıhnd
ye sesi veren harfler birbirinden 14 _Müzik (Karışık program. Pl), 

1 

ajans ve meteoroloji haberle,rl, din Pınar . nihavent şark1 - Hala 
ayrılmalıdır. 19,00 _ Program, 19,05 - Müzik 20,15 - Konuşma, 20,30 - Türk mrı. yaşıyor. G - Sadettin Kaynak - nı· 

b) Ti.ırk dilinde me\·cut iken, al- (Bir uvertür • Pl.), 19,15 Türk mü· ziği (Klasik program). İdare eden: havent şarkı • Gönül nedir bilene, 
fabede bulunrnıyan harfler: ıiği (Fasıl heyeti), 20,00 _ Memle· ı Mesut C<'mil Ankara radyosu küme 7 - Nihavent şarkı - Hatırımdan 

1 - Mana \"<? marifet kelime le- k t · t 1 · · he'-·etı·. hiç çıkmıyor, 8 Artaki - nihavent et saa ayan, aJans ve me eoro OJı J 

rindeki (ayın) harfi. Maarif Vekı!- haberleri. 20,15 _ Konuşma (Dok-il ı _ Suzidil peşrevi, 2 - Tanbu- şarkı - Koklasam saçlarını. 9 - Faiz 
leti de bu bar!°n eksikliğıni hisse- torun saati), 2o,30 _Türk müziği ri Ali • suzidil birinci beste - Yar Kapancı - nihavC'nt şarkı - Gel gü
derek, bu harf yerine (ğ) harfini (Kadın küme ses ve saz heyeti). ı yıkıldı, 3 _ Tanburi Ali - suzidıl zelim Çamlıcaya. 

0

10 - Refik Fer
kullnnmış ve 111ektcp kitaplarında 1 _ Hicazkar peşrevi, 2 _ Sndul- ikinci beste • Bılmedik yariki, 3 - san . nihavent şarkı - Kız sen geldin 
(tabiat) kelimec:inı (tabiğat) ~ek- lah ağa - hicazkar şarkı - Hıramet Tanburi Ali - suzidil ağır semai çerkı>şten 
lindc yazmıştır. gülşene, 3 _ Hicazkar şarkı • Mani Kani yadı lebinle, 5 - N~y taksimi, 21,10 - Haftalık posta kutusu, 

Ben, bunu doğru bulmadığım gi- oluyor halimi takrire, 4 _ Şevki 6 - Nikoğos ağa • suzidil şarkı · 21.25 - Ne'ieli plaklar· R., 21,30 -
hl,temucltiğ~bir~kmuill~-~~~~~~~~~~-~~~----~~~~-~~~~~- Mürik (Odamüri~i-~J.~~-
lcr de buna itirazda bulunmuşlar- vardır. Turkçenin de koskoca tarih 1 - On 'buçuk senede basıla 1 k.- Müzik (Küçük orkestra. Şef: Neci o 
dır. imtidadınca merkezi hasıl oldu.• taplar istikbaldt? basılacak kitapln- Aşkın). 

Agya", dügyme, tabigyat kelimelerin- Divorsunu.z. Bu fikrinizde mütie- rın milyonda biri bile olamaz. Hu· Ç 
.. J 1 - Franz Lehar - arevic- opere· 

deki harflerin üçü de ayrı avrı harf- hidiz. Nitekiır., Alfabenin ıslahı me- susile mühim eserler de henüz or· "· tinden potpuri, 2 - Leop.old . Karls-
lerdir. Bu üç harfi hiç lüzumu ol- selesinin 30 uncu sahifesinde Türk taya konmamıştır. 
madıgyı halde bir tek harfle ifade dilinde muhtelü lehceleri göster- Alfabede tadilat yapılınca; bu bad hatırası, 3 

- Grieg · Pergünt 
süiti, 4 - Jac. Gril • Mars. 

etmek tabii dog"ru olamaz. dikten sonra deniliyor ki: kitaplar yüzünden de hiç bir ziyan 23,00 - Son ajans haberleri, zi-
2 - Mesul, mezun, memur k .1. T 1 hasıl olmıyacaktır. Çünkü, bir kaç h •Hangi Lehçe Tür Dı ıne eme raat, esham-ta vilat, kambiyo • nu-

kelimelerindeki harf için, 1928 Olmalıdır? harfin ayrılmasilc veya bir iki har-
d 

· fi ilave etmekle mevcut kitapbrın kut borsaı:ı (fiyat)• 23,20 - Müzi!c 
e kabul edildiği halde, sonradan Şimdi bu muhtelif lehçelerden, h 1 1 1 . k (Cazband . Pl.), 23,55 - 24 - Yarın-

terkedilen (') harfinin alınması. satışına kat'iyyen a e ge mıycce -
hangisini almak icap ediyor. Bu leh- ki program. 

3 - Gazi, Galip, gaye, katil, na- . tir. 
Çelerden hangisi Türk nlfabesıne, B k. 1 d b"" h f · k l" PERSEMBE 29/6/39 ne, kestane kelimelerindeki uzun u ·ıtap ar a ta ıı ar ın ı a- J 

(a). Türk yazısına ve Türk diksiyoneri- hından evvel, arab harflerile bası- 12,30 - Program,· 12,35 - Türk 
Bu harf iı;in de Fransızcadaki ne esas ittihaz edilmelidir ve temel lan kitaplar gibi, satılacak ve bir müziği. 

(a) nın kabul l?dilmesi. taşı olmalıdır? müddet sonra ortada kalmıyacak- 1 - Nişaburek peşrevi, 2 - Ziya 

4 _Eş ve beş kelimelerinde mev- Bu suale, hep bir ağızdan şu ce- tır. paşa. nişaburek ağır semai . Ey gül 
cut iken alfabede bulunmıyan (e) vah verilir: 2 - Okuma öğrenenlerin itimad- ne acep silsilei, 3 - Hasan ağa -

1 ! . . F' d 
1 

• Hangisi, en mütekamil ise... sızlırnna veya zoı·luk çekeceğine ni§aburck şarkı - Camci sur hile, 
ıar ı yerme ransızcn ati (e) har- t>" 

finin kabulü. Öyle ise: hepimiz itiraf etmeliyiz gelince: Bu da vnrid değildir. Çün- 4 - Aziz efendi - nişaburek şarkı • 
İşte; alfatx>de istediğim tadilat ki, Türkiye hudutları içinde ve dı- kü istenen tadilat, hissedilemiyecek Kırdı geçirdi, 5 - Nişaburek şarkı -

bundan ibarettir. şmda konuşulan Türk lehçelerinin derecede azdır. Okuyucunun bunu, Görmek ister, 6 - Ali ~ıfat - nişa-
en giizeli ve en mütekfımili hiç şüp- bir lfilızada ilğrenmesi mümkündür. bure>k şarkı - Meyledip bir gülizare, 

(Bununla b~raber hiç bir şekilde hesiz, İstanbul lehçesidir. n _ Tabilere gelince: 7 - Nışaburek sağ semaisi. 
isranm '-·okt.ır. Şekil tesbiti müte- ç- k .. ı·st b ı 1 ca Tü"rk 

J un u an u • asır ar Tabilerin de bu hususta şikayete 13,00 - Memleket saat ayarı, 
hassıs bir heyete aittir.) Bu tadila- ··ık ı · · k··ıı·· d b" t kaı.• u e erımn u ur ve e e ıya J - hakları olamaz. Çünkü bir ziyan ajans ve meteoroloji haberleri, 
tın yapılmasile, Alfabemizin lfitın ~ l k t nagı o ara yaşamış ır. melhuz değildir. Arab harflerıle 13,15 - 14 - Müzik (Karışık prog-
harfinden ayrılacağı itirazı da va- b" Biııaenaleyh; bir Rumelinin, ır basılmış kitapların satıldığı gibi ram - Pl) 19.00 Program, 19(05 -
rid değiltiir.. ·ı· · b' E 1 M s Kastamonı ının, ır rzuruın unun, bugüne kadar basılan kitaplar da üzik ( enfonik parça-Pl.l, 19,15 -

III - Alfabenin tadilile u,6ırasa- bir Azerbaycanlının veya bir Tür- satılacaktır. (Türk müziği) F.asıl heyeti, 20,00 -
cağımıza; gramer, diksiyon, lCıgat, kistanlının; bir istnnbullu kadar, bu Vakın, bazı tcıbiler de harf inkılfı- Memleket saat ayarı, ajans ve me· 
Ansiklopediler yapalım diyorsunuz. hususta hüküm ve salfihiyc.ti yok- hında büyük ziyanlara düçar oldu- teoroloji haberleri, 20,15 - Konuş· 

Esasen gramer için, Maarif Ve- tur. lar. Bu ziyan, mektep kitaplan yü- ma (Ziraat saati), 20,30 - Türk mü-
kaleti çalışmaktadır. İstanbullunuı1 (doğru) dediği ke- zünden hasıl olmuştu. Maarif Ve- ziği (Muhte>lif şarkılar ve düğün 

Türk Dili Diksiyoncrine gelince; limeyi, Rumelilinin (duğru) deme- kfıleti, bastırdığı mektep kitapları- detlerine ait türküler). 
bunu da Neşriyat kongresinde tek- sile o kelime, Türk diksiyonerine nın okunmasını men edınce, dışar- ı _ Hicazkar peşrevi, 2 _ Lemi 
lif ettim~ Maarif Vekaleti, Büyük (cluğru) olarak giremez!.. da müşterisi olmıyan mektep ki- • hicazkar şarkı_ Son aşkımı canlan
Millet Meclisinde dilekler arasına Kelimeler; d0ğru şeklini bulma- taplan mahvoldu. Ve tabii tabiler dıran, 3 _Arif bey. hicazkar şarkı 
Tiirk Dili Diksiyonerini de koymuş- yınca, Türk diksiyonerine girme- de bu yüzden büyük ziyanlara dü- • Bir halet ile süzdü yine, 4 _ Arif 
tur. Bu iş de yapılacaktır, demek- melidir. çar oldulnr. bey • suzinak şarkı • Papusuna er· 
tir. Kelimelerin doğru şeklini belle- Arab harfile basılan diger eserler mek üzere, 5 - Rahmi bey • suzi-

Ansiklopediye gelince; bunun da mek için, İstanbullu ediplerin leh- ise; yukarda yazdığımız gibi, satıldı nak şarkı - Bir sihri tarap, 6 - Udi 
istikbalde yapılacağına şüphe edile- çe ve şivelerine dikkat etmek icap ve hala satılmaktadır. Eşref - suzinak şarkı - Günden güna 
mez. Fakat Ansiklopedinin veya eder .. Bu husus aşağıda izah edile- Bu eserlerin yüzünden de tabile- efzun oluyor. 7 - Mustafa Nafiı 
herhangi mühim bir eserin yazıl- cektir.• re az çok ziyan geldi. Fakat, bu zi- - suzinak şarkı - Ümitsiz bir sevişle. 
ması için, evvela Türk dilinde mev- V - cAlfabede tadilat yapılırsa, yan nisbeten cüz'idir. Har.t inkılfı- 8 - Düğün adetlerine ait türküler. 
cut kelimelerin tesbitile bir Türk on buçuk senedir, basılan bütiın ki- bının verdiği hız da, bu cüz'i ziya- 21,10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 
Dili Diksiyoııerinin yapılması la- taplar, hiçe {Iidccck, okumayı öğ- nı telafi etti. pla.klrır - R. 21,30 - Müzik (Şan re· 
zımdır. renenlerde ve tabilerde hır iti- Hususile benım de bir tfıbi oldu- sitali • Ruhi su: Bas bariton), 

Türk Dili Diksiyoncrinin viicud<> madsızlık hasıl olacak.> ğumu unutmamanız icabeder. ı - Haydn - cMc\•simlen ornto· 
gelmesi için de, (teldffuzlann doğ- Diyorsunuz. Mesele, memleket işidir. Tabi ve- nosundan çiftçi şarkısı, 2 - W. A. 
ru tesbiti için) evvela alfabenin ıs- Müsaadenizle. bu hususta da si- ya bir kaç kitap işi değildir. Mozart • cSihirli flüt. operasından 
lahı icabcder. zinle aynı fikirde olmadığımı söy- Naci l{asım sarastronun aryası. S - L.n Van 

IV - cHer kültürün bir merkezi liyeyim: Maarif kütüphanesi sahil}. Beethovcn • cFidelio> operasından 

...... 7'•• 7 

Yeni Cezaevi 
Yelli hapishane binasının pr~ 

jeaini haı:ırlıyan mimar 
Ankaraya gitti 

İstanbulun Umumi Hapishaııesı· 
nin yıkılması ıçin Nafla Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan keşif nihayet. 
lenmiştir. Keşfe nazaran binanın 
yıkma masr?fı 10 bin lira olarak 
tahmin edilmektedir. Bina ihale ta
rihinden itibaren 100 gün zarfında 
yıkılmış bulunacaktır. 

Diğer taraf tan yeni Ceza evi plan· 
larını hazırlıyacak olan Mimar A· 
sırrı Kömürcüoğlu Ankaraya git
miştir. Bay Asım Ankarada Adliye 
Vekaletile hazırladığı plan hakkın· 
da temasl::ırda bulunacaktır. 

5 
cRocco> nun cPara şarkısh, 4 - Fr. 
Schubert - Genç kız ve ölüm (Lied} 
5 - G. Verdi - cSimon Boccanegra> 
opaasındnn Fiesco'nun romansı, 
~.oo - Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın). 
l - Julius iucik • Hülya (Vals~. 

2 -- J. Strauss - Dinamiden (Esrar· 
cngiz ,·als), 3 - Ernmeı ich Kalmnı1 
- Cambazhane prensesi operetinden 
(potpurı), 4 - Jae. Grit - Mayıs ih· 
tişamı (Vals), 5 - Jac. Grit • Marş. 

23.00 - Son ajans habC'rleri, zira· 
at, esham~tahvilat, kambiyo-nukut 
bors~sı (fiyat), 23.20 - Müzik (Caz. 
band - PJ) 23 55 - 24 - Y, rınki 
progrnm . 

CUMA 30/6/39 

12 30 -- Program, 12.35 - Türk 
mi.iziği . Pl., 13,00 - Me>mlekel saat 
ayarı, ajans ,.e meteoroloji haber
leri, 13,15 • 14 - Müzik (Karışı~ 

program PL) 19.00 - PrograJ)'l, 
19,05 - Mi.ızLlc (Melodiler - ~ 
19,15 - Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,00· - Memleket saat a,prı, aJ~S 
ve metc>oroloji haberleri, 20,15 -
Konu<.mn (Haftalık spor servisi), 
20,30 - Ti.ırk müziği (saz eserleri 
beste. semai ve şarkılar), 21,10 -
Konu~a, 21,25 - Neşeli niaklar B. 
21,30 - Oıkestra programının tak
dimi . R. Strauss ve eserleri hak
kında, 21,45 - Müzik (~adyo or· 
kcstrası - Şef: Pr ctoriuş.} 

l - Richard Strou_s - Sercnad 
13 nefesli saz için, op. 7, 2 - Ric
hard Str uss - cLe bourgeois Gen
tilhomme>>, süit orkestra icin. op. GO, 
a) 1 inci perde uvertürü, b) Menuct 
c) Eskrim hocası, ç) Terzil0 rin sah
neye çıkışı ve dansı, d) Lully'nin 
Menueti, e) Courante, f) Kleonte'
nin sahneye çıkışı, g) 2 inci per::lc 
uvertürü (İntermezzo), h) Ziyafet 
(Ziy.afet müziği Ye aşçı yama~rınm 

dansı). 

22.30- Müzik (opera şarkıfarı - PH, 
23,00 - Son ajans haberleri, ziraat, 
esh:ım tahvilat, kambiyo - nukut 
bor~ası (fivat), 23,20 - Müzik (caz
band - Pi.), 23,55 - 24 - Yarınki 

program. 
CUMARTESİ l/7/39 

13,30 - Program, 13,35 - Türk 
mütiği, 

1 - Rast peşrevi, 2 - Nuri bey 
- rast şarkı - Failim bir nazlı yare, 
3 - Sadi Hoşses - rast şarkı • Ela 
gözlüm, 4 - Rast şarkı - Çalıma 

bak efede, 5 - Kazım Uz - bayati· 
araban şarkı • Ayrılık ne kadar acı, 
6 - Hüseyin Fahri • tahir şarkı , 
Uzaktan baktı geçti. 14,00 - Mem· 
leket saat ayan, ajans ve meteorolo· 
ji haberleri, 14,10 • 15,30 - Müzik 
(Dans müziği - Pl.), 18,30 - Prog
ram, 18,35 - Müzik (bir uvertür 
Pl.), 18,45 - Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - Emmeric.h Kalman - Hollan· 
dalı kadın operetinden (potpuri), 
2 - .r. Strauss • Şark hikayeleri 
(Vals), 19,15 - Türk müziği (İnce 
saz faslı), 20,00 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,10 - Neşeli plaklar - R. 20,15 -
Tü:rk müziği. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Fefik Fer· 
san - hicaz şarkı - Mahmur ufuk· 
larda batan gün, 8 - Melek Hiç 
- hicaz şarkı - Çıkmadın bir lahza 
kalbimden, 4-Lenıi • hicaz şarkı • 
Severim her güzeli senden eserdir. 
5 - Şemsettin Ziya • hicaz şarkı • 
Ne bahtımdır ne yari bi amandır. 

20,35 - Türk müziği (Halle tür· 
küleri), 20,50 - Konuşma (Dış po· 
litika hMiseleri), 21,05 - Temsil, 
22,00 - Haftalık posta kutusu (ec
nebi dillerde), 22,30 - Müzik (ope. 
ret seleksyonlıırı • Pi.) 23,00 - Son 
ajans haberleri, ziraat, cısham tuh· 
vilat, kambiyo • nukut borsası (fi· 
yut), 23,20 - Müzik (Cazband. Pl.) 
23,55 • 24 - Yarınki program. 
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A L 
EN KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBUDUR 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
.................................... bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur . 

SOT MAKINELERfdir. 
Paslanmaz, lekelenme:a •• bozu.1-
;aaz. Yedek akw.mı daima mev-

cuttur. Miele makinelerimize 
mahsus buıuıt y aiımız gelmiş
tır. Fiatı diğer yağlardan 

daha ucuzdur. Aaado'uda acen
te aranm1ktadır. 

'l:'ürkiye umum deposu Jak Delcalo ve Şsı. İstanbul Tahtakaie No. 51 
TAŞRA SA l 'IŞ YERLERi ı 

Ankara acentemi7t.: _ Yuıuf Eıendemir ve oiulları 
Adana ,, Ömer Bateime:ı. 
Konya ,, Mehmet, Şükrü, Necati Katıkçı 
Ceyhan ,, ~-.id Akman 
Gazianteb Mutafoilu M. Sakir Özteker 

Erzurum ,. Net'et Solakoilu 
J>olatlı ., ~üleyman Uzgeneci 

C:skitehir ,, Alanya'.ı Abdurrahman Şeref 
frabıoıı " >olathaneli kardeşler 
frabzon ., ı<t rumahuıut o~hı Hafız Salih 
Boiu ,. Mehmet Tönder 
tsivas ,, Mustafa Gö7.ü Küçük 
Riz.! ,, Musa Güveli ve :ri1<i 

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

·vesika verileceğinden 26 hazinın akşamına kadar cta~radakilerin mek
. tupla. müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler dcrhnl sevkedilccektir. c4506 .. 

•. ' :-

KAN I ,U K 
... .: . "' 

. r .. ·: N ·A -S ' I ~ j :l-A C 1 
En muannid ve · eski nasırları bile kökünden 
çıkarır. EU( senedenberi Avrupa ve Ameri
kada mazharı takdir .olmuş bir i laçtır . 
Kan·z~k NS:sir· " ilacı her .eczane.de vardır. i 

. .· ' . .. .. . . / 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi - - B.eyoğlu, ··istanbul 
.• • • • 1. • 

Haydarp·aşa Lisesi Satınalma Kurumupdan : 
Haydnrpaşa Lisesi pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1940 gayesine 

kadar 168.000 muhtelif parça çamaşırlarının yıkattırılması kapalı zad 
usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 7 /VII/939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal cadde~i 

Karlman karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde topla
nacak komisyonda yapılacaktır. 

'rahmin bedeli (5275) lira ve ilk teminat (396) liradır. 
İstekliler ~artnameyi okulda görebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamesinde yazılı vesaik, ilk temi
nat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek 

teklif mektuplarının zamanında gelmiş olmaları lfızımdır. (442Ş) 

MUTLU 
Şii• ha•••aı,Radlo-Aktlvlteaı en yUk••k k•phc•dır· 

Otel, Lokanta ve gazinoıunda Hatlar her kueye elveritlidir . 
Mudanya poı:aları haftada dört güa 1,lılit Ye dinllfte utrar. 

fazla hfailit içir., Sirkeci lat .. yonu kar1111ada Nemlizade 

~ ... ------.. .. 1 .. de- Sa_t .. lı_k_A-rs-a ~ =o=r==t-a==o==~==~1=
1

~==uma::::::;:::~:==.~;===:~==:·===t e===;:===·~:ç-ı===er::d::en::. 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

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

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

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

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

c Yeni Sabah> idare memurluğuna müracaatları. 

• 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Orta okullarda Tiirkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, 
Fransızca, Almanca ve lnt;tlizce Muallim muavini olmak istiyenler içi~ 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya-
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların. 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazıa olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mahkumi

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin
den alınmış bir mazbata ibraz E:tme_leri <Halen memur ve muallim olan-

lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daıre Amirin in vereceği 
vesika kafidir.> 

D - Her türlü hastalıkt:ın ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· 
nndan salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 s nıflı ö;!rE!tmen okulu mezunu 
r 

veya bunlann muadili tahsil görmUı olmda:-ı, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim

lik etmiş bulunmaları IUzımdır. 
4 - Namzetler imtihanda mu\•affak olduklaİ'l takdirde kanuni şartlar 

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

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ilP. Vekalete 
müracaat edeceklerdır. BJ.t. istidaya § u vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı · ve ya tasdikli sureti, 

. B - Tahsll derecelerine ait şah1detname veya vesikalarının asıl ve-
yahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası, 

D - Bulundukları yerlerin Maatif İdaresinden nümunesıne göre a-
lınmış tasdikli sıhhat raporu, 

E - Maal"if İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 X 6,5 bUyüklilğünde kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en ıon 1518/1939 tarihine kadar VekAlete gönderilmi§ 

~lması llzıtndır. Bu tarihten sonra vekilete müra·caat etmi§ olanlar imtf-
lı.ana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Gedikli Tayyareci alınacak 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırla

ma yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde aranacak 

belli başlı şartlar a§ağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olma!\ 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elveri§li olmak. 

D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin ri~ını gostcrcn vazıh adresli 

vesika göstermek. 

F - Hava Geciikli hazırlama yuvasını ve hava okullannı bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 

taahhüt etmek. (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava 
sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay

yareci zamlarının miktarlarıle diğer esas ve iartlar hakkır~da daha fazla 

malumat almalı' istiyenler orta okul. lise ve kültür direktörlüklerine, as
kerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şube
lerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziran'da son verilecektir. Lazımgelen 
şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankna'da Türk· 
kuşuna se.vkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek isteyen orta okul me
zunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da 
Türkkuşu Genel Direktörh.iğüne müracaat etmelidir. c3845> 

1r~~~~~~~ 

~ Ankarada ~ 
~ ~ 

Kitapevı - !(&atcılık Türkçe i 
ve yabancı dil gazete, mec- ı 
mua, kitap siparişlerini en 

doğru yapın bir yerdir. 

Frika ve ideal yazı makineleri tt 
~ satıı yeridir. Telefon: 3377 ~ 
~m~eı'."!!l'mmm,/J 

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

Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara i 
• kabul olunur. T. 22398 : . •.•..•...........•..........•.........•. : 

-Sahibi: A. Cemnle<Jdin Sara~ğlu 
Ne ·riyat müdiirii: Macid ÇE'l'iN 
Basıldığı yer: 1Ua.tlıaai Ebiiı.ziya 

DiKKA T 

Grlpln kutularının ozerıne resimde göı•dU§ÜnUz 
t•kllde k•b•rtm• pull•r lllve edllmlftlr. 

Her yerde ısrarla pullu kutul•rı lateylnlz 
ve ulsuz kutuları şiddetle redde:liniz. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Ciı:si Miktarı Mub. 8. o/o 7,5 te- Ekıiltme 

Lira Kr. minata Şekli Saati 
Lira Kr. 

Kamyon 2 adet 3 tonluk 4800.- 360.- Açık ek. 14 

Kamyon 1 adet 6 tonluk 4000.- 300.- • • 14,30 
Satış kamyonu 1 adet 2 tonluk 3100.- 232.- • > 15 

1 - 21/IV /939 tarihinde talip zuhur etmediğinden ceman 4 adet kart'' 
yon yeı:ıiden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, mu'!akkat teminatları, eksillme şekıl ,,, 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29/VI/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve ıntJ· 

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilece

ği gibi kapalı satış kamyonu planda görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkur komisyona gelmeleri (4176). 

.... 
I - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası için satın alınacak 160.oot 

Kg. ağır dizel yağına 25/V /939 tarihinde talip zuhur etmediğinden pazar
lıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli H200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır. 

HI - P.azarlık 29/VI/939 p.erşembe günii saat 16 da Kabataşta Lt 
vazını ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler h~r gün sözü geçen şubE:den parasız alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gii 
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ( 4202). 

lstanbul HalkTiyatrosul 
Kenan Gültr Ye ari<adaşlan 

Bu gün gündüz 
Üıküdu B.aler
bahçe Amcabey 

3 P. gece Kadiköy 
Y eldeğirmeni 

Lile bahçesinde 
Amca Bev Mişel revusu 

Otto Ye Keti varyetesi 
ll-

EGE Tiya ıoJu Temsilleri 
Nurettin Genı;dur 

Te arkadafları 
25 haziran pazar 

akşamı ( enişehir 
Cümburiyet 
Bahçesinde 

iKi SÜNGÜ ARASINDA 
Murad Şamil vAryeteai 

• Türk Revü 
EFENiN 

Opereti 
AŞKI 

Yazan ve bcatefeyen Muhli.! 
Sabahattia 40 kişilik heyet 16 
kişilik - GÖRLS - •e - BOYS -

Acele Satı ilk Eşya . 
Al tın Mekik kumaşlarından ıarıl 

bir takım kanape, gardırop, mas.-, 
büfe \'esaireyi görmek arzu edenle( 
Nuruosmaniyc şıracı Sinan karşısıfl• 
da 56 numara üçüncü kat Bay I-li~· 
mete müracaat. 

Üsküdar Sıdh Hukuk Hlikimliğifl• 
den: 

Ankarada Yenişehirde NecaıibE'~ 
ctıddesindc 23 No. •hanecle Nazrnire· 

Hazine vekili tarafmdan siziP11 

diğer müddcaaleyhlcr aleyhierine 1 

kame edilen alacak dovasmdan do-' 
layı gönderilen tebligata ve ynpılll11 

tahkikata nezaran ikametgahı' 
nı.zm meçhul bulunduğundan 20 gıı.: 
müddetle ilanen tebligat ifasına ' 
muhakemenin 19/7 /939 çarşarrı~: 
günü ııaot 10 a talikıııa karar verı 
miş olmakla ycvm ve vakti rnez1'lıı' 
da Üsküdar Sulh Hukuk MahkefJ'l 
sine gelmeniz lüzumu davetiye ııı 
kamına kaim olmak üzere ilı'ifl 
tebliğ olunur. (939/116) ~ 

S. Atillanın idıreainde pe~ 
yekında yaz temıill°'rint Jısı~ 
lıyacaktır, 

, 


