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QONLOK 8/YAa/ HALK 

Hatay Ve Alman Rus. J-apon Hava 
M atbuatı H b. D Ed-.~ .... ,Hu..,mc. hôdYALÇIN ar 1 evam ıyor 

Karlsbat'la n: 

Almanyada halka biraz nş'e ve 11 o JQ 'T' • 
ietaret verebilmek için hükumeti J~ pon I ayyaresı 
Pek uğraşıyor. Bu maksada mahsus 

teşkilfıt~ar vücudc . gctir~~miştir. Sov,vet "T'oınrakla· rını lialbukı Alman kavmı her gun oku- J I ~ I" 
duğu gazetelerın verdikleri hava - ~ ·a B 

6
. l d 

disı:ri ve yü:ütt~kleri mütaleaları enı en om· a a ı 
teahte ve hakıkat ıle mukayese ede-
hilrnek imkanını bulsaydı memle -
kette biraz tebessüm ve neş'c tev -
lid etmek için hükumetin zahmet 
~ekrnesine, teşkilat yapmasına hiç , 

acet kalmazdı. Alman matbuatı -
~~n Yalnız ser levhalarını okumak J 
ıle Alman kavmine kahkahalarla 

&Ul~ek imkanını verirdi. 1 
b· ~ır müddetten beri sabahleyin en 1 
ırınci işim Alman gazetelerindeki 

~nanşetıeri okumaktır. K?ca koca 
it arflerle bir serlevha: Ingiltere, 
St Usyanı rşısında diz bükmüş! 

ınra serlevha: İngilte-j 
te.1in ir fayda temin 
Eltr.:ıerniş. s · 'dan artik 1 

hiç ki'"" k ı B··t·· 1 b ... se . u un 
Unlar serlevha 
'l'ubiidir ki lngft 

b~ tecavüz dalgası ]:) de esirge -
lnıyor. Hatay mesele. in halledile-/ 
teği artık tahakkuk edince, bir Al-ı 
: a.n gazetesi bunu cFransa, bede -
di ru. Ödüyor» serlevhasile müjdele
' · Cuma günü Hatay meselesine baya müdafileri Wr h&Y& hüauauu karıılarkea 

•' .. 
A80lfa tAJITLAJU 

...D!!!!ı!. ..... 
ltllCr. Senellil 2400 Kr. 
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KURU' 

Satie Merkezinde 
Ani Arama Yaplldı 
Bir Çuaal İçinde Adliyeye Geti· 

rilen Evrak Tetkik Ediliyor 
---~ .... ----

Dün 5 Şahidin Daha. ifadesi . Allndı 
Satye binasının satın alınması i· 

şindeki yolsuz muameleden dolayı 
Adliyece yapılan tahkikata dün de 
ehemmiyetle devam olunmuştur. 

Dün dördüncü Sorgu Hakimliği 

tarafından yeniden beş şahit daha 
dinlenmiştir. Bunlar; Tramvay Şir· 
keti Müdürü Lazyan, M. Dölakrua, 
Denizbank Materyal şcli B. i)n·a
him Burak, İstanbul Nafıa Müdü
rü, Bedri Limanlar Umum Müdüx
muavini Hamit Saracoğludur. 

B. Hamit Saracoğlu evvelki gün 
din1enmişken dün tekrar şahadetine 
müracaat olunmuştur. Bu suretle 

şimdiye kadar dinlenen şahitlerin 

sayısı 23 e baliğ olmuştur. Şahitle-

rin dinlenmesine bugün de devam 
oluPııcaktır. 

Satyedeki ani <.;rama 
Müddeiumumi baş mua\•ini B. 

Sabri ile Dördüncü Sorgu Hakimi 
Dün Satye binasına giderek imi bir 
4lrama yapmışlardır. 

"e Fransa ile karşılıklı Akdeniz ga- Moskova, 28 (A.A.) _ Tass A· yetinden verilen malfunata göre 271 mesafede kain Tamtsak - Bulak 
~~neatt~W~i~~~ja~~~oc: ha~~a h~ · ~~~~~~~M~~~~~==================~=========~ 
~ Alman gazetelerini tekrar coş - Mogol • Sovyet erkiinıharbiye he· kuvvetleri hududa 120 kilometre (Sonu 3 üo· ü aayfada.ı) 

Bu arama neticesinde bulunan ev· 
rak çuval içine konulmuş ve tetkik 

<Sonu 3 ilncU sayfamızda) 

Hidise ile meşpJ olan 4 üncb 
müataatik B. Sami 

: tdu. Bir manşet: Feda edilen ~~'.X):~:X:::::X::::ôCCCCCôCCCCCCCCCCCCCCC:C<:XXXXXXXXXXXXXX:X:X:X:Xx:ıc»»OOOOOOOOOOOOOOCCCC(X:*XXXXXX 
ernleket! Diğer bir manşet: Arap 

-&oprakları veriliyor! ilah .. 
Bu manşetlerin altında neler y·a-

11~ış olacağı pek kolay tahmin 
:Uebilir. Gazetenin biri Fransanın 
· etldisine ait olmıyan bir ülkeyi 
0 

Ülke üzerinde hiç bir hak sahibi 
<>lrnıyan bir memlekete terkettiği
~i Yana yakıla yazıyor. Başlca biri 
h lr Arap ülkesi Türklere verildiği 
1 
aldc Almanlığında hiç şüphe edi

~rtıiyccak bir şehrin, yani Dançiğin 
... 1rnanyaya indesine itiraz olundu
IUnu ileri sürüyor. Hfısılı, Alman 
gazeteleri Türkiycye karşı ne kadar 
:~Yridostane \'C mütecavizane bir 
~s. beslemek kabilse o kadar kin ve 

B. Millet Meclisinde iTien Çin lhtll.B!ı 
M.. k 1 -8. .. . · Müzakere Edıhyor . una aşa 1 ır ıçtıma 'ja;~•n:i~;~i~~r'.A. A.) - Domei •· 

fıaı ile bizden bahsediyorlar. 
h llunıara karşı hiddetlcnmeyi, ya
~t ayni lisan \'e hissiyat ile muka-

l<! göstermeyi lüzumsuz buluruz 
~e kendimize yakıştırmayız. Bil -
ltıassa Alı..nan milletine, heyeti ınec
t Uası itibarile darılmak ve hakla-
ltıda dllşmanlık beslemek bizden 
~Ok uzaktır. Biz, olsa olsa Alman 
ltı~~rni gibi yüksek, kabiliyetli ve 

1 Unevver bir milletin bugünkü ha
de ~okulmuş olmasından dolayı duy
ıtg.urnuz hayret ve teessürü ifade 
e ıktıfa edeceğiz. 

Bir Mebus Muharririn Yazdığı 
Bir Yazı Muvahezelere sebep oldu 
Yazıyı yaz an M uhittin Bir gen hataaından dolayı 

özUr dlleme§e amade oldu§u nu söyledl 
--;;.,·c.---

Ankara, 28 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtezin başkanlığın
da toplanarak bankalar ve devlet 

müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne ait kanun tayi· 

(Sonu 7 inci sayfada) 
~~~~A.A,l'ı..A..~~~,...A-

MürlakalcitVekilinin 
·Dünkü Tetkikleri 
Vekil Dün Şişli Santralını Ve Ha

liçteki Havuzları Gezdi 
~ liatay meselesinin halli ile Al -
ltı anyanın bir menfaatine dokunul
h Uş olsaydı Alman matbuatının bu 1 

l' !lksız ve manasız taşkınlığı bir de
r eceye kadar mazur görülebilirdi. 
b;t~nsa ile akdettiğimiz itilaflardan 
) tsf, sulh muahedenamelerinde 
..::ılrnış bir haksızlığın tamirinden 
, rettir. Alman hükumet şefleri 
;'!Onkü Türkiyeye dllşmanca his
" Yat beslemeselerdi bunu takdir 
~: Sitayişle karşılıyacaklardı. Çün
lt\ Prensip itibarile onlar da sulh 
d llahedenamelerinin haksızlıkların
~tt likAyetçidirler. Yalnız, Türk • 
'-re karşı son zamanlarda duyduk· 

11~ düşmanlık, onları kendi pren
t, ~ aleyhinde bulunmıya ve Ha· 
'ffı.~n Türkiyeye iadesine itiraz et-

~e &evkediyor. Halbuki Avus
'-• a ile Almanya 

0

blrleştirildiği za. 
it n, §eklin b.ozukluğuna, muame-

ltı:ln haşinliğine rağmen, biz bunu 
Qı lllnuniyetle karşılamış ve Al -

•ttya 
'ltı.t tik nrn mmr vahdetini tebrik e t-
ttrı~ · Almanyanın müstemlekele-

8•rı ist~ek yolundaki talep -
Rlne,ı. Vahit y ALÇIN 

(Sou S jiacli • J.fun•zda). 

Ali Çetbakayaaı• 

Bir kaç gündenbeıi Vekalete ait 
müesseselerde tetkikat yapmakta o
lan Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
dün sabah saat 9,30 da Şişlide yeni 
yapılan Elektrik Santralını gezerek 
tetkikatta bulunmuş ve saat 10,30 da 
İstanbul Mıntaka Merkez Liman 
Müdürlüğüne gelerek bir müddet 
burada meşgul olmuştm-. Vekil, 
bundan sonra beraberlerinde Deniz 

HaYUZlarda Tetkiki 

Nakliyat Dairesi Reisi Ayet Altuğ, 
İstanbul Mıntaka Merkez Liman 
Müdürü Refik, Zat İşleri Müdürü 
Nafiz olduğu halde motörle Halice 
giderek Kasımpaşa havuzlarını tct· 
kik etmiştir. 

Vekil, saat birde tekrar Liman Re· 
isliğinc gelerek bir müddet meşgul 
olduktan sonra evine avdet etmiş- , 
tir. 

Ti~ntsinin iyi malumat alan mah
fellerinden bildirildiğine göre, Ja -
pon makamları İngiaiz - J apon ihti
lafının halli için Tokyoda müzake
relerin açılmasına karşı hiç bir iti
razları yoktur. 

Bununla beraber bu makamlar 
aş_ağıdaki asgari şartların İngilizler 
tarafından kabulü icap edeceği ka
naatindedirler: 

1 - İngiliz mıntakasında Japon 
ale)rhdarı unsurların araştırılması 

Japonlar ve fngiliz]~r tarafından 
müştereken yapılmalıdır. 

2 - Şimal Çininin ekonomisine 
zarar veren manevralara nihayet ve , 
rilmclidir. 

3 - İngiliz makamları yeni reji
min ekonomik politikasile teşriki 

mesai etmelidir. 

4 - İngiliz imtiyaz bölgesindeki 
Çin bankalarında bulunan ve ıpik
darı 48 milyon yuan'a baliğ olan 
gümüş stoklarının Pekin hükumeti
ne ·teslimi. 

Son Çin 
Limanları da 
işgal Ediliyor 

Çunking, 28 (A. A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Verilen malumata göre Çin ma
kamları Fuçeu'yu Japon taarruzuna 
karşı müdafaaya hazırlanmaktadır· 
lar. Yarından itibaren yabancı veya 
Çinli hiç bir geminin limana girme
sine veya limandan çıkmasına mü-

saade edilmiyeceği zannediliyor. 
Fukien vilayeti valisi General Çenyi 

sahil müdafaasını bizzat teftiş et • 
mcktedir. Çin sahil bataryaları 8 

Japon gemisi üzerine ateş açmış, bu 
gemiler şiddele mukabelede bulun-

muştur. Japon deniz tayyareleri 
birkaç sahil şehrini bombardıman 

Ptıniştir. Fu'f<!u'nun doğu. şimaline' 
birkaç yüz Japon askeri çıkmıya, 

muvaffak olmustur. 

300.Bin Liralık Bir 
Dava Hazine Lehine 

Neticelendi 
Mütareke senelerinde milli hudut- , 

lar haricine kaçan ve firariler kamı
nuna göre muamele gören Mihran 

ve Vahan Kınacıyanların İstanbul 
daki emlaki yüzünden birçok hukuk 

( Soııu 3 uncti sayfamızda) 
ES!!! ,_ 

"Akgün,, Gazetesi 
Niçin Kapatıldı? 

Bir Vali Bir Gazetenin İntişarına~ 
Kanunsıız Müdahale Edemez 

AkgiiD Gazeteli•i• Batlıia Ve Urfa Valisi Bay Kiıım Demirer 

Bundan üç, dört ay evveline ge-1 
linciye kadar Urfada cAkgün• is
minde bir gazete intişar ediyordu. [ 

HER SABAH 

cAkgün> kıt'a itibarile minimini 
bir gazete idi. Fakat yazdığı yazılar 

(Sonu 7 ncl sayfaımzda) 

ACABA? ••• 
Sovyet Rusya ile Japonya hali 

harpte midirler? 
Hayır! Çünkü.bu iki büyük dev-, 

let arasında harbin ilin edildiğine 
dair elimizde ne resmi, ne ele gayri 
resmi bir vesika, bir telgrafname, : 
bir haber yoktur. 1 
Şu halde 8ovyet Rusya ile J apon-j 

ya barışıktırlar. 
Yine hayır! Zira, Sovyet ve Japon 

askerl kuvvetleri çarpışıyor, Japon 
tayyareleri Sovy•t topraklarını 

bombardıman ediyor. Hatta bir gün 
içinde yedi Japon tayyaresi düşi.i -
rülüyor ve bu haberleri bfüün dün
ya gazetelerinin birinci sııyf alarm
da iri puntolu hadlerle okuyoruz. 

Ajans telgrafları, rad)'O spıKct·ıerı 
günün mühim hadiseleri :ı.rasında 

bu kanlı boğuşmadan bahsedip du
ruyorlar. 

İlanı harpsiz harplere artık alış
tık. Acaba yeni bir dhan harbinin 
ilk kıvılcımları bu sefer Uukıarkta 
belirip bütün diinyaya oradan mı 
siravet edecek? 

B~ı korkunç ihtimalin tahakkuk 
etır.em<?sini canü gönülden teın@nnJ 
etmekle beraber Fransız Başvektll 
Dalndyc'nin: c:Yirmi senedf"nberl 
vaziyet bugünkü lcad:ır vahim ol .. 
ınnmı ı: lır» sözünü de yllbar.a ata ' . . 
mı)acağız. ' 

A l ı. ~ıA.Lf.'f)J)!N S.ARAÇoGLO. 
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Belediye Ekmek 
• • 
ıçın işinin Halli 

tetkikler yapıyor 
Okuyucutanmız 

fillor ki ı 

Rüşvet Suçlusu 
Polislerin Dünkü 
Muhakemesi 

Ertesi Sabah Karşılaştığımız 
i'ltnnbul Belediyesi ekmek mese· 

lesi etrafındaki tetkiklerine devam 
etr.ıektedir. 

Erzurum belediye 
rejsinin cevabı Şahitler dün şayanı dikkat ifadede 

· bulundular ıkisı yalan söylemek H 

Tüyler Urpertici Manzara Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsü 
Müdürü Belediyeye davet edılerek 
buğday vaziyeti ve bugünkü buğ· 
dayla imal olunabilecek en iyi ek· 
mek terkibi hakkında kendisinin 
malumatına müracaat edilmiştir. 

Kıymetli gazetenizin 14/6/939 ta· 
rihli nüshasında cElli kuruş mu, 
yirmi beş kuruş mu?> başlıklı yazı 
Belediyemizi alakadar ettiğinden 

meseleyi ta\·zihe lüzum gördüm. 

istediklerinden hemen takibata 
.;._.-cır:>» c---- geçi:di 

'Ben, köylülerin bulunduğu hat-ı 
ları dolaşıyor, onları, yerlerini mu· 
hafaza ettirmeğe uğraşıyordum. Çün 
kü, köylüler de galeyana gelmiş -
lcr, ileri .atılmak arzusuna düşmüş
lerdi. Bu teşebbüsün ortadaki vazi· 
yeti büsbütün karıştıracağını, kıya· ı 
f et itibarile efradımı çok şaşırlaca· ı 
ğını bildiğim için, elimden geldiği 
kadar buna marn olmıya uğraşıyor· 
dum. Muvaffak da olmuştum. 

Fakat, Tahir çavuşun o sırada 
sağ kolundan vurulması efradı şu -
şırtmış, iki yanlara dagıtmıştı. Eş· 
kiya da, ihata çemberimizin ansızın 
açılan bu noktasından sıyrılıp çık· 
mıştı. Göremiyordum amma kaçış 

istikametlerini farketmiştim. He -
men düdüğümle toplanma işaretini 

verdim. Ustrumcalı Hakkı çavuşu 

bir manga ile köylülere kattım ve 
kaçanları takibe başlattım. Diğer ı 

efrat ile ben müsademe mahallinde 
kaldım. Yazdığım bir raporla hadi· 
seyi Serezdeki debboy zabitimize 
bildirdim. 

Ertesi sabah karşılaştığımız man-
2aranın dehşeti karşısında,, neye 
yalan söyliyeyim, çok katı yürekli 1 

olduğum halde ben de titremiştim. 
Üç, dört yüz metre genişliğinde bu· I 
1unan o koca saha, öbek öbek insnn 

1 

ve hayvan cesetleri, yer yer pıh•ı· 
lanmış kanlar, kanlı silahlar ve ız· J 

tırap içinde kıvranan yaralılarla be· 
neklenmişti. Haydutların elli biri 
ölmüş. ağır ve hafif olmak üre?'e 
yetmiş yedi kişi de yaralanmıştı. ! 
'Bizden de dört köylü ve bir nefer 
şehit, başlarında Tahir çavuş o1m:ık ! 

:üzere beş neferle üç köylü yaralı 
~idi. Elimizdeki sıhhiye levazımı He 
tdaha geceden yaralılarımızı ancak • 
. sarabilmiş ve diğerlerinin iniltileri-

i teselli ile karşılamak mecburiye· 

1 
tinde kaln_ııştık. Sabahleyin Serez· 

lden gelen Jandarma çavuşu Zülfika· 
ıra maktulleri, yaralıları, cephane 
"'e silahlan teslim ettikten ve tabur 
debboyundan gönderilen vesaitle ı 

yaralı ve şehitlerimizi Sereze gön •
1
1 

derdikten sonra, biz de Mertokova 
yoluna düştük. 

İz kollıyarak ilerliyordum. Hay
dutlar bir kısım yaralılarını da, ge
ce beraberlerinde götürdükleri için, 
yerlerdeki kanlı izler, takip istika
metimizi gösteriyor, baynğı bize kı
lavuiluk ediyordu. İzlerden ve o gün 
aldığımız haberlerden, çetecilerin 
şark istikametine kaçtıklarını öğ -
renmiş, Bakır dağına çekilip sığın· 
dıklarını da tahmin etmiştim. Nite· 
kim tahminim de pek doğru çıkmış· 
tı. 

Üç gün sonra, Baygıntepc ile Ka
hnkova arasında Ustrumcalı Hakkı 
çavuşa ve köylülere kavuşfum. Ça
vuş, bizden ayrıldıktan sonra, çete
cilerle yakından temasa muvaffak 
olamadığını söylüyor. Ve: 1 

- Başçavuş, diyordu.. efradım 

değil amma, köylüler pek çabuk 
yoruldular. Kaçan çetecilerin sürati 
nisbetinde takibe muvaffak olama
dık doğrusu. Fakat, izlerini bırak
madım. Şunu da ilave edeyim ki, 
Yordan kapt<ın da yaralı. 

- Kimden öğrendin bunu? 

- Sizinle kavuşmadan bir saat 
evvel, (Kalmkova'lıı) bir Bulgar -
dan. I 

- Doğru mu söyledi acaba? 
- Öyle sanıyorum başçavuş. Bu 

Bulgarı ben birkaç defa da Serezde 
Binbaşı Efendinin yanında görmüş· 
tüm. İsmi çapraşık bir şey. Dilimin 
ucunda da söyliycmiyorum işte. 

- Ulen, sakın Başçıoğlu !stavri 
olmasın, o herif külahçının biridir. 

- Hayır hayır başçavuş. Hani 
Cumaibftladan gelen tütün kaçak • 
9Jlannı haber .verdiydi Binbaşıya. 

- Ha.. anladım. Sarmaciyef. 

- Hah .. ta kendisi. İşte o söyle -
(li. 

- Yerini de haoor ,·erdi mi? 
\ - Elbette, J~alınkova'l~ demirci 

1930 tarihinde neşredilmiş bulu. 

Taşkonun ağılında yatıyormuş ve 
bacağının iki yerinden yaralı imiş. 

- Yanındakiler hakkında bir ha· 
her? .. Ayni enstitünün ekmekçilik mu- nan (1580) numaralı belediye ka· 

- Sarmaciyefin sözüne bakılırsa, allimi de Belediye tarafından davet nununun 70 inci maddesinin 8 inci 
Ovaköylü Bulgarlar hep kaçıp köy· edilmiştir. Belediye onun da ihtisa- fıkrası belediye dairesi tarafından 
)erine gıtmişler. Yordarun yanında, sına müracaat edecektir. · ifa edilecek hizmetlere mı.ıkabil a-
biri Bulgaryalı bir papas olmak Ü· Diğer taraftan İstanbul unculan lınacak ücret tarifesi tanzimi saıa. 
zere dokuz kişi kalmış. g38 senesi buğday mahsulünün gla. hiyetini belediye meclislerine ver. 

- Bunlar da Taşkonun ağılıncfa ten miktnnnın diğer senelere nis- miştir. Bu sebeple Erzurum Bele-
mıymı~'!.. betle çok az olduğundan şikayet et- diye Meclisi de bu gibi işler için 

- Orasını pek iyi biJmiyor. Yalnız mektedirler. Belediye Yeşilköy To. bir tarife tanzim etmiş ve bu tari· 
Yordanın ağılda olduğunu ve kımıl· hum Enstitüsünden mevzubahs sene fede adı geçen kanunun 94 üncü 
dıyamıyacak bir halde bulunduğunu buğday mahsuliıtının kuvvetine ait maddesi ahkamına göre yüksek 
söyledi. tecrübeler yaptıracaktır. Dahiliye Vekaletinin tasdikine ik· 

Köylülere, gösterdikleri yardım· Öğrendiğimize göre İstanbul, Bey. tiran ettikten sonra tatbike başlan· 
d:m ve fedakarlıktan dolayı ayn ay· oğlu ve Üsküdar Kız san'at enstitü· mıştır. Belediye kanununun bu 
rı teşekkür ettim ve köylerine gön· leri pastacılık muallimi Bay Esat hükmünü tebdil eden başka bir ka· 
derdim. Gerçi, pek yılgın görünmü- nun çıkmamıştır. 

l d k Belediyeye bir rapor vermiştir. Bay Dü'sturun 4 ncü cı"ldinin 605 inci 
yor ar ı amma ço yorgundular. Esat bu raporunda İstanbulda ek· 
Eh ne de olsa rahata alışmış ''e hı'ç sahifesinde yazı sahibinin beuan ·· mek fiatlannda buğday esas tutul· J 

Şüphe yok ki hamlsıc:nııslardı ettiği şekilde bir ka""lt yoktur. ' ., ... :. · duğu takdirde bugünkü buğday sa· J -

Beş saat sonra, 'l'aşkonun ağılı ci- tış fiatından 1 kuruş fazlasına ek· Arzederim. 
varında idik. Muhitini güzelce sar· ı k t .mk. 1 ~ id ETzıtTum Belediye Reisi 

mış ve dort nefer, Hakkı Çavuş, bir dia etmektedir. Rapor tetkik oluna- .. -------·Ş•e•v•k•e•t •A·"---
-

1 

me sa manın ı anı o aca6ını . 1 
de ben manclıraya dalmıc:tık. Yor· kt -s 

1 

ca ır. 

dan Kaptan yoktu. Fakat, köşede, 
bucakta bulduğum kanlı bezler ve B N ti• 
bir çanak yağlı çoban merhemi, 1 • usre n 
mandırada bir yaralının yattığını M h k • 
bize gösteriyordu. Ancak, Taşkonun U a CffieSJ 
ağzı kapanmış, dili de ta~ kesilmişti. __ 

Rica, tatlı söz bu adama tesir yap· DUnkU celsede acenta
mıyordu. Ayaklarını diremiş, inatçı 
bir merkebe benzemişti. Huylu hiç dan gelen cevap okundu 
huvundan vazgeçer mi?.. Açıkçası Belediye Makine Şubesi Eski mü· 
okşanmak istiyordu işte. Dileğini rlürü B. Nusretin muhakemesine 
yerine getirdik ve dilinin nltındaki· dün Asliye Birinci Cezada devam o
lerini öğrendik. Yordan kaptan He lunmuştur. 
maiyetindeki haydutların oldukları Dünkü celsede Belediye kamyon· 
yeri anladık. On iki saat sonra da larının satın alındığı otomobil acen· 
tepelerine çullandık. tesfaden sorulan suale gelen cevap 
H:ıydutbaşını ve arkadaşlarını okunmuştur. 

(Punar) dağında Hacı İstilonun Bu cevapta, mumaileyhin otomo· 
mandırasında b3stırdık. Yordan, bil aldığına dair bir mukavelesi mev 
gerçekten bitkin bir halde idi. Bo· cut olmadığı bildirilmistir. Muhake
ğuşmıya değil, hatttı konuşmıya bile me bundan sonra bazı hususatın so
mecali yol:tu. Fakat yanındakiler ve rulması için temmuzun 12 nci gü· 
bilhassa Papas efendi, bizi bir hayli nüne talip olunmuştur. 

Sahte Rapor --Tıbbı Adil eski bafkitlbl 
ı aene • J aAır hapa 

mahkQm ordu 
Nadi ismincie bir muhtelis tahsil· 

dara sahte rapor vermekten maznun 
Tıbbı Adli Başkatibi Raif hakkında 
dün Ağır Ceza mahkemesinde tem
yizen karar verilmiştir. 

Bu karara göre; Nadinin akıl sa
havetine müptela olduğunu natık 
bir raporu maznunun yazarak altı· 
na Doktor Halit Bekfr, Fehmi Rıza 
ve Halit Canın imzalarını taklit e
dip koyduğu ehli vukufa yeniden 
yaptırılan tetkikatla da tesbit olun
muş, bu sebeple maznun Raif hak
kında 1 sene 6 ay müddetle ağır ha· 
pis cezası verilmiştir. 
VV"VV'"~~ 

OENızLEIU>Z : 

Galatada esnafi hııraca kesmek, 
müteaddit dükkiıncılardan rüşvet al· 
mak ve bu meselede yalan şa· 
hadette bulunmak suçile muhakeme 
edılmekte olan Zeki, Talat, Kahra· 
man, Hüseyin, K5.ni, Niyazi ile İspi· 
ro, Mehmet Recep oğlu, Leonıda, 

Nikiforo, Hristo, Yusuf, Ali, Necati, ı 
Salıh, Mitro, Ziso, Raka, Aposto1un 
davalanna dün de Asliye Birinci 
Cezada devam olunmuştur. 

Dünkü celsede evvel5. şahit sıfn· 
tile fınncı Akyol dinlenmiştir. Mu· 
mnileyh şu şayanı dikkat şahadette 
bulunmuştur: 

•- Ben her hafta komiser Taliıt 
ve Niyazl ile polis Kahramana 6 lira 
veriyordum. Benim gibi diğer birçok 
esnaf ta bu parayı verirlerdi.> 

Bundan sonra dinlenen bazı şa· 

bitler de kendilerinden her hafta. 
maznunlardan Niyazinin para top
ladığını söylemişlerdir. 

Bi15hare dinlenen Yorgi ve Yusuf 
isimlerinde 2 şahidin yalan şahadet
te bulunmak istedikleri anlaşıldı· 
ğından bunlar hakkında takibat ya· 
pılrnası hemen Müddeiumumiliğe 

bildirilmiştir. 
Muhakeme, diğer şahitlerin celbi 

icin b:ışka bir güne talik olunmuş. 
tur. 

istikraz Mukave
lesi imza edildi 
Bele~lye muhasebeci 1 
yann ~ehrlmlze ge!lyor 

Ankaraya, Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar namına (5) milyon li- ı 
ralık istikraz mukavelesini imzala· ı 
mak için giden Belediye Muhasebe 
Müdürü Muhtar yarın şehrimize dö· ı 
necektir. 

Haber aldığımıza göre Bay Muh·, 
tar Ankara'da Belediyeler Bankasile' 

uğraşt1rmışb. Mandıraya yaklaştı- vvvv 
ğımızı sezinliyen mandıranın kancık :=:_-_ .... ___ _ Şirketihayriyenin yaz istikraz mukavelesini imzalamıştır. ! 

tarif elerİ Bundan başkn Muhasebe Müdii· 
köpekleri de haydutlara katılmış ve 
hapsi de kuduzlar gibi üzerimize sal
dırmışlardı. Köpek1er hırlıyor, hav
lıyor, haydutlar da kıyasıya kurşun 
savuruyorlardı. Bu dokuz haydut 
müfrezemi tam yedi saat me~gu1 et· 
ti. Sığındıkları kayalıklar çok sarp 
ve bütün sahaya hakim idi. Diğerle
rinin ses ve soluklannı kestiğimiz 

halde papazı bir türlü arkadaşlarına 
kavusturamamıştık. Tek başına, ba
yağı hepimize mevdan okurcasına 
bir vaziyet almıştı. Üç neferimizi de 
yaralamıştı. 

O gün bu pap3zın gösterdiği çe· 
tinliği ve hele papazı en nihayet 
dipdiri ele geçiren nefer Bigadiçli 
Mahmudun inat ve atılganlığını öm
rümde unutamam. Diğerlerini tepe· 
}edikten sonra, papazın karşısına bu 
Bigadiçli Mahmutla Çinarcıklı Hüs
nü adında bir neferimi bırakmış ve 
diğerlerini istirahate almıştım. Bir 
aralık, nefer Mahmudun beklemek· 
ten canı sıkılır, gerisinde gizlendiği 
kayanın üzerinde tüfeğini bırakır 

ve süriinerek geri çekilir. On beş. 
yirmi dakika sonra da, geri tarafın

Edirnekapı - Cihangir 
otobüs servisi 

Yeniden tesis olunan Edinıekapı -
Cihangir otobüs hattında çalışacak 
olan 15 otobüsün muayeneleri yapıl
mış ve tarifeleri tasdik olunmuştur. 
Diğer taraftan görülen lüzum Ü· 

zerine Yenimahalle • Büyükdere O· 

tobüs servisine yeniden 5 otobüs ila
vesi Belediye tarafından kabul O· 

lunmuştur. 

Atatürk köprUaUnUn 
r ngl 

Atatürk köprüsünün inşaatı de
vam etmektedir. Köprü inşaatı ta. 
mamlandıktan sonra griye boyana· 
caktır. 

Asfalt caddelere bağl -
nan y n sokaklar 

İstanbul Belediyesi tarafından as· 
!alta tahvil olunmakta olan ve bil· 
yük ve ana caddelerin yan sokaklar
la olan muvasalaları gayet bakımsız 
ve bozuk bir vaziyette idi. Bundan 
sonra nna caddeler asfalta tahvil O· 

lunurkcn yan sokaklar da iyi bir 
dan sürüne sürüne papazın sıkındı- tarzda tanzim olunncaktır. 
ğı kayanın tepesine dikilir ve bek· 
ler. ·(l)evamı var) 
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Eminönünde boyanan 
binalar 

Eminönü kazasında ana caddeler 
üzerindeki evlerin boyanması işi ya. 
pılan tebliğlerden sonra hızlanmıştı. 
Bugüne kadar 1404 binanın boyan· 
dığı tesbit olunmuştur. 1 
Diğer taraftan Beyoğlu kazası da 

boyama işi için faaliyete geçmiştir. 
Bilhassa Karaköyde boy .. ma işine 
daha fazla ehf'mmiyet verilecektir. 

Mo ö EU v altln 
ontrolU 

İstanbul Belediyesi şehir dahilin· 
dcki.mptörlü vesaitin her sene yapı· 
lan senelik muayenesinden başka 

sık sık kontrolü lüzumunu aliikadar. l 
lara ehemmiyetle teblil! etmistir. 

rü Taksim kışlasının Maliye Veka· 
Şirketi Hayriyenin yaz tarif esi 1 Jeti tarafmdan Belediyeye devri işi

temmuzdan itibaren başlıyacaktır. 
Yaz tarifelerinde sabah \'e akşam le de meşgul olmu~tur. 

t }arı .... bı"rçok f 1 ·ı· •e e Maliye Vekaleti, devir isin hazır· pos a n.. se er er ı a" • 
dilmiş ve bazı değişiklikler yapıl- ladığı evrakı Heyeti Vekileye bu· 
mıştır. Şirketin yeni tarife ile be· günlerde verecektir. 

b t 
- h f ı · d b 1 Digver taraftan yine Maliye Vekfı· 

ra er enezzu se er erı e aş ıya- leli tarafından spor sahası yapılmak 
caktır. Denizbankın şehir postaları· üzere Beden Terbiyesi Genel Direk· 
nın yaz tarifeleri de 6 temmuzdan i· törlüğüne devro1unacak olan Establı 
tibaren tatbik edilecektir. amire binasının da mucibi hazırlan-

lfafürk kÜpfÜSÜOUR kablg!arı mıştır. Yakında Heyeti Vekile tara-

Atatürk Köprüsünün Haliç cihe· ==fı=n=d=a=n=i=m=z=a=la=n=a=c=a=k=tı=r·======= 
tinde Unkapanı ile Azapkapı arası· 
na kablo döşenmiştir. Buradan geçe
cek mcrakibin müteyakkız bulun· 
malan için Mıntaka Liman Reisliği 
.alakadar1ara icabeden tebligatta bu
lunmuştur. 

VVVV'-'VVVVV'V"V'V"V'V'o.'V'o.""'.-..."-A.~~~, 

Memleketim!zin muhtellf vi'ayetıe
rinde film çekmek üzere bir 

heyet geliyor 
Amerikalı Taw heyeti tedris ma

hiyetinde filmler hazırlamak . ve 
Paristen başlıyarak fündistanda ni· 
hayet bulmak üzere ağustos 939 ayı 
içinde memleketimize gelecektir: 
Bu heyet, İstanbuldan Yalova, Bur
sa, M. Kemalpapa, Balıkesir, Edre
mit, Ayvalık, Bergama, Manisa, İz
mir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Siv· 
rihisar. Beypazarı, Ankara, Kırşe -
hir, Kayseri, Niğde, Ulukışla, Ada· 
na tarikile geçecekleri haber alın· 
mıştır. -·-Ekm k 1 brik ı için 

mUr c ati r 
İstanbul Belediyt'si tarafından tc. 

sisine karar venlen ekmek fabrika· 
sının inş1atmı <icruhte etmek için 
Bc.lediyeye birçok müracantlar ol· 
m ktadır. Dün de bir İtalyan fir
m2"ı müracaat ederek Belediveden 
.sartnameyi istemiştir 

Muhasebe kursları 1 temmuzda 
baş\ıyor 

İstanbul Belediyesinde muhasebe 
memurlarının teknik bilgilerini yük
seltmek gayesile açılacak olan Mu
hasebe kursu 1 temmuzdan itibaren 
faaliyete geçmiş bulunacaktır. İlk 
kursa devam edecek olan memurla
rın miktarı 70 tir. Bu memurlar, 
muhtelif muhasebe şubelerinde. şu· 
belerin vazifelerinde hiç bir müşkü
lfıta mahal vermiyecek tarzda yetiş
tirileceklerdir. 

Kursta ders vermt'k için Belediye 
Muhasebe Müdürü ve muavinlerin· 
den başka Maliveden de muhtelif 
kimseler davet edilecektir. 

Verilecek derslerin mevzuları 
şunlar olacaktır: İcra, h::ciz muame· 
latı, bina ve diğer vergiler ... 

Her kurs devresi 100 dersten iba· 
ret olacaktır. Kurslar öğleden sonra 
olacaktır. 

Beşlkt 
yUzm 

klUbUnUn 
h~vuzu 

Bcsiktaş klübü yüzme müsabaka· 
lan ve kendi elemanları için yaptı· 
dığı Be.şiktaştaki yüzme havuzunun 
halka da a"ılmasının çok istifadeli 
olac ftmı düsüncn klüp heyeti ida· 
resi Belediyeye mürıı.caat ederek 
müsaade istemiştir. Beledive ufsk 
bir ücrl'tle halk1 n buraya girmesinP 
rniisaade etmic:tir. 

Demokrat cephenin .~ 
siyaseti 

Dört gün evvel İngilteredc, ear
diff'de, ve iki gün evvel de Pariste 
söylenen iki nutuk, Avrupa siyase· 
tinde İngiltere ile Fransanın takip 
ettikleri hattı hareketi tekııır t•bıı· 
niz ettirmişir. 

İngiliz Başvekili B. Neville Chaın· 
bedain ,son söylediği bu nutkunda. 
İ."' gilterenin devamlı siydseüni tek-
rar göstermiş ve iktidar mevkiine 
geçtiği gündenberi takip ettiği hi.i· 
klımet tarzına ve idare metodlarına 
sadık olduğunu da ilan etmiştir. 

İngiiiz Başvekilinin nutkundald 
esaslı noktalardan, İngilercnin hula 
müzakerelere girişmek hususundn· 
ki ümidini terketmediği, ve kuvve· 
te müstenit hal suretleri müstesna, 
beynelmilel işbirliğinin tekemmül 
ve inkişafı iiçn elinden geleni yapa· 
cağı anlaşılmaktadır. 

B. Chambcrlain, bu nutkunda dıı. 
İngiliz silahlanmasının kimseyi is· 
tihdnf etmediğini v~ bunun yegane 
sebebinin tecavüze, gayl'imeşru ha
kimiyet iddialarına karşı koymak 
olduğunu ve İngilterenin akdettiği 
itilafların, ve en ziyade tehdit altın· 
da bulunan milletlere verilen ga· 
rantilerin de, ayni düşüncelerin 

mahsulü olduğunu söylemiştir. 

Neticede İngiliz hükumetinin siya· 
setinin değişmiyeceğini, AvrupanıD 
ve Uzakşarkın karanlık ve fırtıntı• 
lar saklıyan ufuklarındaki ağır teb• 
ditlere rağmen müzakereye giriş -
mek ümidinin terkedilmediği ve fn· 
kat her ihtimale karşı ve sulhün ida• 
mesinin yegane amili oJan kuvvet· 
lenme :: unsurunun daima gözönüıı· 
de bulundurulduğu ve buna rağ01cll 
hiç bir tecavüz fikri beslenmediği 
bu nutkun esaslı kısımlarındandır. 

Fransız Başvekili B. Daladier'.rıifl 
Fransız Parlamentosundaki nutkı1 
daha çok şedit ve sulh siyasetine 
karşı harekete geçen ve. İngiltere 
ile Fransanın arasını açmıya mat.uf 
faal siyaset tarzına karşı kafi ih • 
tarlan havidir. Yalnız bu ihtarıara 
rağmen Fransa da, İngiltere ile bir' 
likte, anlaşmak hususunda geri :kil· 
mıyacağım ve fakat, bunun, kuvvet 
tezahürünün ndticesi olarak tceUi 
etmemesini istediğini de işaret et· 
miştir. 

Zaten İngiliz Başvekili de, zarrıatl 
zaman siyasi vaziyetlerin gözdert 
geçirilmesinin lüzumunu beyan et· 
mi~tir. 

Şimdi, bu iki nutkun, her gün işi' 
tilen nutukların bir tekerrürü oldıl' 
ğu ve mütemadiyen ayni nakara • 
tın bir fayda temin etmediği, uıiiS' 
bet bir netice meydana kiymadıS1 
da ileri sürülebilir. 

Bu, ilk nazarda doğru olabilil'· 
Fakat unutmamalıdır ki bu nevi si· 
yaset, mütemadi bir telkine dayıı· 
nan \'e bir türlü işitmek arzu etırıi' 
yen kulaklara ve efkarı umumiye)' 
nihayetülemir anlaşmak hususund11 

bir temayül verdirmekte ve kaı1 
tarafın halisane niyetlerini tcbarilj 
ettirmcğe ve sırf sulhün muhafnııı• 
sı ve milli birliklerin hudut ve is • 
tiklallerinin vikayesi uğrunda Jıtl' 
fedakiirlığın göze alınmış oldı.ığtJ -
na ve nihayet anlaşmıya, mua~')1erı 
şartlar altında, yani kuvvet istiın111 
edilmeksizin çalışmak hususundıı1'1 
hükumetin mevcudiyetini göster ' 
rncğc mntuftur. 

Dr. Reşad SAGA ~ .. _ _._. _ _._ --~~ 

MAHKEMELERDE: 

Bir hırsız 9 ay hapi~ 
yatacak 

Mihahn dükkanından kalem v~ 
para çalan Ali isminde bir tıır~ı, 
dün Sultanahmet Birinci Sulh Ce711 

mahkemesinde 9 ay müddetle bllt 
se mahkum ilmuştur. 

B. illet Meclisini 'e kanunıarı 
tahkir eden adam mahkOm oldU 

Büyük Millet Meclisini ve knJlıı~, 
ları tahkir etmekten maznUJl bol 

e' 
nan Halim isminde birinin .Ağır~ , 
zadaki muhakemesi dün bitirlJtı" 1 

r. ,e 
Halimin cürmü s bit ol!nUf 

d · 1 l .n;•n h ~ ·-"'ll ' ken ısı sene, •- ır-- P""' 

kfun ohm:nıut\ır. 

' 
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llimll. ~ : ; Hatay Ve Atman Arnavut Meselesi 
İngilizlerin Japonyayı Matbuatı . Hakkında Son SOz 

-ıktısadAJ Tehdı• dı• leri (~1:::!:~!ı_::a ~~U:~~a - Gazetemizde bir müddettenberi den diğer mektupları da neşretmiş-
fımızdan pek ıyı karfllaruyordu. intişar eden Arnavutluk yazıları tir. Bay Süı·eyya acaba niçin gazete-

............ ~-- Çünkü biz esen rüzgara göre kana- hakkındaki mütılealarımızı bugün mizin diğer mektupların fikir ve ka
at değiştiren ve prensipleri unutan neiredeceğimizi dün yazmıştık. Bu- naatinde olduğunu iddia ediyor. Ve 

1-dra, 28 (A. A.) - Tiınet gaze- ta maruzdur. Bununla beraber J a -
ftai yazıyor: pon hükumetinin işleri fazla ileri 

insanlar değiliz. gün bu vadimizi yerine getiriyoruz: vazıhan koyduğumuz cSerbest fikir§ 
Fakat Almanlar, İngiltere ile ak- Bu cevabımız çok kısa ve veciz o- ler> kaydına rağmen bu iddiasında 

dettiğimiz itiliftan sonra bizi artık lacaktır. Her şeyden evvel bugün ısrar ediyor. Kendisinin bir ara tz
eder. Şurasını da ehemmiyetle key- kendilerine düşman bilmeğe başla- Arnavutluk istill edilmek gibi elim mirde Sadayı Hak gazetesinde çalış
detmek lazımdır ki, bir harp vuku- dılar. Türkiyenin sırf tedafüi bir bir felAkete uğramış, zebun düşmüş ınış olduğuna göre biraz gazeteci ol
unda Japonyanın büyük seyrisefain gaye ile akdettiği bir itilif Alman- bir millettir. Türkün ise en büyük ması ve bunu bilmesi lazımdı. Maar 
hatları muhataraya maruz kalacak yayı müteessir edebilmek için Tür- hasleti, zebun düşmüş ve felikete mafih Sadayı Hak gazetesinde hangi 

Japonya, birkaç haftadanberi U - getirmiyeceğini tahmin etmek icap 
~kta İngilizlere meydan oku -
~ ve Çindeki İngiliz menafiini 
tahrip gayesini takip eeaer görün
lbektecıir. Eğer Japonya, bu mey -

""' okumasına devam edecek olur
:.~u meydan okumıya mukabele e
'"lleCektir. 

Japonya, iktısadi bir tazyik ile 
hk mükemmel yaralanabilir. He -
~ yeni ihdas edilmiş olan sanayii 
tcbebi idhalatına tabidir ve bu id
~tın mühim bir kısmı İngiliz im-

1 ıı..torluğunun muhtelif aksamın -
fatı yapılmaktadır. Japon ordusu, 
·~ kıt'asında muhtelif müşküla -

kiyenı·n za f ı k 1 nd ux...amış olanlara yardım etmek, on- fikirleri müdafaa eden yazılar yaz-
ve bu neticeyi elde etmeü için hali Y1 ve ya nız a ması a s~ 

Almanyanın bir menfaati bulun • ların dertlerini ve acılannı paylaş-. dığım burada araştırmıyacağımıza 
hazırda Uzakşarkta mevcut hava ve mak icap eder. maktır. Evet, içyüzünü ancak tarif göre gazeteci olmasa bile bu zühule 
deniz kuvvetlerinden fa~a kuvvet- Almanyanm Türkiye aleyhinde hin aydınlatacağı bazı saikler ve te- düşmesi ve gazetemize bu sekilde 

yakın ve uzak hiç bir emeli olma- sirler, Osmanlı ordusunun Arnavut- tarizlMde bulunması asla doğru deler, istimaline ihtiyaç hası! Ilmıya

caktır. Bundan başka Çin ile Japon
ya arasındaki münakalat fa iolay
bkla sekteye uğratılabilir. Bir hal 
sureti bulunacağını kuvvetle ümit 

ediyoruz. Fakat İngiliz halkının 
sabrı tükenmez değildir. 

saydı Türkiyenin kendisine dostlar lan hiç ummadığı bir zamanda kar- ğildir. 
bulmasına, Akdeniz.in masuniyetini ıısında bulmuş olduğu bir hakikat- İkinci olarak, bir gaze~e intisar 
temin etmesine hiç bir itirazı ola- tir. Fakat bugün mağdur ve perişan eden her yazının mutlaka o gazete-

dı bir Amavutlu~"'n karşısında bunun nin fikir ve kanaatine deliılet etti-
maz . Almanlar bu infiali, müthif 6 ... 
bir kin ve nefret derecesine vardır- hesabını sormak Türkün yüksek ka- ğini iddia etmenin ne kadar hatalı 
dılar. rakterine ve büyüklüğüne asla ya- olduğunu göstermek icin bir iki de 

Ne yapmalı idik? Almanlar bizi kıpnaz. Bunun haricinde Arnavut- misal zikredelim. Türk gazetelerin
lutfen kendi hayat sahaları dahili- lann tarihin muhtelif devirlerinde de Türkiyeyi de kendi hudutlan {. 

ftus Japon Hava 
liarbi devam edıyor 

Türklerle yanyana, ayni ideal uğ- çinde gösteren şaşkın dimağlı bazı 
ne almak nezaketini gösteriyorlar runda kanlannı akıttıklarını da u- İtalyan haritacılarının haritalarının 
diye karşılarında diz çöküp Alman- nutmamak lAzımdır. resmi çıktı. Türk gazetelerinde. beş 
lara vasal haline mi girmeli idik? 
Tü k Bütün bunların haricinde düş- Türk neferini süngüsüne geçirmiş 

"r leri gibi tarihin başlangıçların- bazı mecnun Bulg r ressamlannm 
danbe · ·· takil bil hu.: · manlarımız için bu sırada Türklerle 

rı mus • r ve tuUm ya- resimleri rıktı. Türk "'azetelerinde j 
d .. h Arnavutların arasını acmak kadar "' 

şamış, unyanın er tarafında im- Türkiyeyi müstemlekeleştirmek is-
t l ki k b. ·11 t h. mükemmel bir iş olamaz. Bugün mar para or u ar urmuş ır mı e ıç tiyen kanserli dimağların yazdıkları 

llO Japon 
t opralılarını 

Tayyaresi Sovyet 
Yeniden Bombaladı 

Almanlara köle olur ·mu? Almanla- zideki hatalı hareketlerine rağmen yazılar intisar etti ve bunlara layık 1 

rın hayat hakkı varsa bizim de var- yeryüzünde Arnavutl'ara Türkler oldukhn cevaolar da verildi. Şimdi 1 

dır Almanlar Balk& 1 a k k kadar v. akın bir milletin olmadıllh da · nar sar ma 5 • Bay Süreyya, bunları basan gazete§ 
istidadıı oöste d 0 kl · - b-tü muhakkaktır. Binaenaleyh yapıla-.. - r ı erı gun u n lerin. onları vücude getiren sefil dir 
küçük devletlerin amansız ve insaf- cak iş, bu yakınlık hislerine, daya- mağlarla ayni fikir ve kanaatte olr 

--... •--ı •ı•-.--- sız bir düşmanı olduklarını inkar narak yaralı ve mağdur Amavutla- duğunu iddia ve ima edebilir mi? 
kabul etmez surette meydana vur- r a acılarını dindirmek, kendilerini Bay Süreyya. mesela gazetelerin (llAftarafı 1 hlei • yfada) uğramış ve bu evlerde bulunan beş 

~ arazisine yeniden tecavüz etr kiiş yaralanmıştır. 
--,ılerdir. 

mnclardır Alman g t 1 · i teselli etmek ve cesaret vermek olr -s · aze e enn n ya· mahkeme sütunlannda intişar eden 

ltpon - Mançuko hava kuvvetleri Çinli'er Şi-nalde ilerliyor"ar 
~~·ben 80 .avcı tayyaresi ve 30 Çungking, 28 (A. A.) - Çin ajan-

zılan İngilizlere bütün hiddetleri - malıdır. Esasen geçım gün matbaa- cTürklüğü tahkir. davalannın tafr 
nin bu istill hırslanna engel olma- mıza gelen bir Arnavut nazın ile silatını vndı diye hepsinin de ayai 
Iarından ileri geldiğini açıkça anla- mebusunun neşrettiğimiz sözleri, suca iştirak ettiklerini nasıl iddia 

idi. man tanraresinden ibaret 

ıc_ bir çarpışmadan sonra ikisi 

~ardıman tayyaresi olmak üze
ler 'I .Japon tayyaresi düşürülmüş-

~et tayyarelerinden altı&ı ha..._t üslerine dönmemişlerdir. A

"tttrrnaıara devam edilmektedir. 
İL.~ •pılan bombardıman neticesinde 
~nen'de iki küçük ev hasara 

sı bildiriyor: 

Çin kıt'aları 17 haziranda Şansi 

şimalindeki Tu - Men'i aldıktan 

tıyor. kendilerinin bu dedtkodunun çıkr edebilir! 
Binaenaleyh, bu vaziyet karşısın- masına sebep olan Halit Kayanın Uzun llfın kısası ... Gazetemizin 

da, Türklerin kendi istiklallerini ve fikrinde olmadıklarını açıkça bildi- en hassas olduğu nokta, milliyet 
sonra Linfen'e doğru ilerlemişler- hayatlarını muhafaza maıtsacıne lti- riyordu. di noktasıdır. Bu noktada söze değil, 

r. Son haberler Çinlilerin mezktlr liflar ali:~etme.lerinden tabii bir ..... y Bu münaı. .... ya bu şe1..: 1 .:ıe 1--.. •ı· -~ .....- "'"" -· imaya değil, hatta şüpheye bile mu-
şehre girerek Japonların mühimmat olamazdL Buna kızan Almanlo ba- olarak son verirken, geçen gün bir saade ve miisamaha edemeyiz. fyi 
depolarını havaya attıklarını ve bir lundupnu R6rünelt onlann bu ma- gazetede intişar eden Bitlis Mebusu düşünmeden. neticevi beklemeden 
çok harp ve yiyecek malzemesi ele nasız t~Junlıklarına da biz güler Bay Süreyyanın gazetemize yaptığı hüküm yürütmek, bektaşinin cLa 
a....i rdild · · bildir ktedir ,..

1
_ geçeriz. bazı tarizlere de cevap vermek mec- Salate ... > yi okur okumaz sonuna 

•-..- eruu me · ..-.. m , .. O... YALÇIN buriyetindeyiz: 
kıt'alan hilen Linfen'in batı 001..._ _ bakmadan namaz kı1m11ktan 'YUl!~-

e~- ·-····· E ······-·---- Bir gazetede bahusus cSerbest fi- mesinden farksızdır. Mesele budur 
sini iıgal etmektedirler. Satie Merkezinde kil'ler> serlevhası altında intişar e- Bav Sürevva! 

M 
den her hangi bir yazı ile mutlaka o fstidraden Arnavut olmanın hiç 

., a r d 1• n d e M a· a rı·r Ani Arama gazetenin de ayni fikir ve kanaatte bir suretle bir şerefsizlik olmadı~ına 
olduğunu iddia etmek hatalı bir mu- kat'ivven inandığımızı kavdederek 

Y ldı hakeme esericllt. Nitekim gazetemiz muharrir arkadaslerımız arasında 
apJ bunun akabinde mevzubahs yazıyı hiç bir Arnavut bulunm9dığını ill-

''Dinimize 
Dahleden Bari 
Müslüman Olsa! ,, 

Hataym anavatana kavuşması ha
disesini tahlil eden İtalyan dostları
mızın Mesajero gazetesi; bir takım 
acaip, garip mütalealar serdedip du
ruyor. Bu gazetenin hulasatan de

mek istediği şey şu: 
Hatayın anavatan hudutlarının i

çine alınması, dünya sulhüne ve Ak
deniz statüsüne tabantabana muhar 
filmiş. Türkiye bu yeri adeta gas
betmiş ve bu minval üzere bir hayli 
garip, hatta agreb mütaleat ve tef· 
sirat ..• 

Bu yazıları.; . yazan muharririn, 
Hatay denilen yerin hakiki ve saf 
bir Türk ülkesi olduğunu bilmediği
ni, bu kavuşma hadisesinin seyir ta
rihinden haberdar olmadığını ve sıtf 
bir cihalet saikasile bu şekilde ka· 
lem oynattığını kabul etmek imkan
sızdır. Biz, siyah gömlekli muharrir
lerin cihaletten yana da simsiyah ol
duklarına inanacak safdillerden de
ğiliz. Bu siyahlık oısa olsa malümat
ta değil, niyette olabilir. 

Bu, o kadar açık bir hakikattir ki, 

üzerinde daha fazla durmıya lüzum 
hissetmiyorum. İtalyan muharrir, 
Şarki Akdenizde ille bir hoşnutsuz-

luk havası yaratmıya ve bir mesele 

çıkarmıya çalışıyor. 

Türk Hatay, anavatana kavuşma
sını büyük bayramlarla tes'it eder
ken, İtalyan dostlarımızın bu kadar 
teessür hisstmelerinin ve beynelmi
lel hukuk kaidelerini bu kadar ince 

süzgeçlerden geçirmelerinin sebebi· 

ni bir türlü anlıyamıyonız. 
Yalnız beynelmilel hukuk kaide

lerini değil, hatta insanlık kaideleri
ni bile tarumar ederek bir Hıbqis

tanı ve onun arkasmdan blr Ama· 
vutluğu yutmakta zerre kadar te-

reddüt etmiyen bir milletin muhar

rirlerinden adalet ve beynelmilel 
hukuk dersi almak istemiyoruz. 

Şair ne güzel söylemiş: 

llu Yıl 9 Melıteb Daha Açılıyor (._...__._ ı .__. •tda.Ae) taban tabana zıt iddialan ihtiva e- ve etmeyi de lüzumlu buluyoruz. .....,_... ~ '3·- dahleden bari müslüman 
edilmek üzere Adliyeye getirilmiş- ======================~== oı..I 

Dinimize 

.. rdia Orta mekttp atrem .. leri ( x) ipretllll Direkt• ., 
Ziya Kahç Ôzltl 

».. ~ (Hususi) - Mardin, oku
b; ta az viliyetlerimizden birisidir. 
r!.,,. "6:1. bine yakın nüfusa malik 
~ belyük vil!yette yalnız 82 mek
lt ~~dulunu söylemek bu ciha-

:""YBUt eyler. 
""''-c viliyetlerimiz hemen hep 
11....~Yettedir. Halbuki, memleke
~ okula en çok muhtac mmta
"l fark havallsidir. Bu kısımda sa
"'- ~qlarm tahsil ihtlyeçlan 
~diler k6felerinde sakin 
M m tahsil ihtiyaçhnndan 
~ claba yübektir. Maarif Veklle· 

b azamt ehemmiyet var
erinde ve faydalı ollcak· 

bu vadideki ihtiyacı çok 
btlyilktür. Çünkil, sarayın hu-

aln.ma Arap damguı vwıı. 
villyetimiz asırlarca lts 

ile mahrum bırakılmlftı. 
• evcud mektepla- u11111mt ih-

tiyaç karpsında adeta ifadesiz kal
maktedır. Bunu takdir eyliyen vill
yet den yılı bapna kadar birisi 
merkezde, sekizi köylerde olmak 
üzere dokuz mektep açılmasını ka
rarlqtırmq ve bu hususta bütçeye 
tahsisat koymuştur. Fakat, bu klfi 
delildir. M.rdinin bu çok mühim 
ihtiyacı üzerinde durmalı ve umu
mi muvazene tahsisatile yeni mek
tep binaları inşa etmelidir. 

Orta okula gösterilen rağbet art· 
maktadır. Liseslzlik gençliğin bü
yük bir kısmını - mali vaziyetlerinin 
düzgün olmamasından - orta tahsil
le iktifa eylemek mecburiyetine dtı-
§iiıiiyor. Umum! meclis Maarif vekl 
!etinden lise kadrosu istemeğe ve 

binayı temine karar vermiştir. BU- , 
tf1n vflAyet halkını çok sevindiren 
bu dlleje müsbet cevap verilmesi 
bekleniyor. 

tir~ı dün bitmediğinden bu- 300 Bin Lirallk Bir ========MURADlliii!!5Eli!l!!SER~Toc5i!!iE!!!iLu 
gün tekrar devam olunacaktır. Bu 

~=te~~==~..ı Dava Hazine Lehine lngiliz-Fransız-
Tetkikat neticesinde bazı yeni ve 

::ı~Jer bulunacağı ümit edil- N e t i c e 1 e n d i S ov y et 
3 ma.munun tevkif tcılebi evvelce 

f'edcledilmiftir 

Dünkü Akşam gazetesi Denizbank 
idare meclisi reisi B. Ziya Taner ile 
aza Sedat ve Şahingirayın tevkifle
rinin Müddeiumumilikçe istenmesi 
üzerine evrakın Ağır Cezaya veril· 
diğini ve bu hususta yakında bir ka-
rar alınacağını yoazmışsa da tahkik•· 
tımıza göre Ağır Ceza mahkemesi, 
bu karannı daha maznunlann ilk 

tevkif edildikleri gün vermiş, tevkif 
t alebini reddetmiş bulunmaktadır. 

Mevkuflardan taliye talebinde- bu
lunan M. Meteosun talebi de A
lır Ceca Mahkemesi tarafından r ed
dedilmi§tir. 

Diler mevlruflar tahliye isteğinde 
bulunmamışlardır. Bu haklarını mü
hakeme ~ında istimal edecek
leri anlaşılmaktadır. 

Sv•tov• glllecek men
ldb• lnglllz h•rp geml

lert ..... bt Hec ... 
Hong-Kong, 28 (A. A.) - Svatov 

daki Japon general konsolosu, bu 
limana ecnebi gemilerinin girmesi 
bakkmdaki İngiliz talebini reddet
miftir. 

Öğrenildiğine göre, İngiliz bahri 
mıkamatı, Svatov'a girmek isüyen 
ve serbestçe girmelerine müsaade e
dllmiyen ticaret gemilerine harp ıe
mileri terfik edecektir. 

Dün, Fi~ari Kınacıyanların 4 ünc!!
Hukuktaki Bir Davasını Da 

Hazin e Kazand. ı 

AJ"C• .,.ZI memurlar •l•Jhlne Alırcez ıd• ıllrDlen 
cez•I d•v• pr•nı dlkk•t bir uW.ar• gir d l ............ 

(ltlaftaıalı 1 iMi .,,.~ 
ve ceza davaları açılmıştır. Bir ta
rafta Hazine, öbür tarafta ela Mih· 
ran ve Vahanın İstanbulda bulunan 
300 bin liralık emlakine konmak is
tiyen Serkiı; Kınacıyan ve bazı eski 
tapu ve emniyet memurları vardır. 

Hazine; Dördüncü ve Beşinci Hur 
kuk mahkemelerine açılan davalan 

kazanmış vaziyettedir. 
Öğrendiğimize göre Serkis Kına-

cıyan tarafından Dördüncü Hukuk 
Mahkemesine Karaköyde Sögütlü 
sokağındaki han hakkında açılan da
va mezkUr mahkemede dün Hazine 
lehine neticelenmiştir. Dün verilen 
karara göre bundan sonra hanın kir 
raları Hazine namına tahsil edile
cektir. Firari Vahan ve Mihranın İs
tanbul tarafında alikadar oldukları 
300 bin liralık han hakkında Devlet 

Şlırası J:lazine lehine karar vermiş
..,_ Ras:fnci Hukuk Mahkemesi tara-

fından yine firarilere ait bir emlik 
davası Temyiz Mahkemesi tarafın§ 

dan Hazine lehine bozulmuştur. 
Diğer taraftan işin cezai cephesi

ne gelince; bu cephede eski Tapu 
Başkatibi Refik, eski Polis Dördün
cü Şube Başkltibi Muhlis ve Ihsan 
ile Serkis ve Aram Kınacıyan bun
lar, sahte pasaport ve tapu se

nedi tanziminden ve resmi evrakı 
imhadan suçludurlar. Muhakemele
rine de Ağır Ceza mıa~emesinde de
vam edilmektedir. Mahkeme eski 

Emniyet Müdürlüğü memurlann
dan Bay Şükrüyü ve iki arkadaşını 
pasaportların tetkiki için ehli vukuf r 
seçmiş, bunlar bu pasaportlann uh· 
te olduğu hakkındaki raporlanın 

mahkemeye vermişlerdir. Muhake
me, Beşinci Hukuktaki dosyanın ge
tirtilmesi için bafka bir ene bıra
kılmqtır 

Müzakereleri 
Londra, 28 (AA.) - cTimeaıo lf&· 

zetesinin bildirdiğine göre, lngilte
r~nin Sovyet Birliğine cevabı, dün 
akşam tcsbit edilmiştir. Cevap, bu
gün B. Seeds' gönderilecektir. Mos
kovadaki Fransız Büyük Elçisi de 
hükumetinden beklediği talimatı a
lır almaz, iki diplomat birlikte ela
rak yeniden B. Molotov ile tem•• 
geçecektir. 

Polonya da 
Di1ıüriilen 
Alman tayyaresı 

Vaı:şova, 28 (A. A.) - Leh yarım 

adası yakınlarında bir Alınan tay • 

yaresinin düşürüldüğü hakkındaki 

haber bugün hiç bir Varp>Va gaze. 
tesinde çıkmar:mfllr. Haber, Danzit
de yalanlanmq ve Leh kaynakla • 
nndan da henüz teyid edilmemiş • 

tir. 
İyi malfunat alRıı mahieller, böy· 

ıe bir hAdisecien haberaar- olmadık
larını ve fakat hudut bölgesinde -Al. 

man tayyı~lerinin Leh huduiları

na birçok defalar actiklerin ibildi· 

l"ivorlw 
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Casus Mata Harinin Muhakemesi . - ~ 

Ve Kurşuna Dizilişi 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
- aı - YAZAN: SAMI KARAYIEL 

azıkçı Bekir Sarayda 
' M::ıta Hari zaten mükemmel bir 1 . Kanun, son bir sualin daha sorul- · 
mahpus modeli idi. Doktor Bizard, [ masını amirdir. Bunu doktor Soc
mahkfuniyetinden sonra, casus ka - quet sordu. Yavaş bir sesle, Mata 
dının sıkıntı ve endişesini anlatır: Hariye, hamile olduğuna kanaat ge-

«- O müşkül günden sonra, hem- tirecek sebepleri bulunup bulun -

BiJyiik 
Usta 

Nüfuz Sahibi Hazin edat 
İlk Görüşme ite 

şire Leonide, Mata Hari yatmadan 
~kendisini terketmiyordu. Genç ka
:. dm. her akşam, gittikçe endişe ile 

dolan bir nazarla bakarak titriyen 
bir sesle: 

«- Bu gece rahat ve sakin uyu -
yabilecek miyim? diye soruyordu. 

«Evvela hücresinde yalnız bulu
nurken, ölüme mahkumiyetinden 
sonra ayni yere iki karyola daha 

.konuldu. Üç yatak ta birbirine mu
vazi idi. Buraya, mahsusen intihap 
edilmiş iki mahpus kadın getirile- ! 
rek bunlardan bir tanesi casusun 
sağında, diğeri ~e sol ~arafında ya

· ıırıldı.» 

İşte idam gününün dramatik hi -
·kayesi: · 

· «İlk kattaki kitabet odasına kadar 
gelindi. Sonra, titriyen bir· lamba- , 
nın ·hafif surette · aydınlattığı uzun 
koridoru takip ederek ve mahkuma 
şüphe vermemek için ayak sesleri-

' ni çıkartmıyan halı parçaları üze
rinden yürüyerek hücrenin önüne 
gelindi. Kapıyı hemşire Leonide aç
tı. Zabit, karşısında yatan üç kadı-
nı görünce: 

- Hangisi? diye sordu. 

- Ortadaki .. 

.~ Zabit, mahkfun kadını sarsarak 
uyandırdı, Mata Hari, gözleri deh
şetle dolu, yatağından fırladı, takal
liis etmiş yumruklarına istinad e -
derek, zabitin kat'i ve faka~ heye
canlı bir sesle: 

- Zelle, cesaretinizi toplayınız, 

Reisicümhur, talebinizi reddetti, 
mahkumiyetizin infaz saati gelmiş
tir .. demesini dinliyordu. 

1 Şimdi, etrafı derin bir sükut kap
~.amıştı. Yarı karanlık içerisinde pa
;rıldıyan iki gözden başka bir şey 
·görülmüyordu. 

Bidayette kısık olan ve fakat, ya
vaş yayaş kuvvet bulan bir sesle 
Mata Ifari: 

- Bu imkansız bir şey! İmkansız 
bir şey! diye· tekrarladı. 

Çok çabuk sür'atle itidalini top
ladı; ve üzerine eğilerek kendisine 
kuvvet vcrmeğe çalışan rahibeye 
hitaben: ı 

- Hiç endişe etmeyir~z, kendimi 
küçük düşürtmeden ölmeyi bilece
ğim. Güzel bir ölüm sahnesine şa
hit olacaksınız .. dedi. 
Yatağının üzerine uzanarak, ken

disini giydirdikleri sırada yanında 

bulunuyordum. Yatağından kalktı 

ve yaptığı bir hareketle bacakları
nın yukarı kısmı görüldü. 

Rahibelerden biri, bacaklarını 

örtmek istedi: 

- Oh, bırakınız masör, şimdi hi
cabın sırası değil.. dedi. 

Fakat ölüm dehşeti, bir lahza ga
lip g~ldi ve Mata Hari, kendini ölü
me mahkfun eden memleket hak -
kında ağır lakırdılar sarfetmeğe 

başladı. Nihayet kendini topladı. 
Mata Hari, mavi tayyörünü, be

yaz kenarlı uzun ceketini giydikten 
ve başına hasır şapkasını geçirdik
ten sonra, eldivenlerini taktı ve 
kendinden emin bir tavırla: 

- Hazırım .. dedi. 

Sonra hemşire Leonide'e döne -
tek: 

- Çok seyahat ettim, dedi .. fakat 
bu, sonuncu seyahatimdir. Şimdi, 

bir daha dönemiyeceğim bir yere 
gidiyorum ... Haydi, siz de benim gi
bi yapınız, ağlaınayınız! .. 

Bu aralık, bir zabit yanına yakla

ıarak, kanunun emrettiği veçhile 
yapacağı bir ifşaat olup olmadığını 
sordu: 

- Hiç bir şey yok, velev ki söy
Jenecek bazı ifşaat da olsa, bunları 
kendime saklıyacağım tabiidir. 

İ~a~ ~a~t ~lt:yı . çe~r:k geçe o~a-' 
rak· tesbit edilmiştir. Güneş- henüz oeden Terbiyeıi 'H Spor .t:jitmell kursu imtilıalllarıoa giren 
doğmuştur. Askerler üç sıra iizeri- 1 E.dirııe,Tar1111, Kırklareli, Amaaya Te İıtanbnllu ıeaçlerden baz.tar t 
ne dizilmiş idi. Araba, yerde dikili ' 

Beden Terbiyesi ve spor eğitmen 
direğin karşısında durunca, bir bo-

mütehassısı Zeki, kurs idarecilerin- · 
den Faik ve ·muallimlerden müte -
şekkil bir heyet tarafından tetkik e
dilerek istenilen şeraiti haiz olan
ları tesbit edilecektir. 

razan sesi işitildi. 

O vakit, heyecan verici bir sessiz
lik içerisinde Mata Hari arabadan 
inerek ellerini yardım kasdile, ya
nındaki rahibeye uzattı. Jandarma
ların arasında rahip dua ederek, ve 
elüme mahkum olan genç kadın da 
vavaş yavaş ilerlediler. 

Direğin yanına gelince. Mata Ha
ri, rahibeden derhal ayrılarak: 

- Beni kucaklayın ve yalnız bı
rakın, sağ tarafımda durun. Size , 

kursu imtihanlarının Kuleli Spor
evinde yapıldığını dün bildirmiştik. 
İçlerinde üç milli atlet, müteaddit 
mm taka şampiyonları bulunan, im ti . 
handan geçen lise ve ortamektep 
mezunu gençlerin imtihanda aldık
ları notlar bugün C. H. P. sindeki 

İstanbul bölgesinde Genel Sekreter 
Cemal Gökdağ, mmtaka spor direk
törü Fethi Başaran, kurs Yardirek
törü Hüsamettin, Beden Terbiyesi 

Bu kurs, doğrudan doğruya atle
tizm, futbol, güreş, boks ilh.. ayn 
ayrı spor şubeleri ihtısas kursu ol
mayıp hepsini birden yapacak ve 
öğretebilecek elemanları hazıglıya

cak, beden terbiyesi ve spor eğit -
meni kursudur. 
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doğ,ru bakacağım, Allahaısmarla -; Do·· rt 
dık ... Şehir Atletizm 

Karşılaşmaları · 
Sonra, bir zabit, kararı okurken, 

gözlerini kapattırmıyan dansöz, 
kendiliğinden, direğin önüne dur -
du. · 

On iki avcı askerinden mürekkep 
kıt'a, casustan on metre mesafede
dir. 

Mata Hari dizçökmüş, rahibeye 
tebessüm ederek, bir Allahaısmarla
dık işaret daha yaptı. 

Kıt'aya emreden zabit kılıcını kal
dırdı. Kuru ve ~iddetli bir gürültü, 
kırmızı dansöz, başı önde, cansız bir 
kitle halinde, ve üzerinden :Kanlar a
karak yere yuvarlandı. 

Birkaç sene evvel, sinema aktris
lerinden Claude France'ın beklenil- f 

miyen gaybubeti şiddetli bir heye
can tevlid ediyordu. Bazı kimseler, 
bu kadının Mata Hariyi ikinci bü
roya teslim ettiğini ve vicdan azabı 
tesiri altında hayatına hateme çek
tiğini söylüyorlardı. 

Alman muharriri Berndorf, Mata 
Hari hakkında yazdığı eserinde bu 
rivayetlere kulak asar, ve Yüzbaşı 
Ladoux'un güzel dansözden uzun 
müddet şüphe ettiğini, fakat kan 

derecede ispat vasıtalarına malik 
olmadığını da ilave eder. Şüphesiz 
ki H 21 casusu tanıyor ve bunun 
Mata Hari olduğunu biliyordu. Fa-

kat elinde ispat vasıtaları yoktu. İş
o zaman, dansözün itimadını ka -
zanmıya muvaffak olarak, bir boş 

zamanında müthiş sırrını itiraf et
tirten Claude France'ı yollamıştı. 

Bugün Yüzbaşı Ladoux ve Claude 
France da ölmüştür; her ikisi de 

sırlarını, mezarlarına birlikte gö -
türmüştür. 

ti: 88 88 

Matrr azel doktor 
Muhasamatın başlangıcından bir

kaç hafta sonr.a, Fransız ikinci bü
rosu ve İntelligence Service ajanla
rı, Fransız cephesinin gerisinde genç 

kumral, mavi gözlü, fransızca ve in
gilizceyi mük:P.mmel konuşan mahir 
bir Alman ~adın casusunun mevcu

diyetini haber almışlardı. Harbin 
devam ettiği dört sene zarfında yüz

lerce ajan bu kadınıı;ı peşine takıl
dıysa da, Alman casusunu yakala
mak imkanı bulunama~ı. 

Bursada yapılan müsabakalarda 91 Puvanla 
Kocaeli birinci, Bursa ikinci, Edirne 3 üncü oidu 

Oört ıehir atletizm müsabakalarını kazana1 Kocaeli 
atletleri Antrenörleri Tahir Dtizgörenle 

Atletizm federasyonunun hazır

ladığı Bursa bö1geSinin idare ettiği 
dört şehir (Edirne, Kocaeli, Bursa. 
Balıkesir) atletizm müsabakaları Va 
li Refik Altayın da bulunduğu ka
labalık bir seyirci kitlesi önünde 
muvaffakıyetle başarıldı. Şu teknik 
neticeler elde edildi: 

100 metre: Bursadan Salahattin 
11.8, Bursadan Ziya, Kocaelinden 
Halit. 

400 metre: Kemal (K) 55.8, İbra
him (B) 1, Orhan (B) ' 

1500 metre: Recep (K) 4.22, Tah
sin (E) 1, Osman (B} 

200 metre: Ziya (B) 24.8, Hakkı 

(B) 1, Halit (K) 
5000 metre: İbrahim (K} 17.10, 

Osman (B), Celal (K) 
800 metre: Recep (K) 2.07, Galip 

(K) , Tahsin (E) . 
l 10 metre mania: Kadri (B) 18, 

Ruhi (K), Şevket (B) 
4X 100 metre = Kocaeli takımı 

47, Bursa takımı, Edirne takımı. 
100-200-400-800 bayrak: (Re

cep, Kemal, Ruhi, Halit) den müte
. şekki! Kocaeli takımı birinci (Tah

Bn, Hüseyin, Adem, Suphi) den 

müteşekkil Edirne takımı ikinci, 
(Osman, Orhan, Hakkı, Salahattin) 
den müteşekkil Bursa takımı üçün
cü olmuşur. 

Cirit atma: Şevket (Balıkesir} 43, 
~asan (K), Hamdi (B) 

<:;ülle atma: NiyazC(Edirne) 11.73 
Şevket (B A), Mehmet (K) 

Disk atma: Niyazi (Edirne) 34, 
Sabahattin (K), Mehmet (B A) 

Tek adım atlama: Tevfik (B) 6.38, 
Sabahattin (K), Şevket (B A) 

Üç adını atlama: Sabahattin (K) 
12.89, Tahsin (Edirne), Tevfik (B) 

Sırıkla atlama: Kadri (B) 2.81, 
Sabahattin (K), Cevdet (E) 
Yapılan puvan tasnifinde Kocaeli 

91 puyanla birinci, Bursa 79 puvan
la ikinci, Edirne atletizmde hayli 
ileride bulunan Balıkesiri geçerek 
46 puvanla üçüncü, Balıkesir 37 pu
vanla dördüncü olmuştur. · 

f sPOR HABERLE~ 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Kocaerine güreş minderi hediye ediyor 

Bir hafta evvel izmitte vaptıklar1 

__ ..,..,.. __ . 
- Ağa hazretleri.. efendimizin 

bekledikleri Akkoyunlu Kazıkçı Ka
rabekir kulları geldiler .. yaverlik o
dasında intizardadırlar ... Efendimiz 
hazretlerine arzı münasip olur. 
Ağa; olduğu yerden kalktı, orta 

kapıyı açtı, koridoru yürüdü. Padi
şahın istirahat dairesine giren yan 
kapıda nöbetçi bekliyen Çerkes kal
falarına hitaben: 

- Kızlar .. Halil Paşa kullan efen
dimizi görmek isterler ... 
Kızlardan biri salona yürüdü. Pa

dişahın istirahat odasının kapısı ö
nünde elpençe divan durmuş bek
liyen hazinedar ustaya keyfiyeti ar
zetti. 
Arzıniyaz sinirlenmişti. Halil Pa

şa da ne istiyordu. Tam padişahın 
keyifli bir zamanında yine onu ce
lallandıracak birşey mi vardı?. 

Arzıniyaz, başında bulunan oyalı 
hotozunun üzerini çevreliyen pır
lantadan iğnelerini titreterek uzun 
etekli saray entarisini bir tavus ku
şunun kuyruğu gibi sürerek haremi 
hümayun kapısına doğru yürüdü. 

Darüsseade ağası hazinedar usta
nın geldiğinin farkına varmıştı. E
teklerinin hışırtısı geldiğine alamet 
idi. Derhal patlak kırmığı gözlerini 
yere dikti. Ellerini kavuşturdu. Bir 
maymun gibi olduğu yerde mıhlamp 
kaldı. 

Arzıniyaz, hiddetle bağırdı: 
- Ağa; ne istiyormuş Halil? .. E

fendimizi rahatsız edecek birşey is2 
şimdi olamaz!.. Ne söyliyecek ise 
bana söylesin. 
Arzıniyaz için mahrem olan hiç 

birşey yoktur. O, !\us imparatorile 
vaki gizli muhaberat ve mükaleme
lerin iç yüzüne vakıf olduğu gibi; 
Mısır valisi İsmail paşadan alınan, 
verilen altınlara kadar bilirdi. 

Değil Halil Paşa, vaktin sadrazamı 
Ali Paşa bile hazinedar ustaya ne 
varsa söylemiye mecburdu. Saklıya-

mazdı. ı 
Halil Paşa; güzel hazinedarın se

sini işitiyordu. Koridorları çınlatan 
bu ses, bir bülbül nağmesi kadar a
henktar ve cevvaldi. Babayiğit bir 
pehlivan olan Halil Paşanın hazine
darda gözü vardı. Yüreği yaralı idi. 
Padişahın huzuruna girmek fırsatı
nı buldukça kapısı önünde bekliyen 
ve huzura gidenlerden kaçmıyan ha
zinedarı gördüğü zaman günlere.? 
ıztırap çekerdi. Aman Allah. bu ne 
dilber bir kadındı. Boylu boslu, ge
niş omuzlu, narin balık etinde, ince 
belli, dolgun basenli, şahane gözlü 
bir mevcudiyetti. 

Hele bakışları, amirane söz söyle
yişleri insanı kendisine bir anda kö
le edebilecek kudrette idi. 

Fakat, Halil Pasanın elinden ne 
ı?elirdi ? .. Maazallah kalbinde bir sır 

teftişlerde gençlerin faaliyetinden 
memnun kalan Beden Terbiyesi U
mum Müdürü Tümgeneral Cemil 
Taner, Ankaraya varır varmaz, Ko
caellileri bir güreş minderi ile taltif 
etmeğe karar vermiş, dün İstanbul 
bölgesi entrenörü Saim'e, Ankara
dan gelen bir mektupta 500 lira kıy
metinde olacak bu minderin yapıl
masına nezaret etmesi bildirilmiş
tir. 

Bu haH~ yapdacak 
futboJ maçlnrı 

Milli küme maçları sona ermekte 
dir. Bu hafta şehrimizdeki takımlar 
kendi aralarında karşılaşacak, Tak
sim ve Fenerbahçe sahalarında şu 
maçlar ~yapılacaktır. 

Cumaresi günü (Taksim saha -
sında): 

Beylerbryi - Dt:mirspor. Hakem 
Nuri Bozut. Saat 16 da . 

Galatasaray - VP.fa. Hakem Fed-

gibi taşıdığı aşkı nasıl izhar edebııır· 
di? .. Derhal kellesi uçuverirdi. 

Hem; hazinedar ustanın el altıil' 

dan Hüseyin Avni Paşa ile muaşa: 
kası vardı. İspartalı Hüseyin ,Av~J 
Paşa da aslanlar gibi bir serasker 1' 
di. Halil Paşadan aşağı kalmaz bit 
gövdeye malikti. 

Hazinedar usta; ellerini kalçasıtıll 
di: 

- Çağır, gelsin Halil buraya! .... 
Ağa, dış kapıya koşar gibi yürüdıl· 

Paşaya buyur ettiö Halil Paşa; gôt' 
lerini yere dikmiş, dik dik yürüye' 
rek hazinedara doğru yaklaşıyordi1• 

Hazinedar usta; ellerini kal;asırııt 
koymuş, bir heykel giib koridorıJ11 

ağzında bekliyordu. 
Paşa; hazinedara yaklaşır yaklaŞ' 

maz diz çökerek etek öptü ve doit: 
ruldu. Koca hazinedarın emirJeriJll 
bekliyordu. Arzıniyaz sordu: 

- Ne o paşa? .. Efendimize söYı.~· 
necek birşey varsa bana söyle, rrııJ' 
nasipse arzedeyim. ·: . U 

Halil Paşa; yerden bir iki kandıl 
temenna ettikten sonra: 

- Zatı şahanen"1 arzu buyurdt1~; 
ları Akkoyunlu Kazıkçı KarabeJcı 
pehlivan geldiler ... Mabeyn daire' 
sinde intizarde.dırlar ... dedi. 

:ıı· Mesele anlaşılmıştı. Zaten Ar· 
niyaz bu işi biliyordu. Padişahı~ ~~ 
kirin geldiğine sevineceğini bıldığ 
için Halil Paşaya gülerek: 

- Ben de efendimizi üzecek .;e 
•.;. 

celallnndıracak bir~ev zannetrrıı, 
tim. Aferin paşa ... Bu. güzel bir ]'ı!I' 
ber ... Şimdi arzederim. Sen gitıtıCı 
biraz bekle burad;ı ... 

Arzıniyaz, hemen huzuru hi.itP~: 
yuna cıktı... Sultan Aziz, darrııı . • !' 
Mehmet Ali Paşayı damada sıkıştı., 
mış. düşündürüp duruyor ve ~1 , 
yandan da iri ve kalın sesile bağı 
rarak: ı,. 

- Haydi Mehmet Ali. .. Çabul ol· 
Yoksa oes de! .. 

·rdİ' Padişah. A:rzınivazın içeri gı t 
ğini görmüştü. Padişah bunu fırsıı 
bilerek: 

- Kalfa· sö,1le buzluca bir detrıif' ' . ' ·rı 
hindi ver bakalım ... Mehmet Alil11

, 1 
· baska türlü aklının başına gelecr~ 

yok. } 
Hazinedar hemen dışarı çıkıp kP 

11 
falara emir vc:rdi. Çok geçmede 
şerbetler geldi. . , 

Sultan Aziz; çok sevdiği detrı1f, 
hindi şerbetini kana, kana içti. W, 
zinedarının karşısında irade beltıe, 
vaziyette durduğunu görünce sordll· 

- Ne o kalfa yine ne var?.. ı 

- Efendimiz; Halil Paşa ku1Uflıt(, 
Deliormandan Akkoyunlu Kazı\, 
Karabekirirı geldiklerini ve mabe:e' 
dairesinde bulunduklarını haber " 
rirler ... 

(Devamı v~ 

dun Kılıç. Saat 18 de. - , 
Pazar günü (Fenerbahçe sahBsJ

11 

da): 
Galata Gençler - Kadıköyspit· 

Hakem :Sahaettin. Saat 14 de. oıı· 
Hilal; Kurtuluş - Kasımpaşa, 

lataspor. Saat 16 da. 

Fenerbahçe - Beşikaş. flal<efll 
Ahmet Adem. Saat 18 de. ~ 

GUra~çller çahştıral•~' 1 
Beden Terbiyesi İstanbul böıge9 

Güreş Ajanlığından: e 
., .. J1 

Bölgemiz güreş monitörlügılttı' 
tayin edilmiş olan Saim Arık1111• i~ 
rafından klüplerimiz güreşçi~e1• 1;9~ 
çalıştırılmalarma başlanacagı.P ,-· 
çalışma zamanlarının tayin ye tgııl 
bit edilmesi için güreşle ıne§ ~· 
klüplerlmizin 3/7 /939 tarihiııe 11' 9i 
sadif pazartesi günü akşanıı . s:tV 
18 de bölge merkezine saIAhiY ·c' 
birer murahhas göndermeleri tJ 

olunur. 
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Polis H. Başrinin 
Katili 19 Sene 
Hapis Yatacak 
Hırsızlık arkadaşı Salim hakkmda 
da bu işten 1 sana 7 ay hapis 

cezası YBrildi 

Çakırcalı Mehmet Efenin Hayatı 
Hakkında Bir Hatıra 

Bundan bir müddet evvel Sultan .. 
ahmet civarında Dizdariye mahalle-' 
sinde Polis Hasan Basrinin evine 
hırsızlık yapmak maksadile girerek 

. ansızın karşısına çıkan Hasan Bas· 
tiyi bir bıçakla öldüren ve firarı es
nasında Hasan Basrinin oğlu ıRıdvan 
ile polis memuru Nevzadı ve Hasan, 
Mustafa, Şükrü isimlerinde 3 bekçi
yi kollarından, ellerinden yarahyan 
Nazım Yolal ile hırsızlıkta kendisine 
yardımdan suçlu ve Bahriyeli lika· 
bile maruf Salimin ve bu ifde yalan 
şahadetten maznun Bayan Müker· 
remin Ağır Cezadaki muhakemeleri 
dün akşam neticelenmiştir. 

ÇaJorcalınm bu kadar zalimane 
hareket etmesi pek nadir olarak w
kua gelirdi. Ancak çok kızgın oldu
iu zamanlar itidalini kaybeder, za
limane hareket ederdi. Esasen Ça
kırcalmm çok halim, selim, hatti 
takacı bir adam olduğu ve tabii za
Jnanlannda çok munsıfane hareket 
ettiği muhakkaktır. Bu hususta bir 
lbiaal olmak üzere hilen Aydın ni
kih memuru bulunan Bay Mehmet 
Aydm'm, Çakırcalı hakkındaki ha
tıralarını kısaca not etmeyi faydalı 
buluy0rum. Bay Mehmet Aydın di-
1or ki: 

cBen Çakırcalı Mehmet efeyi bir
kaç defa gördüm. Ve kendisue ko
llUftum. İlk görüşüm 1317 senesinde 
6ldü. O zaman işar kol memuru i
diın. Bir gün Balatçık hududunda 
tez.kinceli Nikolinin çekirdeksiz ü
ıünı bağına gitmiştim. Nikoli beni 
lyi ka.'\'şıladı ve yemek yedirmek ü
lere alıkoydu. Soğutmak için de bir 
lepet üzüm toplayıp kuyuya sar -
kıttı. 

İşte tam bu sırada bağın alt tara
fından elleri tüfekli bir sürü zeybek 
IÖ!iinüverdi. Nikoli, gelenleri gö -
liince: 

- Eyvah .. Çakıcı geliyor!. diye 
blırıldandı. Ayağa kalktık. Fakat 
kaçamazdık. Zeybekler bizi görmüt
ler, sür'atle yanımıza yaklaşmışlar
dı· 

- Buyurun efe! dedim. Çakırcalı 
Olduğu anlaşılan bj.ri benim yanıma ı 
doğru geldi. Selam verdi. Diğerleri 
derhal bağın muhtelif yerlerine gi-ı 
~l-ek yer tuttular. Efe bana sordu~ 

- Burada ne arıyorsunuz? 
~ 'Sen aşar kol memuruyum. 
- Nereden geldin? · 
- Aydından. ( 
- Aşar kimindir? . 

- Sadık Beyin ... 
.tfe bunu müteakıp Nikolinin yü

CUne baktı. O da başilc tasdik ede
rek, sözlerimin doğruluğunu teyid 
etti. Bunun üzerine efe: 

- Otur bakalım efendi.. dedi. Be
?aberce dar bir kanepeye ourduk. 
~a muhtelif sualler soruyor, ki
~ nesi olduğumu soruşturuyordu. 
d n de muvafık cevaplar veriyor-
uın. Efeye bir sigara verdim. O da 
~a tabakasını verdi. İçindeki tü
~e bir sigara yapıp yaktım. Ara
~a bu minval üzerine devam e
den konuşma bir çeyrek saat kadar 
IGrdu. Ondan sonra efe sordu: 

- Buradan nereye gideceksin? 
~u sualinden, artık benim kalkıp 

~~emi istediği manasını çıkar -
~ Hemen ayağa kalktım: 

- Yakın köyleri dolaşacağım .. de
~ ve müsaadesini istedim. Efe, 
"1.toliye sordu: 

- Efendinin karnıın doyundun 
'1\l? 

tı-; Hayır.. yemek hazırlanıyor. 
nı de kuyuda ıslanıyor. 

~ - O halde haydi çabuk efendinin 
.:-tini, üzümünü hazırla da ye-

!.. 
k...Ytııe yerime oturdum. Efe ile 
~ daha bot bet ettiken sonra: 
...; Sen iyi bir efendiye benziyor-

Beni tanıdın mı? diye sordu. 
- Hayır efe! 

.: .. !3-n Çakıcıyım. Fakat sakın 
~ yerlerde beni gördUAünü ös.r;; berikine söyleme. Eğer söy.: 

sonra sentnle heaaplqırız. 
.._:: Yazttem olmıyan ıeylere ka -
~ eaaaen Adetim delildir. Müı 
~ol! dedim. 

nu haber aldım. Hemen oraya git
tim. Efe ve .kızanları Sarının evinin 
üst katında oturuyorlardı. ~ğıda 
iki zeybek bulunuyordu. Bana, ne 
istediğimi sordular. Efeyi tanıdıjı
mı, kendisini görmek istediğimi söy 
ledim. Yukarıya haber gönderdiler. 
Efe cgelsin!• demif. Yukarıya çık
tıın. 

Efe ve kızanları oturmuşlar, ön
lerinde birtakım martin fişekleri 

dolduruyorlardı. Sarının oğlu Ali 
Molla: 

- Buyurun Mehmet Efendi! diye 
selim verdi. Selamı iade ettim. 

· Doğru Çakıcı efenin yanına kadar 
gittim: 

- Beni tanıdınız mı efe? diye 

Okunan karara göre Nazımın mez. 
' k1lr evden para alıp pençereden a
şağıdaki Salime attığı sabit olmamış 
bu sebeple kendisi hırsızlık suçunu 
ikmal ~tmemiı addolunmuştur. 

Mahkeme, katil işinden dolayı 
Naıım hakkında 18 sene, hırsızlığa 
teşebbüsten de 1 sene hapis ve mü
ebbeden amme hizmetlerinden 

sordum. Yüzüme bakarak: mahrumiyet cezası vermiş, Salim de 
- Hayır! dedi. hırsızlığa yardım suçundan 1 sene 
Bunun üzerine biraz dalia yanına '1 .ay hapse mahköm olmuştuP. 

yaklaştı mve kulağına hafif bir ses- Salim, aynca Mehmet oğlu Ab
le Nikolinin bağındaki karşılaşma- dullah isminde birisini de yaralamış 
mızı hatırlattım. Gülerek: . bulunduğundan bu cürümden dolayı 

- Evet, evet! dedi. Ve oturmak da hakkında 1sene9 ay hapis cezası 
üzere bana yanındaki sediri göster- verilmiştir. 
di. Oturdum. Efe sordu: Kendisi bu ce?.,ılilannı hapiste ge-

- Ne arıyorsun burada~ çirmiş olduğundan hemen tahliye o-
- Burada kendi bahçem var. O- lunacaktır. Bayan Mükerrem de ya-

nun için geldim.. dedim. Biraz ko- lan yere şahadetten biraet etmiştir. 
nuştuktan sonra gitmek için müsaa- Mahkemede gazete fotoğrafçılan ta
de istedim. Efe, ev sahibinin yüzüne rafından resminin alınmasını iste· 
bakarak: miyen ve teessüründen hüngür hün-

- Mehmet Efendi benim misafi- gür ağlıyan genç kadın metresi Sa· 
rimdir, dedi. Ali Efendi de: lim gibi bu karardan çok memnun 

- Hay hay. Esasen Mehmet E _ olmuş ve Salim, mahkeme heyetine 
fendi bizim de yabancımız değildir teşekkür ederken Bayan Mükerrem 
dedi. Efe: de bu sefer sevincinden ağ]ıyarak 

- O halde otur da beraber yemek mahkeme salonundan çıkmıştır. 
AAAAAAAA.AA.AA..-...-...-...-..~--·VVVV 

yiyelim .. dedi. mrmA.ı:t. ~ 1 
Bu teklifi memnuniyetle kabw 

ettim. Beraberce aşağıya inildi. Ku- yerli Mallar Sergisinde 
zular çevrilmiş, mükemmel yemek-
~er hazırlanmıştı. Hep beraber ye- Hatay pavyonu 
dik. Yemekten sonra dışarı çıktık. Yerli Mallar Sergisinde teşhir edi· 
Bu sırada efelerin hayvanlarını Ali lecek Hatay mallarının listesi Sanayi 
efendinin bedelleri tı'mar ediyorlar- Birliğine gelmiştir. Bu listede, ipek 
dı. Bu bedellerden biri Arnavut po- mamulatı, pamuk ve yünlü menau· 
turlu idi. Efe bunu görünce: cat, mobilye, deri, meşin, bıçak nü· 

- Ali Efendi, bu adam Arnavut muneleri, sabun, zeytinyağ, mozaik 
mudur? diye sordu. Molla: döşeme taşlar, kuru sebzeler, hubu-

- Evet! cevabını verince: bat, toprak mahsulleri, tütün, pa• 
- Bu adamı çekiı'i oradan. Onlar m1:1k, nar kabuğu, katran, zift, ceviz, 

beni düşman sayarlar. Atıma bir za- çam, meşe kerestesi, alçı ve krom w 
rar vermesinler. Bir şey yapmasa- sair madenler vardır. 
lar bile hiç olmazsa iğnelerler .. gibi v.,.k ••bfl•n 
latife yollu birkaç söz söyledikten h•raretlendl 
sonra Arnavudun yanına yaklaştı. Yeni kırkım yapak satışlan hara· 
Arnavut tir tir 'titremeğe başladı. retle devam etmektedir. Dün Polat· 
Az daha elinden kaşağı düşecekti. Iı yapaklarından Sovyet Rusya i· 
Efe, Arnavudun yüzüne ters ters çin 20,000 }tilo 52,20 kuruştan satıl· 
baktı. Sonra bir şey söylemeden u- mıştır. 
zaklaştı. Yerli fabrikalar için -Trakya kıvır. 
Sokağa çİktık. Efeler silahlannı cık yapaklarından 30,000 kilo 64-6~ 

hazırlamışlardı. Çakıcı sordu: kuruş arasında satılmıştır. 

- Kim nişan tutacak? K•put bezl•rl utn-
0 köyden, hala sağdır. Nasuh is- dardlzae,onu 

minde biri çıktı: 
- Ben tabakamı tutacağım .. de

di. 

- Pekala. haydi öyleyse dur ba
kalım! 

Nasuh, yirmi metre kadar gittik
ten sonra tabakasını tuttuğu elini 
havaya kaldırdı. Efe, Hacı Mustafa-

, ya: . 
- Haydi bakalım, sen at! dedi. 
Hacı Muitafa tüfeğini dolrulttu 

ve nişanlayıp attı. Fakat vuramadı. 
Bundan sonra efe nişanladı. ~ bir 
kurtunda tabakayı deldi. Bundan 
sonra gülerek il&ve etti: 

- Hacının lstedilf benim vur -
mamdır. Bundan zevk aldığımı bil
diif için kendisi mahsustan vurma-
dı, dedi. . 

(Devamı var) 

Kaput bezlerinin muayyen kalite 
ve boyda olmalarına dair kabul e
dilmiş olan karar mucibince kon
trolleri devam etmektedir. Son müd
det bu akşama kadar devam edecek 
ve bundan sonra kaput bezlerini 
damgalattırmıyanlar cezalandınla • 
caklardır. 

Bakla lhracallmız arlb 
Yeni sene mahsulü balda satıılan 

başlamıştır. Alivre halinde Bandır· 
ma fob, 200 bin kilo Bandırma ve 
Marmara sahili mallan kilosu 4 ku· 
ruş 30 paraya kadar Fransa ve Al· 
manya için satılmııtır. 

ommnı.nmz: 

811ırDk · Mufiafazı Bıı Kumandanı 
Çınıkkıleyı Bitti 

~kırcalı Mehmet efe ile flll 
h)t h böyle oldu. Efe ilııerimde 
h alinı, selim bir adam tesiri 
'-Ptı. !fe fle ikinof temasım fki se
~ llonra vukubulclu. 1319 da efe 

... 11111 ........................ w•ıııııııı Bir müddettenberi fehrimizde bu
lunarak tetkikler yapan Gümrük ve 
Muhafaza Baş Komutanı İbrahim 
L<ttfi Karapınar beraberinde İstan· 
bul Muhafaza bq müdüıii Hasan 
Koper olduğu halde dün Çanakkale. 
ye gitmek üzere şehri)nizden aynl
mıflardır. Kumandan ÇanalJkaleden 
Trakyaya ıtdecektis-

' Çllnnıttı. "'1': IÜn Eriklide kendi bahçemde 
'nuyordu. Çakırcalının Erik • 

YIS~ Sarının evinde oldutu-

Azgın bir öküziln 
marifeti 

YeşilldSye tlbf Avcılar köyünde 
renqber Mustafa oğlu Şerif, gece a
hırdaki hayvanlara bakarken azgın 
'bir ~ldlz, kendisine hücum ederek 
ltoyauı.lır!le barsaklarını delıni§tir. 

•• 

BugiinkU 
Fransız 

lngiliz Ve 
Orduları 

• • 
Bu iki Devletin Muazzam Teknik, Servet Ve lrıaara 
Kaynaklc.rı, Her Hangi Bir Harbi, Ne Kadar Uzun 

SiJ.rae De, Kazanmalarını intaç E decektır 
Cihanfilmul sulh hayallerine ka

pılan Büyük Britanya, doğrusunu 
IÖy lemek lAzımgelirse hAdiaeleri ta· 
kip edememifü. Harp sanayü ter· 
kedilmif, ordusu zayıflıyor, tayya· ~ 
recilili datılıyor idi. Hatta donan
maaı bile ihmal edibnifti... Ren ha· 
vaıliıinde, A vusturyada, Bohemyada. 
Habeşiatandaki ıök ıürilltillerl ... 
onu uyandırdı ve hatlsını agık9a 
anlıyan İngiliz hüktlmeti, soğuJr 
kanlılıkla, iki sene zarfında kiltle 
halinde teslihatı için ~ milyar 
frank tahsis etti. 

En zayıf zamanında, Fransa, Al· 
manya ve İtalyanın Birleşik donan· 
masına faik bulunan harp donanma
sı, • yirmi zirhlısı bütün Avrupa su
larında hAkimiyeti kendisine temin 
ediyordu • 1942 senesinde 2 milyon
dan fazla bir tonaja sahip olacaktır. 
Zira 7 tane 35,000 veya 40,000 ton· 
luk zırhlı, on tane kadar büyük kru· 
vazörler, daha küçük mikyaata otuz 
aded harp sefinesi tezgAha konmuı 
veya konmak üzeredir. 

İngilizler, 193'1 senesi nihayetindE> 
1500 tayyareye maliktiler; 1938 ka
nunuevvelinde 2400 tanesi Metro
polde olmak üzere üç binden fazla 
tayyaresi vardı. Büyük Britanyada 
ve dominyonlarda teşkil edilen 
biltün fabrikalar tam randımanla 
çalıştik1arı vakit, yani 1939 klnunu
evvelinde, 5000, belki de 6000 kadar 
tayyaresi olacaktır. Daha şimdiden 
tnıUtz fabrikalannın ayda bin tay-

lnırifiz askerim Wr pçit r ... inde 

muhtelif aksamının muhafazasile 1 dlima, mütehassıs askerler tarafın 
mükellefti. dan muhafaza edilen mi1stahkem 

Mecburi antrenman hizmetinin ı maıinot hattı, en müthiş anl tur· 
tesisi ilk netice olarak kara ordusu- ruzlan muvaffakıyetsizlile utrat· 
nu 480 bin askere çıkarDll§ ve 300 mağa muktedirdir; 
bin yeni askerin davetile, Büyük 2) Maginot hattının arkasmd'f 
Britanyaya, 900 bine yakın mevcud- faal Fransız fırkaları 600 bin kadd 
lu bir Metropol ordusu vücude ge- askeri toplamakta ve bu hattın ıe-
tirtecektir. risinde hareket eden muharipleı 

• süratle bir milyon raddesbıe ~M-

• 

.• ·ı 
it 

""'SJ' :ir,.. Seri ve ehemmiyetli olan tn9. 
11!"'F il!"- ""'~ liz yardımı hariç, satlam bir W.

da sipere girmiş ve modem bir si
lahla mücehhez bir milyon uker, • 

' milli kuvvetlerin seferber edilme&İ 
için lAzımgelen bütün müddet zar· 
fında üç defa daha kuvvetli müte
. arrıza muvaffakıy~tle karp koyabi· 
lecek bir kuvvettedir. Bütün h.a.rı>lu 
dan alman tecrübe, sipere girmil 'bir 
adamın muvaffakıyetle üç müteat
rızı durdurabildiğini göstermekte
dir. Ve müdafaaya elverişli olan ai
lahların tekemmülü bu nisbeti kat. 
iyen bozmıya malik değildir. 

3) Maginot hattının ve faal fırka· 
lann himayesi altında, milli Fran

.~~Mr.~;~~<~ sız kuvvetleri taazzuv ederek, müs-
tahkem hududlardaki mukavemet 
namütenahi bir şekil alır. S.a mHel bir Fraam taakı 

yare imal eaıılıDtlerinl ve bu inpatı 
çok kısa bir zamanda teksif etmek 
vaziyetinde bulunduklarını biliyo
ruz. 

Tayyareler mükemmeldir; av için 
Spitfire ve Hurricane 900 kilomet· 
relik bir hareket sahaaında &'10 ki· 
lonietre sürat göaterdlkleri aibl, 
bombardıman iç1n de, Blenheim ve 
Fairey Battle'ler, saatte vasati ~ 
kilometre sürate ve 1600 ill 2000 
kilometrelik hareket sahasına ma
liktirler. 

Kara ordusu, ıimdiye kadar, İn· 
gillzin mecburi askerlik hizmetine 
karıı duyduğu ananevt hoıtanma
mazlık yüzünden, İngiltere tetkilA· 
tının zayıf noktasıydı. Fakat ihtiyar 
İngiltere ölmek istemiyor ve bu 
hisli yendi. İngiltere de, kendisine 
derhal asker veren ve blllhare t~ 
lim ve terbiye görmüt ihtiyat vere
cek olan bir askeri antrenman ser
visi ihdas etmiftir . 
Şimdiye kadar silih altında gö

nüllülerden mürekkep ve yarısı 

metropolde hizmet gören 200 bin 
da kuvveti muhtelif talim devresi 
Bir de kara ordusu vardı ki bunun 
kişilik muntazam bir ordusu vardı. 
gören ve hepsi gönüllü olan 200 bin 
kişi idi. İngiliz ordusunun kuvveti 
bu suretle Metropolde 300 bin kiti 
raddesinde idi. Halbuki, ayni pren
sipler üzerine teşkil edilen 600 bin 
ldfillk • bir ordu, imparatorluğun 

Fakat denizde dehfet verecek ve 
h"vada fiındiden kuvvetli askeri va
sıtalarının tadadı Brltanya impara· 
torlujunun harp potenüeli hakkında. 
çok u bir fikir verir. Bu kudret ha
kikaten müthif bir pydir. 

a.,.rt potentiel mi1 ... İnliliz san· 
catı altında toplanm1f, hır türlil 
ll'ktan belki 400 milyonluk bir nü· 
fUI ... 

Ekonomik potentitl mi?.. Her 
iklimin maden, demir ve ziraat is
tihaalltınm h91Un hepsi ... 

Bir harp on l8Da de atır&e, İngil· 
tere, bu harbe kaqı koymak ve on11 
kaıanmak mevkilndedtr ... 

l'ramcı: 

Her ne olursa olslµı, İngiliz itıı. 
fakı, ihtiW halinde, İnlflls • J'ran
ıız bloku için hemen hemen bir ••· 
ı:atterlyet Amili ite, f&l'k oeph..mla 
tefklline kadu, lttr denoeye ka«al 
mutavazı İngi.lh kuvvetlarf v' fn. 
,utz tayyarelerine dayanan rna .. 
18, muhaaematın ilk daktkumclaa 
itibaren, Alman, İtalyan kütleleri
ne kal'fl koymak:.• bunlann Ad· 
melini kırmak i yalnız bapn& 
utrqaoaktı. Müe ele ıahmetlt ota. 
oaktı, fakat çok ciddi muvaffalnye\ 
unıur ları arzedlyordu. P'ran111 -O,. 
dafaa te§kllltındaki telAldd, elde 
bulunan vasıtalara, ve erifllmell 11-
tenen gayeye uyan bir şekildedir. 

1) Millf topraklar, tekniğin son 
tekt"mmüIUnün bir hullsası olan, ve 

Hasmın ilk darbesi kırıldıktan ve 
İngiliz • Fransız donanması, Aİ· 
manya ve İtalyayı abluka ettikten 
sonra ekonomik amillerin tek ba
ıına büyük muvaffakiyetlerine ral· 
men bir netice teminine muktff\t 
olan bir işkence ve mahvetme hll'W 
başlar. Zira İngilizler hakkında ol• 
dutu gibi Fransızlar için de, blJ' 
harp takdirinde gıda ve imallt me
selesi mevzuu bahsolamaz. Çüntıi 
Fransız • İngiliz donanmalan dentl 
Ierin serbeıtisini temin etnü,ı.trdfl. 
100 milyar franklık altın ihtiyat Y 
her nevi ilk maddelerin hariçten ,.. 
tirtlmesine müsaade eder. 
Bunları anlattıktan sonra J'ran

wıın, tıpkı İngilterede oldutu gibİ 
hldiselerin beklenmedik i8tllwnetr 
ka11wnda ukerl ve ezcümle d_. 
tnıaatına ve tayyare sanaythıe JD.tt..o 
teallik kısımlar da hazırlıksız Mala,. 

t!uluna lfant llzımdır. Fakat lcleo
Jojf, mçılık, veya chayatf aba. 
bahaneleri altmda terelllÜDl eciab 
yabancı tehtlldi lnOnd•, P'raua ~ 
buk kendfllnf to~Jam!ftır. toı.t;Ji 
\!oktrin mftnüqa1nı lNDlf, fa_.. 
J1kalar .. ameleler lf .... a 
bütün millet, hıyai,.t ve 
torlulun tamamfyetlnt mld 'fa 
UEll' ayakta durmaktadır. 

Ordu mükemmeldir, ~-- fir 
sillh, iyi bir kadre, iyt Wt tG 
ve terbiye bu ordunua v ...... , 

(8oau '1 ael ~· 
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l!a-IXA lDAf@ii 
Zehirli Gazl~re Karşı 

itfaiyenin Vazifesi 
. Yaz•n : Biri 

ikısi de b~ka başka yerlere ba· 
kıyorlardı. Fakat erkek; geçmiş za· 
manlarda, söyleyemedıği sözlerin 
hüsranıyle, elinden kaçırdığı ve; 
şimdi belki de kendinin olabilece
ği bir kadının nefes alışlarının ver
diği baş dönmesiyle kendinden geç· 
miş bir vaziyette idi. Birdenbire 
gözü erguvanlara ilişti ve kadının, 
isteklerine ulaşmaktan mütevellit 
bir hazdan husule gelen yüz çizgi
lerini hatırladı. Demek insan, ufacık 
bir isteğinin bile yerine getirilme· 
sinden bu kadar haz duyabiliyordu. 
Ya kendi istekleri yerine gelmiş ol
saydı; ah! Kim bilir yüzü ne mana
br arzederdi. 
Birşcye karar vermiş gibi silkin· 

.... di. Senelerdenberi söylemek istedik
lerini kafasındı:ı topladı ve bu biri
kintilere bir mecra vererek, sesini 
ahenkleştircrck söyledi: İlk tanış
tıkları zamanı ... Arkadaşlık anları· 
nı ... Onun nişanlanıp evlenmesini 
ve kendinin iç acılarını birer birer 
canlnttı. 

Kadın ne hırçınlaşıp reddediyor 
ne de tasvipkar dııvranıyordu; yal
nız gözlerini yere dikmiş, hiç kımıl· 
damadan onu dinliyordu. 

Erkek kadının gözünün içine ba
karak sözüne devam etti: 

Muhakkak bir cevap vermesi için 
ısrar ediyordu. Faydalı Ve MuvaffakiBursada 

yetli Bir 
Kadın uykudan uyanır gibi, mah· 

mur gözlerini yarım açarak söyle
di: 

- Öyle şeyler söylediniz ki... Se· 
sinizin ahenginden kendimden geç· 
tim. Şimdi size hiç bir şey söyleye· 
mem. Bekleyin. Cevabımı bildirmek 
için ben sizi çağırırım. Bu cevap 
müsbet veya menfi olsa da en ya· 
kın bir zamanda verilecek. Fakat 
şimdi gidin,. yanımda bulunmayın; 
sizi görmezsem daha bitaraf düşü· 

1 
nebileceğim. .. 

Erkek sevinç dolu bir içle ayrıl- _ _. 

dı. ı ' Birbirlerinden yüz metre uzak-
laşmamışlardı ki, kadın birdenbire . 
arkasına döndü ve: 1 ~ 

_ Baksanıza, diye haykırdL 'ı 
Erkek de döndü, kadın onu çağı

rıyordu. İçinden bir ümit sağnağı 
boşandı. Hem yürüyor hem cen kı· 
sa bir zamanda haber verecekti, de-. _,,,.::::::;?Mı"t!olii 
mek oda bana karşı bigane değil· 
mis» dive düşünüyor, saadetin in· '!: ~ • 

sanlara- bu kadar çabuk yaklaştığı· 
na ı:Jaşıyordu. 

Yanyana geldikleri vakit erkek 

T ecriJbe Yapıldı 

... 

• 

--· heyecandan sapsarı idi, kadın sakin 
bir sesle: 

- Anahta.rımı cebinize koymuş, 

ı3urıa itfaiyeaiain ıı:elıirli gu tecrübelerinde Müdür B. Mustafa 
Can ( x işaretlisi ) talimlere nezaret ediyor 

tunuz, verin onu, dedi, az daha ka· 
pıda kalacaktım. 

-SON-

- Niçin bana şimdi, bu hislerimı 
söylediğim vakit, bir kere olsun 
bakmıyorsunuz. Ben sizin yüzünüz
de, renginden ürpermeler duyac1-
ğım bir çift göz görmiyecek miyim? 
Bugünkü nasibim hep, yumuşak 

kadife bir yüz üstünde, yere indi
rilmiş kirpikler mi olacak? Bakınız, 
bir defacık bakınız .. Bir defa, y:.1-
nız bir defa yüzüme bakmız ve ko-

.. •••••••-,••••••••••••••u•••••••••••••••• 

Bursa (Hususi) - Şehrimiz itfa
iyesi çok çalışmaktadır. Bu kere de 
zehirli gazlerden korunma çareleri 
hakkında tecrübeler yapılmıştır. Bu 

yapmak için, evve a kireç kaymağı 
a::-abası kireç dökerek yürür. arka· 
dan buraları süpürgeler ile süpürü
lür. Daha arkadan da arazözler bu 
mıntakayı yıkarlar. Temizleyici ta· 
kımı: iperit gaz elbiselerile müceh
h ezdirler ... 

Erzurumda Feci 
Bir Cinayet ---.~uşunuz, bir şeyler söyleyiniz, bu 

ıhlamur yapraklarından çıkan ses
lerin derin manasını, kekik kokan 
havanın verdiği sermestliği ve bel
ki de, içimin en güzel duyuşlarını 

derin derin anlayabilmem için ha
.ha bir defa bakmınız kafi gelecek~ 
~yleyin, bir şeyler söyleyin, du· 
~aklarınızın kıpırdac.lığını. sesinizin j 
kulağıma kadar gelen ahengini içe· 
fim. 

Katil kaçmak için ken
di11i penceredea atarak 

yaralandı 

Kadın döndü. Çizgisiz bir yüzle: 
- Fakat dedi. 
Sözünü tamamlamadan erkek atıl

dı: 

, - Ne söyleyeceğinizi biliyorum ... 
cEvliyim• diyeceksiniz, bunu bili
yorum, bunun acısını çok derinden 
duyuyorum; fakat siii sevmek gü
nahını seve seve kabul ediyorum. 
Bu öyle bir gi.nah ki, ne rna-budu-
nun şanına bir eksiklik verir. ne de, 
mabedinin serefini haleldar eder. 
Ben sizi karşılık beklemeden seve· 
bHirim. Hulya ve rüya bahçelerinin 
renk renk ciçek açmasına mani ol
mayın. 

Kadın kalktı, erkek de, onu takip 
etti. 

Saçları ne kıvırcık, ne de pek düz-1 
d:ı. Sııçlarını uzattığı vakit kuJakla· ı 
rının memelerini geçerdi. Sakalı 

slktı ve bir tutamdan fazla bırak· 
mazdı. 

Vefat ettiği vakit ... Başında biraz, 
.;akalında yirmi kadar ağıırmış tel 
vardı. 1Jl 1 

Pek uzaktan işitır... Yine pek 
uzaktan görürdü. 

Muhammed.. o b.dar mütevazı 

idi, ki en ziyade nüfuz ve iktidar 
sahibi olduğu zamanlarda bile mu
hatabının sözünü kesmez ve sözünü 
çabucak bitirmesi için istical göster~ 
mezdi. Az söyler... Çok dinlerdi. 
Sırasında şaka da ederdi. Hizmetçi· 
lerini bile çok hoş tutardı. 

Muhammed.. ömrünün nihayeti· 
ne kadar zaruret içinde ya§ndı, gün
f(ik nafakasından fazlasını aramadı. 
Bulduğunu yer, bulduğunu giyerdi. 
'O'zerinde uyuduğu döşek deriden idi 
ve hurma. lifi ile doldurulmuştu. 

Peygamber ... Bu kadar sade hayat 
sürmesine mukabil temb.liğtiıe çok 
aikkat ederdi. H~rşeyini kendi eliy. 
I~ hazırlar; b~asının muavenetini 
neza;{etlc reddederdi. 

Yanında on ycdl sene kalmış bir 
kölesi, onun bir defa bile iendislni 

Erzurum (Hususi) - ~hrimizin 

Taşmescit mahallesi halkından ölü 
Durak karısı Hacer 21/22 - 6 - 939 
gecesi evinde sicimle boğulmak su· 
relile öldürülmüştü. Yapılan tahki
kat neticesinde, maktulün kardeşi 

Şevkinin oğlu 332 doğumlu Nuret
tin, suçun faili bulunduğu, başkala

rile seviştiğinden dolayı bu suçu iş· 
lediği yolundaki ikrarile anlaşılarak 
tevkif edilmişti. 23/6/939 günü cür
mümeşhut mahkemesinde duruş -

ması icra edilmek üzere katil, hü -
kümet konağının üriincü katındaki 
nezaret odasında bekletilmekte iken 

kendisini demirsiz bulunan pence
rede:ı aşağıya atmış ve olduğu gibi 
y-;:rinde kalmıstır. 

Katil derr,sl hastahaneye kaldırıl
mış ise de katil nğır surette yara -

lanmıştır. Kaçmak maksadile mi, 
intihar maksadile mi atladığı şim

dilik maHim olmamıştır. 

incitmediğini soylemiştir. ı 
Peygamber, kendi hissesine düşen 

1 
ganimetlerin çoğunu başkalarına 1 
vermiş, k• ndisine pek azını alıkoy
muştur. Ailesi efradı ya arpa ekme
ği, yahut hurma yerdi. Öldüğü za
man, en sevgili zevcesi Ayşenin oda· 

sında biraz arpadan ba~kcı birşey 

bulunmamıştır. Son günlerde zaru· 
rette kaldığı için, zırhını bir yahu. 
diye terhin etmiş. ödünç arpa al-

' mıştı. 

Hassan ibni Sabitin peygamber 
hakkında yazdığı bir şiiri, vaktiylt? 
M. Enver isminde bir zat nazmen 
şöyle tercüme etmiştir: 

Görmez asla dideler senden güzel 
bir kimsPyi 

Doğtn.a.dı 1&iç bir kadından senden 
<E?cmet ya nebi! 

Aybu. noksandan müberradır vücu
du akdesin 

Arzun üzre yaratmış giıya zeydan 
seni. 

Hatice Muhammede vardığı za1 
mnn kırk yB§ında idi; kocası Mu-

lıammed ise yirmi beş yaşında bu
lunuyordu. 

Hntıce, peygamberi, sevince ... 
Sı!"nnı Nefise binti l\fonbehe açtı. j 

tecrübeler bir çok seyirci önünde 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Şehrimiz itfaiyesi bu tecrübeler~ 
de can kurtaran takımı; gazlı mm· 

takayı temizleyici takımı olmak 
üzere iki kısma ayrılmışlardır. 

Can kurtaran takımı; bunlar ze· 
hirlenenlerin imdadına koşmak ve 
ilk tedavilerini yapmakla mükellei-
tirler. Temizleyici takımı da; zehir· 
lenen rnıntakayı temizlerler. Bunu 

Çalışkan itfaiyemizin beş sene· 
denbcri yorulmadan başında mü· 
düdük eden değerli bay Mustafa 
Can; itfaiye garajının bulunduğu 

yerin etrafını sevimli birer park ha
line getirmiştir. Halk bu parklardan 
nefe içinde istifade etmekte, sıh

hat kazanmaktadır . 
Esat Alk'Cn 

88 il il 88 88 

Bursamn imar l ihtiyar bir kadın 
Planı Hazırlıkları ~ğır yaralandı 

Bursa (Hususi) - Profesör Bay 
Prost tarafından tanzim edilecek 

şehir planına esas olmak üzere, şeh
rin havadan bir planı alınacaktır. 

Bu işle uğraşmak üzere harita, Yar
bayı Bay Bahri Bozdağ, şehri~ize 
gelmiştir. 

Bütün hazırlıklar ikmal edilmiş 

olup, havanın tamamen bulutsuz ol
duğu bir gün bu işe başlanacaktır. 

Harita Umum Müdürü Korgene
ral Sedat Do!;;ruer de, bu işleri tet· 

kik etmek üzere şehrimize gelmiş· 
lerdir. 

Esat Alkan, 

O da Muhammede giderek: cYa 
Muhammed! Neden evlenmiyor
sun?. diye sordu. Muhammed ... Ev
lenecek kadar malı, mülkü olmadı· 
Aını söyledi. \ 

Nefise: - Eğer güzel ve zengin 
soyu sopu şerefli, dinler ve haluk, 
senin tam küfvtin bir kadın her 
masrafını verirse onunla evlenir 
misin? dedi. Muhammed de, bu ka 
dının kim olduğunu sordu. Sonra 
şöyle konuştular: 

- Hatice binti Huveyled! 

- Kim vasıta olacak? 
- Ben vasıta olacağım. 
Nefise diyor ki: Muhammed'den 

müsaade aldıktan sonra gittim; Ha
ticeye miljdeledim. Hatice çok mem· 
nun oldu. Nikah akdi için bir saat 
tayin etti ve muayyen zamanda ge
lip bulunması için Muhammede ha
ber gönderdi ve nikahını kıymak' 

için de amcası Amr ibni Esedi ça· 
ğırttı. 

Nikfilı cemiyeti füıticenin evinde 

Bursa (Hususi) - Şehrimizin İ
kinci Murat caddesinde 70 numaralı 

evde oturan Merinos fabrikası ka -
zancılarından Bay Ziyanın evinde 
hizmetçilik yapan 75 yaşlannda Şe
rife, evin bahçe tarafından çöp a -
tarken elindeki tepsi fırlamış, onu 
almak için aşağı, uçuruma doğru 
inmeğe çalışırken muvazenesını 

kaybederek Yağcıların karşısındaki 
uçurumdan 20 metre aşağı düşmüş
tür ve sağ kolu kırılmıştır. 

Bunu haber alan zabıta memurla
rı derh<ıl vak'a yerine gelerek has· 
ta Şerifeyi hemen hastahaneye kal
dırmışlardır. 
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toplandı. Kureyşin erkanı ile Ebu 
Talip ile Hamza da orada bulundu. 
Evvela Ebu Talip Muhammed tara· 
fından ve Varaka ibni Nofel de Ha· 
tice tarafından, o zamanın adetince 
birer nutuk söylediler (2). 

Hatice.. Nikahtan sonra Muhaın
mede: cMuhammed! Amcana söyle 
de develerinden birini kessin. Halka 
ziyafet versin!> der .. Ebu Talip ı:lc 

onun arzusunu yerine getirir. Hati
cenin cariyeleri defler çalarak oyn~
yarak nikahı ilôn ettiler. Muham
med o gün zifafa girdi. 

Muhammet ondan sonrn Hatice· 
nin evinde kaldı. Beraber yaşadık
ları yirmi dört sene zarfında birbi. 

(2) Ebu Talibin nutkundan .. Mi1ı
rin yirmi deue .. Nofelin nutkundan 
dört bin m=,skal altın olduğu anlaŞt· 
ltyor. Bu j.ark .. Ya iki mihrin mec· 
muunu, 1ıer ravi işittiği gibi naklet· 
mesinden yahut o zaman, yirmi de
ven•n kıymeti dört bin miskal al
tın nlmnsrnrlmı ilP.ri oelse oerektir. 

-17-

Halbuki, en ufak bir zevk ve neş-ı 
e mevzuu bile kendisinden esirge
niyor. Çiçeklere müthiş merakı var. 
Yalvara yalvara bahçıvandan ken· 
disine küçük bir topı·ak parçası a
yırtmış. Oraya istediği gibi çiçek 
dikiyor. Feridun Bey, rivayete gö· 
re, nasılsa bu arzuya ses çıkarma
mış, meğer bu beklenilmiyen mü· 
saade altında daha ince surette in
tikam almak hissi varmış. Bir müd
dettenberi hemen her akşam ye -
mcğinden sonra Hikmet, bir saat 
kadar çiçeklerile meşgul oluyor, ot
ları ayıklıyor, suluyor, yeni çiçek
ler dikiyor ... Dün, dayak hadisesin
den sonra odada babası, Mehmedi 
pansıman ederken, ayaklanmn ucu
na basarak dışarı çıkmıştı. Birkaç 
dakika sonra taraçada dolaşırken, 

Hikmetin elinde kova, çiçeklerini : 
sulamakla meşgul olduğunu gör -, 
<iüm. Bir iki adım ötede durmuş, 

kendisini tetkik ediyordum. Tam 'ı 
bu sırada, bahçıvan, elinde bir kaz
ma tutarak geldi, ve hiç bir lakırdı 
söylemeden, büyük bir çiçek tarhı
nın ortasında büyüyen mine çiçek
lerine bir kazma darbesi vurdu. 
Hikmet, deli gibi yerinden fırlıya· 

rak bahçıvanın üzerine atıldı \.'C: 

cDeli mi oldun, ne yapiyorsun?• 
diye bağırdı. Fakat: 1 

- Ne yapayım küçük bey, baba
nızın emirlerini yerine getiriyorum, 
cevabını aldı. 

Bu sırada, Feridun Bey, elleri ce· 
binde, yavaş sesle şarkı söyliyerek 
bize doğru geliyordu. Hikmet kolu
nu babasına doğru uzattı, kendini 
heykel gibi yapan nazarlar karyı
sında kolunu çekerek sessizzce dur
du. Bu esnada bahçıvan tarhını ho
zup duruyordu. Hikmet sessiz, duy
duğu acıyı göstermemeğe çalışıyor· 

du. Fakat kazma, gayet güzel bir 
karanfil fidanını da sökeceği sırada, 
çocukcağız kendisini tutamıyarak 

hıçkırdı ve kaçtı. Feridun Bey, oğ- ı 
lunun arkasından baktı ve dudak -
larında vahşi bir tebessüm dolaştı. 
Eğer bu baba, oğluna kin beslemi
yorsa kinin ne olduğunu ve bir in
san yüzünde nasıl teressüm edece
ğini bilmiyorum. 

Buna rağmen kazma ile karanfil 
fidanı arasına girdim. Hikmetin iı

mitsizliği beni çileden çıkarmışh. 

Her ne pahasına olursa olsun bu çi
çeği kurtarmak istiyordum. 

Feridun Beyin simasındaki ifade 
bütün ümidimi kırdı. 

- Bu çiçek çok güzel, buna kıy· 
mak doğru değil.. dedim. 

Şeytani bir istihza ile: 

- Ya, demek çiçekleri seviyor • 
sunuz, öyle ise bundan çok memnun 
oldum azizim Selim Bey, dedi ve 
bııhçıvıına dönerek: 

- Bütün bu çiçekleri saksılara 

rinden daima memnun ve hoşnut 
kaldılar. Hatice ölünceye kadar, 
Muhammed hiç bir kadınla evlen
medi ve kendisi ile evlenmek isti· 
yenlerin hepsini reddetti. 

Muhammed. babasından ''e ana
sından büyük bir miras kalmadü!ı 
için büyük babasının ve imam Ali
den başka dokuz çocuk babası olan 
amcası Ebu Talibin yanlarında dai · 
ma kendi s5.yile yaşadı Ancak Ha
tice ile evlendikten sonra rahat YÜ\ 
zil gördü. 

Muhammed, Hatice ile evlendi~i
nin ilk senelerinde, karısının malı 
ile ticaret ederek çok zengin oldu. 
Onun için, sonra peygamber olduğl1 
zaman Kureyşiler: cBu nasıl pey· 
gamberdir? Herkes gibi yiyip içi· 
yor, çarşı pazarda ticaret ediyor.~ 
diverek onunla a1ay etmiye başlaC:lı· 
lar. 

. Muhammed, babasından beş de
ve bir kaç koyun ile Ümmil Eymen 
ismindeki Habeş cariyeden başka 
miras kalmadı. 

Muhammed, Hatice ile evlendik
ten ve çok zengin olduktan sonra 
da sade yaşayışını bırakmadı .. ken
di servetini yalnız hayır işlerine 

sarfederdi. 

Nakleden : ORHAN S. 

koyarak Selim Beyın odasına götü· 
rünüz .. diye emir verdi. 

Bu suretle konuştuktan sonra, el· 
terini birbirine vurdu ve şarkısına 
devama koyuldu. 
Şimdi, Hıkmetin çiçekleri, bura· 

da, gözümün önünde duruyor. Eğer 
bir bilseydi! .. Feriduıı Beyin, oğl!.ı· 
nun bana kin göstermesini istediği 
belli. Zaten bu arzusu da oldu. Ar· 
tık bu çocukla anlaşmanın imkanı 
yok gibi. 

Azizim Selim, Bizans tarihile meş 
gul ol! Taahhütlerini unutma. Bu 
evin sahibi, işlerine karışmam:ını 

istiyor. Tarih kitaplarının sayfala· 
rını karışbr, tercümeler yap, fakat 
gözlerini, kulaklarını kapa. Ne gö:-, 
ne işit! Fakat buna rağmen elınden 
bir şey gelmezse, sabret, on ay son· 
ra mukavelenin müddetı bitince çı· 
kıp gidersin.» 
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Selim bu son satırları yazdığı sı· 
rada bir uşak, •emeğin haz1ı· oldu· 
ğunu haber verdi. Sür'atle aşağtda· 
ki yemek salonuna gitti. Herkes 
sofraya oturmuştu. 

Feridun Bey: 

- Sofranın b~inci da\•etlisine 
ne dersiniz? diye sordu. 

Selim, sofrada beşinci biı- şahsın 

mevcut olduğunun farkına vardı. 
Fakat bu bir insan olmayıp, e\' sa· 
hibinin Süleyman ismini verdiği ve 
çok sevdiği maymunu idi. 

Feridun Bey devam etti: 
- Süleymanm sofrada bulunma· 

sına canınız sıkılmadı ya? Zavallı 
birkaç gündür hasta idi. Doğrusunu 
söylemek lazımgelirse, asık, hasta 
suratları .görmeğe tahammül ede • 
mem. Surat asmak, dimağlarında 
buluş ve 2eka kabiliyeti bulunmıyan 
budalaların i;ıidir. 

Bu son sözleri oğluna bakarak SÖ)' 
lemişti. Filhakika Hikmetin çehresi 
her zamankinden daha asık idi. Fa
kat babasının bu sözlerinden mütc~ 
essir olarak, o ima kadar dokunma· 
dığı çorbasına kaşık atmı)-·a başladı. 

Feridun Bey, Selime dönerek ya· 
vaş sesle: 

- Masanın alt tarafında yanyana 
oturan iki vücut arasında bir müşa
behet görmiiyor musuuz? diye sordu. 
. Genç adam cevap verdi: 

- Böyle bir müşabehet görerni· 
yorum. 

- Şüphesiz ki, her noktada yek· 
diğerlerine benzediklerini iddia cttn 
yorum. Ali Bey, parmaklarındrı.t• 

dnha maharetle i:.tifade ediyor, hat~ 
ta, beyninde birkaç fosfor tanesi 
daha fazladır bile. Zira bugünkü a· 
limlerin. bütün kabahat kendilerin· 
de olmak şarlile insan dimağının 
bir fosfor çakmağı olduğu kanaa -
tinde bulunduklannı biliyorsunuz. 

(D.'.lvamı var) 

BAZI TEFERRUAT 

Bir sene Hicazdtı yağmur yağına· 
mış .. kıtlık olmuştu. Çok kimse gi· 
bi Ebu Talip de muzayakada kal -
dı. 

Muhammed, eme.ası Abbasa: cAnt' 

ca! Sen zenginsin. Ebu Talip faldf 
ve çok edat sahibidir. Ebu Talibe 
yardım etmek için birer çocuğund 
yanımıza alalım» diye teklif etti· 
Ebu Talip: cAkiyli bana bırakınız 

da diğerlerini ne isterseniz yapı
nız!~ deyince Abbas, Caferi, Mu ~ 

hammed de Aliyi aldı. Ali beş ya· 
şında idi. Ali bu suretle Muhamıne-
din yanında büyüdü. Son:a da Fat· 
mayı alarak ona damad oldu. 

Muhammedin evlatlığı - Mı.ı· 
hammcd, Aliyi yamna aldığı zaınarı 
larda Zeyd İbni Harise ismirıde 
'kendisinden on yaş küçük olan bir 
delikanlıyı da himayesine almıştı. 

Zeyd .. Kadaa kabilesindendi ,.e 
çocukken bir muharebede hasııtl 
kabilenin eline esir düşmüştü. ıta.· 
ticenin biraderzadesi Hakim. ticıı.· 

ret i~in Şama gittiği zaman satın al· 
mış, Hatfce~·e getirmişti. Hatice de 
evlendikten sonra onu Muhaınıned' 
hediye etti. (Dnamı .-ı' 1 
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D 1.K K AT_: 

F o s F A R s L 
BiRiNCi KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBUDUR 

FOSF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: De\9.mlı bir surette kan,- Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
... _____ bile tesirini derhal gösterm ~sidir. Her Eczanede bulunur. 

En büy~~k .ergilerdc 18 diploma, 
48 ma~l~ kaunm~h~ 
Böyle güzel dişler yalaız 

RADYOLİN 
Kullananlaı ın dişleridir. 

Diş Tabipleri Diyor ki; 

"Diş!erin Ye ağzı il sıhhati aab h, cğl ! Ye akşam her ye
m.,ktcn sonra gl.ind .. üç deh diyl ri teınizlcm•kh kabildir. 

Haydarpaşa Lisesi Sahn!ilma Kurumundan ·: 
Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1940 gayesine 

kadar 168.000 muhtelif parga çamaırırının yıkattırılması kapalr zarf 
usulile eksiltmiyc konulmuştur. 

Eksiltme 7 /V.II/939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 

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

Tahmin bedeli (5275) lira ve ilk teminat(396) liradli ~ 

istekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

Eksiltmeye ·girmek istiyenlerin ~artnamesinde yazılı vesaik, ilk temi

nat makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif mektuplarmı eksiltme 

saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olma5J. ve posta ile gönderilecek 

teklif mektuplannın zamanında gell\tiş olmaları lazımdır. (4426) 

Avrupa~ın en çok 
kullanılan 

POKER ER Tra:ş bçakları memle· 
·~~~~~~~ ketimizde dahi en 

çok sevilen 

Poker Traş B_çağıdır 
Nti45 

Maarif Vekaletinden: 
ı - Orta okullarda Tiit"kçe, Tarih - C'oğ:-afya, Riyaziye, Tabiiye, 

'Fransızca, Almanca ve lnı;tlizce Muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaı.tır. 

2 - İmtihanlar bir eylül cuma günü İstanbul Üniversitesinde baslıva-
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 1a..aa oımaması, • 
C - Hüsnühal erbabından olduklan, her hangi bir surette mahkUmi-

7etleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin
den alınını§ bir mazbata ibraz E:tme,leri .Halen memur ve muallim olan· 

tar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları Daire Amirin in vereceği 
·vesika kafidir.~ 

D - Her türlü hastalıktan 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 sınıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden meıun olanların en az iki ders senesi muallim

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar 

dahilinde her hangi bir oda tedrisat muallim muavinliğine tayin edile· 
ceklerdir. 

5 - Yukarıdaki tartları haiz olan namzetler bir istida ile Ver~ .. e 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya ıu vesikalar batlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait iahadetname veya vesikalarının asıl v•· 
ıahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbataıı, 

D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine göre a-

hnmı§ tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
1' - Altı adet 4 X 6,~ büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vek!lete gönderilmt, 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmi§ olanlar imti· 

haaıa alınauv•c&ktJr. (2200) (•090) 

·==============================================================~ 

--... -·------------------·----, aleminde bir .hadise ..• 
SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sailam ve eo ucuz 

Mİ ELE 
SÜT MAKiNELERi dir. 

Paalanmu:, lekelenme• •• bozul· 
ıaaa. Yedek akaamı de ima meY-

cuttur. Mlele makinelerimize 
mahsuı huıusi yatımız gelmiş
tır. Fiata diier · yatlardan 

dalaa ucuzdur. Aaado'.uda acen
te aranm.aktaclır. 

,----- DİKKAT ' 

Grlpln Kutularının Uzerlne re•lmde gördUAUnüz 
çekllde kabartma pullar llAve edllmlftır. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları l•teylnlz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Hay-;an Sağhk Memurları ve Nalband 
tehi Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

3 
~ 

:i 
azı 

..... 
.ı o .. 

Q -s:ı~ 
.... B ·- a 
..:ııııı = El ., ~..cı ~ := ..... § .. _ 

c .:.~ .. . ·-.... 4> a 
~ ........ 

.Jıf .. 
Lira.~ . .::::: a 

Mc~-

ltUrkiye umum dı,posu .Jak Dekal o ve ~ı. İstanbwl Tahtakale No. 61 
TAŞRA SA l'IŞ YERLERi ı 

Ankara acentemiz•· Yuauf [aendemir •• oiullan 
Adana. ,, Ömer B-.etmea 
Konya ,, Mehmet. Şüın;i. Necati Kqılıı:çı 

l Ekmek (Birinci N.) 

~Dağlıç eti 
ı Kuzu eti 

12000 

2700 
600 

15000 

3200 
800 

;9,5 Narh 14.25 OU 

55 1760 00 
45 . 360 00 

107, L. 

159, L. 
159_, L. 

1'.i!Q' ,, 

Ceyhan S1ıid Akman 
Gazianteb Mutafoilu M . .Şakir Özteker 

~Erzurum ., Net' et Solakoilu 
[Polatlı ,. 5üleynıan Uaseneci 

Eakiıehir ,, ; Alanyalı Abdurrahman Şeref · 
Trab:ıoa Polathaaeli kardeorı.ler n T 

Trabzon Kurumabraut og- hı Hafı:ı Salih 
" Bolu Mehmet Ylhlder ,, 

Sivu 11 Mustafa Gö:r.ü Küçük 
Riıe •. Musa GilYeli ve Şeriki 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Sadeyağ (Urfa) 1000 1400 100 14f~ 00 
Zeytinyağ (Ayvalık) 200 300 51. 153 00 129,30L. 

200 30() 35 . 105 00 3-. Sabun (Ayv0ııl!k) .... 
Tuzsuz tereyag· 40 60 110 • 66 00 ,. -=...=:=: __ .:_:::__ ____ ____ _ ~---------·-· - .D 
Kuru fasulye 700 1000 · 19 ~ 190 00 

• barbuny~ :rno 500 12.~ ' 62 50 
Pirinç (Bursa) 1000 1500 28 (20 00 
Bulgur 100 150 12,5 18 75 
Makarna 300 500 25 125 00 
Beyaz peynir_ 400 600 •O 240 00 

250 350 'J.7 94 50 Zeytin 
k 300 400 15 60 00 Un (Ekstra e ·stra 

Şeker toz yerli 500 800 27. ll6 00 
Patates 1200 1500 :l .20 0() 
Nohut 400 550 12. 66 00 

·ı 300 450 17. 76 50 Mercimek yeşı 
» kırmı:z. :JO 50 10 5 00 

.... 
s~nelık kiruı iık temin "t 

Kadıköy Cııf;_r rığa mahallesi Şair Nafi sek ağındaki Kuru soğan llıOO 1400 7.~ 105 00 
150 200 22 44 00 187.(J~ 

96,00 7,20 

bağ mahalli Kuru üzüm, çekirdeksiz 

15,00 1,13 Şehremininde Büyüksaray meydanında 65 metre Kuru bamy.a 30 
75 
50 
30 

50 100 JO 00 
100 55 55 00 

52 50 
18 50 
13 50 

murabbaı arsa. 1 Kuru kayısı, yaprak 
75 70 

840,0ı 63,00 
i Kasar ptvniri 

Köprünün Kadıköy • Haydarpaşa isktz!e~inc!eki ' Erik. üry;ni 

büfe. Sirke 
50 37 

100 150 9 

2200,0U ~ lb5,00 Karaağaç miiessesat ı dahilinde 115 N. bağırsakhane Tu;:. yemeitlik 150 200 
200 250 

4,1 
5 

9 uo 
12 GO 
37 50 
9 00 

45 0(} 
26 25' 

'30 oo. 

Yukarıda semti ve senelik kira bedelleri yazılı Belediye malı yerler 

ayrı .ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna

meler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. İsteklilerin hi 

zalarında yazılı ilk teminat mektup veya makbuzu ile ihale günü olan 

5.7.939 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14,30 da Daimi Encümel'de 

bulunmaları. (4424) 

ilk teminat Muhamm~n bedeli 

7,04 

11,25 

13,43 

7,50 

93,84 

150,00 

179,00 

Cihangirde Bakraç sok ~ ıııda M8, 549, 550, 551 ve 

1024 harita numaralı arsalar arasında 15,64 metre 

rabbaı arsa s~ satışı. 

Çırçır yangın yerinde 22 inci adada 10 metre mu

rabbııı aras satışı. 

Fatih yangın yerinde Sırımcılar sokağında 17,90 

metre 

Senelik Kira 
mubammeni 

murabbaı arsa satışı. 

...,. __ _ 
100,00 Çarşıkapıda Makasçılar sokağında 54 numaralı Mir-

miran sebili. 

22,50 3000,00 Hocapaşa tramvay caddesi Mehmetpaşa sebili . 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 17/7/939 pazartesi günü saat 14 

de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Encümen Kaleminde gö
rülebilir. İsteklilerin hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek-

tuplarile ihale günü muayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 

(4702) 

Soda 
Salça 
İrmik 
Çay 
Cevizı· 

Reçel 
Yomurta.' 1n. tiı'ze 
Limon 

125 150 
30 50 
12 15 
25 35 
40 60 

10000 A. 15000A. 
900 A. 1200A. 

25. 
18 

300 
75. 
50 
1,7~. 

2,5 
262 50 

~--

30 ou " 
90 00 Arpa kırması 12!'i0 1500 

Kuru ot 12fi0 1500 
Saman 750 800 

Sap saman yataklık 300 500 

Kok köm. K. Köy Gaz. 25000 Kilo. 
Kriple maden kömürü 10000 > 

Meşe Köm. Rumeli 3000 • 
Sobalık me~e odunu 5000 >20 Çe. 

Ocaklık ince gürgen 12500 • 50 Çe. 

6 
3 
2,5 

2. 

1900 toı.u 

4!'i 00 
20 00 

10 01J 

12.38 
. ., '" -· 

- ---
475 JO 

1650 • 165 00 

4 kilosu 12J 00 71,44 
275, 55 00 

275 137 50 

23 çeşit yaş sebze ve meyva . 728 35 54.,63 Li 
Selimiycde Hayvan sağlık memurları ve Nalbant Mektebinin 939 111~ 1 

yılı ihtiyacı olan yukarıda cins ve sairesi yazılı muhtelif mevad tsnı1~. 
edilen şnrtna~leri veçhile açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme açılc 05~1, 
le Cağ.aloğlunda Cümhuriyet matbaası ka:şısında Yüksek Mektepl~: ~ fJtl 
hasebeciliğinde yapılacaktır. Şartnameler her gun mektepte görülebılıf·t"lrıı 
malları vereceklerin belli gün ve saatten evvel muvakkat t•mirııatJ$ 

110
, 

vezneye yatırarak makbuzları ve aranılan diğer vesaikle beraber kon:ıis, 
na baş vurmalari. (4342) -~ 

! !! 
Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOGLU 

Nf!Şri~·at mihUirU: Macit ÇETtN Basıldığı yer: Matbaai Ebttzıi)'!ı 


