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::anlara Hayat italyanlar 12 Adaya İtalyanlar 12 ~dayı 
t~~!~l" tecavüz etmemizden Nasll Gasbettıler? 
~:::ıt:;;~::r::~: korkuyorlarmış· eu Hazın Hadisenin Tarihini Yazıyoruz .• 
~llGdırdııar. O zamana kadar Al
~ Yaya atfedilen istila ve teca -
~llerine inanmakta az çok 
~ ·· t edenler bile bir cHayat 
ne ~ lt da .. mnın bütün dünya için 
dir ınuthiş bir felaket olduğunu tak. 

ettiler 

Tahkimat Bu Yüzden Yapılıyormuş 
tı . -

bey::Yo~al .sosyalizm reji~inin ıl Giornale d'ltalia Gazetesi ,, Yeni Sabah da inticar 
\t ff lrnılel sıyaset sahasındakı mu- " y 

ııc akıyetsizl1k devresinin başlan- Eden yazıları Nasıl Tefsir Edı·yor 
Ondrıı işte bu iddia teşkil ediyor. 
bıta an sonradır ki Almanya, bütün 
bu1ın af dünyası kendisine muarız 
a tk u tur. Ondan sonra Almanya, 
ka ~hı bir siyasi muvaffakıyet 
da dememiş, hep olduğu nokta. 
b Sayrnıya ve durmıya mecburiyet 

tın Ştir ve çünkü kar,Şısındı:. 
~faai nefs endişesile alınlarını 

itan hürriyet ve istiklale Aşık 
~eti r gôrmeğe başlamıştır. 

h ~\'çekten bir hayat 
. iseler, yani mev. 

amak im •

1 
biz buna 

inanmayız •

1 düşünmek bi.. 
0111 fıne2. Fakat alde, düny&. ' 
lıltı •ulh ve sütü~ içinde yaşama-! il. Gioraaİe d'ltalla ıazet..ıaia ltqbta 
tl).,.:;sek, her lltiMetin hayati ih· ı' Roma radyosu dün akşam •:şatı- kiyenin 12 adalardaki haJdtrındaıu 
lik tici nı az çok tatmin etmeme~- daki havadisi vermiftir: - bahsetmektedirler. 
bu b bn gelmez. Binaenaleyh. sırf 
~....._ a tndan, Almanyanın bugünkü 

1 
Bugünkü İtalyan fNeteleri Türk 

·-..ınaaın · · d 
~ ıçın e nasıl sıyrılacağını matbuatı ve bilhassa cYeni Sabah:. 
I.·;. - lltnek ve elbirlig· ile ona bir çı-
~ Yol b gazetesinin mevzubahs ettiği cTür-
~lnt ulmak zaruretindeyiz. 

Romada çıkan ve fatist hükUme

tinin resml organı olan İl Giomale 
d'Italia gazetesi bafmakalesinde bu 

meseleyi çemberlftıe ilyasetinin 
yeni bir tecellisi ~klinde tefsir et
mekte ve İtalyllll'1 muhtemei bir 
Türk tecavöıilne kup bu adalın 
tahkim ve takviye ettiğini yazmak
tadır. 

iç111 any ha.yat sahası bulmak 

~~··~,!::y~k~~!lir?k~~ Polis Şehitleri Anıtı AMaratla baytJlt 
l1ai ~ t~~~:.:= -~ A6 · • 1 ... ~çlhlı Bir Yangın 
la :ak.at bugUn Dançiı ıAimanya- LIUR ınerasıııııe ~ 
"t ectıye edilse bile ne bu şehir . Korun Pullftftde ao tlllll-
bır lcoridor Almanyayı doyuracak kh r•ntlı. Z•r•r renm 
,.., ~h·i~·etı haiz değildir. Alman- Polis Okulunun yeni Mezunları Da mllyon llr• 
~\'U hıstanı ~iğneyip Rusyaya te. T k • AA b•d • Ç J k d J · . Ankara, 19 (Hususi) - Bu akşam . 
t~ d: edenıiyeceği gibi, Rumanya. a sım 1 esıne e en Koy u ar Ankara'da ~oyunpazarmda büyiif 
~ h'~rtık el uzatamaz. Çünkü bü- · . bir yangın çıkmıştır. Y.a.ngın sür'at-

Ilı, a:1 tn~mleketl~rin kuvvetleri- Polle •lleel taoe tl•n ZINlllHtlllll• ked•r .. le bü~~üş ve bir.jfet ~alini almıt-
~aknıan~ ayı mudafaaya hazır , ..... . v•nnl9lr tır. Şımdıye kadar ~ dükkan tama-

t.fa ~"· mile yanmıt bulunmaktadır. Büyük 
da .\~ar!stanın ~ Yugoslavyanıiı bir fedakarlıkla çalışan itfaiye gru-
l'o un·~any~ için ~ir hayat sahası· ' pu, yangını önlemek için on kadal' 
it Re~0Yn#.tuya:razı. olacakları ak. binayı yıkmak mecburiyetinde kal-
~ ii ez. Afmapya, bu memleket. mıştır. Yangın bir kolonyacı dükkl-
~ıar:erinde tazyi\ri9i '/tırdığı gün nından çıkmıştır. Umumi zarar 
11ı&ıak açıkt~n ~çıta ',°ih cephesine ı 500,000 lira raddesindedir. 
tiı, S etrnq bır fizıyette görece- ! 
~ Ulh ~phm teşekkül ettikte~ 
' .~lmanvanın küçük komşula
'- a:'"nasebelteri daha dürüst,4 da
ltı k tik ve mülayim bir tekil al. 
~. lar-.ıridir 
•h . 

~l'tı .. alde Almanya ne yapsın? Bi. 

Muhittin OstUmlaOdan 
70&8 Lira Alrnıyor 

Haber aldığımıza ıöre eski fstan
bul Valisi Muhittin Üstündağın İs
tanbul Belediyesinden hakkı huzur 
namile aldığı para Dahiliye Vekale
tince kanunsuz görülmüş ve miktarı 
7068 liraya baliğ olan bu paranın 
kendisinden istirdadı kararlaştınl

mıştır. Keyfiyet kendisine tebliğ e-

)e n duşüııcemize göre, Almanya için 
'ltt\' 11 

bir hayat sahası açıktır: j 
ltılrı~ Yolu ve şimali İtalva. Al-1 
,1~. öte~enberi Ak~enize. inmek 1 
tıtt Se 1 t~kıp ederlerdı. Bugün ar-'. 
~ lanık rüyasına vedA etmek 
\'~ 1:Relince, ötedenberi Avusturya 
'tti,- acaristan idaresinde bulunan Polis MQdGrO polis mekteblade •atak .&ylOyor 
ltttıı ~•ten~n. Avusturya imparator -
Qtihtn:. Varıs olan üçüncü Reich'a 1 

l dilmiştir. (Y•ZI• 8 de~ -----, . 
, lnönil Fratıaız 

Şt Pek tabii görülebilir. 1 
~alL ftalyaya gelince, tarih, ! 
--~n ve LAtin ırklarını bir idare 

s.to?Iamak! muvaffakıyetini 'ı 
~ ııtır. Charlemagne'in mu. 

""' : Roma İmparatorluğunu bu- ı 
o lttd krar dirilmiş görür~k neden 1 
~ b~r havret edelim? Birden- ! 
h.. ~ ır •Paradoxe• vahut bir alav

1
' 

~~ı . . 
~IU nı verecek bu teklif ve telkin 
~ 2aten kısmen fiile çıkmış bu
,, or. Ortada mihverden bahso. 
~· Fakat mihverin fırıldafını 
h-.u k rn~ııiveJinın Berlin oldu • 
ltıuıtak hn ınklr ed,.bilir? Bugün 
~dır' il bfr Roma siyaseti kalmış 
it} 0~ Demek oluyor ki Roma, na
~~ a, B@rlinin arkası sıra yürü
\ıi~a_hkumdur. Bugün kısmen 

ıntikal etmif bulunan bu 
... ,.. Cahid Y~'IN 

<8-11 8 ineli .,,... .... , 

Mii.tarelır. Yıllarının 
v:v_~v~~-~-~~~~-_,..,...-vvv""'-"""~-,..,...~-._,..,..,..,..,_vvvvvv 

En Hakiki T arihint 

Yakında Tefrikaya Başlıyacağımız 

VAHİDETTIN 
E•rlmlzlle okur•c•keımz. Batle• bllf• 
••r•r enlrlkalan, son o ..... nlı P•dlf8hı 
Vahldettlnln ve Da....ı Fertllln timdir• k•Cler 
y•zllmamıf olan huauel harat ve fa•llrellerlnl 
blHUn çıplaklllll• anlatan bu tefrlkll, flmdlye 
k•dar okudulunuz tefrlk•l•rfn en mer•kl•• 
ve herecanll•L olacakllr. 

YAKINDA BAŞLIY ACAÖIZ! 

~eneralini 
Kabul Etti 

Anka.ra, 19 (A.A.) - Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün saat 16,30 da 

Çaiıkaya'da beraberinde Fransız 
Büyük Elçisi B. M.assigli ve maiyeti 

(Sonu 3 ür-ii sayfada) 

lnglHere Akdeniz 
Filosu TUrkiyeyi 
Ziyaret Edecek 

Londra, 19 (A.A.) - Bugün A

vam Kamarasında İşçi Partisi .me

buslanndan Seymour Cocks, İngi

liz hükfımeünin Atina, İstanbul, 
(Sonu S üncll sayfam17Ala) 

• 

O ••••ld ltalyu cloa•••• Wr •Qe.nda -·-İtalya hü:k1lıneti, deniz askerini 
dalına tic&l'et gemilerinde müstah
dem miirettebat arasından seçmekle 
pereonelin kıymetli efrattan mü • 

reldtep olman çaresini bulmuştu 

Ba mürettebat, 4000 .lhtiyallle be. 

raber 49389 zabl\ ve neferden mü. 
rekkepti. Küçük ~der. çocuklulc

CSon11 1 Del eayfunmla) 

dllye Vekilimizin 
Mühim Beyanatı 

M6crim Çocalclar İçin Yurtlda 
· . Yeni lalahhaneler Y apılaçak 

Fethi Okyar Addyede Hikmet Onatla yaaya•a 

Evvelki gün İstanbula gelen Adli
ye Vekili Fethi Okyır dün öğleden 
sonra Adliyeye gelmiş ve Müddeiu-
mumi Hikmet Onatın odasında tet-

H.::R SABAH 

kikatta bulunmuştur. Vekil bilha58a 
yeni yapılacak Adliye binası ve mu
hakemelerin daha seri neticeye bağ. 

(Solla 1 illel •Jfada) 

BİRAZ İNSAF -------
Ajans telgraflan Almanyada clü

zumundan fazla et yiyen Almanın 
vatanına ve milletine ihanet etmiş .. 
sayıldığını haber veriyorlar. 

Yine bu memlekette kahvenin ve 
tütünün yavaş yavaş kaldırılması i
çin şiddetli bir propaganda başlamış 
olduğunu da ayni membalardan öğ-
reniyoruz. 

Et yiyen vatan haini sayıldığı, 

kahvenin, tütünün lüks telAkki o. 
lunduğu bir ülkede top, miihimmat 
ye zırhlı imal ve inşası için milyar
lar sarfolunduğu ise meçhult:n:~ 
değildir. 

Alınan milletinin bin bir mahru
. miyet içinde çırpınması insanlık ba
kımından' hiç şüphe yok ki, biz 
Türkleri memnun etmez. Kendileri
le uzun müddet dostluk ve bir ara
lık silAh arkadaşlığı etmi' '>lduğu
muz milyonl uca insanın bu hazin 
a~ibeti kıırşısır.da hattl tet'SRÜf bi:e 
duyarız. 

Şu kad.ar var ki, bütün varını, yo
ğunu ziynete, şatafata sarfedip te 

peynir ekmekle karın doyuran şık
lık düşkünü fertler gibi koca bir 

milletin de nefsine eti, kahveyi, tü
tünü haram edip bütiin parasını si
laha, cephaneye sarfetmesinln. bil-

hassa .Hayat sahası. na dahil olan 
_mernleketJer için bir tehlike te~kil 

ettiğini Alman mesl.c!ktaşlarımız da 
teslim etmek insafını gastermelidir
ler. 

Midesir.in feryatlanna kulakları
nı tıkayıp var kuvvetile sJlAhlanan 
bir c~mla ka!flsındı komtulan bir 
köşeye <:ekilip kevfflerine bakmazlar 
ya! Tabit onla,. d• fö~lertntn öniln-
de yapılan hazırMrl.rt karşı fccıbe

den teıdbirled .alırlar, nefislertnf ko
rumıva çıhtırlar. 

İşte biz Türkler bu tedbirlere baş 
vurmuş olduğumuzdan dolayıdır 

ki, Alman gazetelerinin muahezele
rine hedef oluyoruz. 

Biraz insaf canım ..• 
. A. CEllAUDDIN BARAÇOGLl1 
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'' Yoksa Olen Dedim. Sen De Mi 
Saray Hiz~etkarısın ? ,, 

• -1 
- Of anam. ı 
Diye bağırdı ve bir malnk tosull!l 

hızı ve çevikliğile sıçrayıp yığının i
çinden fırladı. Belki de, hayır bel
ki değil, muhakkak ki kaçacaktı. 

Fakat fırsat bulamadı. Çünkü, par
maklarım ceketile gömleğinin yaka
larını bir demire kıskaç gibi kavra
mışb. Bir füi sefer kuvvetlice sar
salayıp iyice sersemlettikten sonra, 
sert bir sesle sordum: 

- İsin ne ülen otun içinde? .. 
Muhatabım, gözlerini süngülü si

Hihıma dikmişti. Titriyerek fısılda
dı: 

- Uvkuya vardım asker ağa .. 
- f .. min ne senin? .. 
- Ahmet Nuri. 

• - Ne iş yaparsın!'~ 
.- Baltacıyım . 

Ben o güne kadar. saray-a'ô~~"\rı 

arasında baltacı ismini tasıvan kim
seler de oldueunu bilmedieim kin, 
muhatabımın balta yapıcısı olduihı
nu söyledi sanmış ve biç to inanma
mıştım. Kıvafcti temiz, pak ve hele 
elleri, hic te ÖVlP n<'mir Vf' Örc:lo 0"· 
nıvan bir işcininkine benzemivecek 
kadar ıı'k ve vumusaktı. Herifin ya
fan sövlediiiine, beni aldatmak istc
dininf' hükümle, kaşlarımı çattım ve 
bağırrlım: 

- 'Olen ut-ınmadan ncıve yala!'l 
sövlüvorsun. Senin ne kılı~ın. ne kı
yafetin ve ne de dmn hic te balta-
cıva b<'n?C'mivor. H Ple şu ellerine 
bak 'bir rentik bile vok. 

Adamcağız, bu sözlerim karşısın
da pusulayı büsbütün şaşırmış, ade
ta aptallaşmıştı. Tekrarladığım sua
lime önii~ bakarak cevap verivor, 
balt~cı olduğunu söylüyor, beni i
nandırmak icin de, o güne kııdar hiç 
te ic:ilmediğim tarzda yeminler edi
.YOrdu ve: 

- Ac;ker a~a. divordu, tam on üç 
sene tablekarlık ettim. Son criinlerde 
'de fc:te b:ıltacı oldum efendilerimin 
6avesinde. 

Neve val"n sövliveyim, bu sözün
den dC' bir m:ına cıkaramadım ve ü-
2Prini ar"JT11v:ı basladım. tık el attı
(lim :oırnto1onunun cc>binnPn a(!lr ve 

• Sf c:'kin bir nara cantası cıkması, hele 
kim~c s:mc;:ırı altınlar bulunması, 
midPmf bulandırmıc:tı. Bu ad mın 
~a. me1ardıın cıkardılY•m hoca ı?ibi 
b ir bo:r.!'nncu olmasından şüohel~n
mic;tim. Sord11m: 

- Bu paralan sana kim verdi ü-
1en?. 

- HazinPdı>r usta v<'rdi. 
Yine durakladım. cünkü. Ha7.ine

'j.,r ustanın da m:ınMını anlamarhm, 
fakrıt. van•md"ki nef Prlere kendimi 
,cahil !'Östermemek kin anlamıs eibl 
dnvrrındım ve sorgumu tamamla

dnn: 
- Ne dive verdi hu o ravı sana?. 
- Fındıklırh. sarnvlı CPc:minnz 

:hamJT1ın komıvında, timrıt'da bulu
nan j!Ö?delerden birine götürmek ü
zere verdi. 

kolun bodrumunda tıkalı bulunanla
nn yanına sokturdu .. bana da: 

- Aferin başçavuş, dedi, gerçi, 
pek tehlikeli bir adama benzemiyor, 
amma, ihtiyaten kapalı dursun ba
kalım. Ne de olsa, bir saray adamı
dır. Nasıl buldun bunu? .. 

Hikayeyi yüzbaşıma olduğu gibi 
anlnttım. Adamın bazı sözleri karşı
sında afalladığımı bile saklamadım. 
Bilgisizliğime uzun uzun gülen yüz
başım, tablekfır, baltacı, gözde ve ha
zinednr ustasının ı:ıeler olduğunu 
öğretmiş ve işlerini deyivermişti 
bana o gün. 

O gün nisanın on ikisi ve günler
den pnardı. Yıldız civarını saran 
kuvvetlerimiz de bütün kışlaları e
]ı:le geçirmiş ve zamanın sultanını 
millete boyun eğdirmişti. Ne yazık 
ki. bi7. bu harekette bulunamadık. 
Kar kolda nöbetçi kaldık. Öğleye 
do~ru tel:işln karakola gelen yüzba
şım: 

- Havdi hazırlanın, dedi, karşıya 
gereceğiz. 

Üç saııt sonra, ben üç manga ile 
Ku7auncuk ile Beylerbeyi arasında 
Guhane denilen verde bölükten ay
rıldım. Yanıma verilen ve o havali
yi ivi bildii!i söylenen bir çavuşla 
yeni bir vazife aldım. Yıldız, Taşlpş
la ve Taksim kıslasından, muharebe 
esmısında kacabilen birçok neferler 
sandallarla. Boğazın Anadolu sahi-
1ino j!Prmic:lcr ve dai!fora do,ğru çe
kilmi~lC'r. Vazifemiz, bunları tutmak 
ve toolamaktı. 

Hemen Büvük Çnmlıca sırtına 

doğrulduk. Birçok bor\ar, köşkler 
orasından gf'çivor, rastladığımız in
sanlardan kaçan ve asi efrat soru
yorduk. Sora sora ö~renmiş ve asi
lerin toplandı$ yere erişmişitk. 

Büvük Çamlıcanın şimal eteğin
de, vemveşil koruluk bir yerdi. İsmi 
de Tomruk ağası idi oranın. Vakit 
nksnm ve hava kararmak üzere idi. 
Kuvvf'timi koytu bir yerde bırak
tım. anıma kılavuz dive verilen 
Kavserili İbrahim Çavuşla, iyi su 
membaınm bulundu~ araziye so
kuldum. Söyle bir göz atınca, neye 
yalan sövliveyim, sarsıldım ve sol
dum. Çünkü, suyun bulunduğu sır
tm biraz gerisinde, miktarı durup 
uzun uzun saymadan nnlaşılamıya

cak kadar cok asker vard ı . Hal ve 
hareketlerinden ve hele, kendilerini 
muhafaza i~in ctraflnnnn sık nöbet· 
cilerle bir zincir hattı çekmelerin
den asi olduklarını anlamıstık. İki 
arkadaş ne yap~cağımızı şaşırmış 

ve vüzvüze bakaknlmıstık. 
İbrahim çavuş, benden dahn atıl

ganmış mezer. Şöyle bir yüzüme 
bakıp birkaç yutkunduktan sonra~ 

- Tutarız, başçavuş, dedi, bun
ların hepsini. 

(Oevnmı var) 

Hamidiye- Ordu 
Vapuru 
Müsademesi 

İnhisar V ekiliniİı 
Dünkü T ctkiklcri 

~-

Vekll ~Un Pafabahçelle 
ispirto ve flf• fabrlk•

larını gezdi 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Gümrük ve İnhisar
lar Ve:ımrRaif Karndeniz, tetkikle
rine dün de devam etmiştir. 

Vekil, sabahleyin refakatinde ala
kadar zevat olduğu halde Köprüden 
Paşabahçeye geçerek İnhisarlıırın 

likör ve ispirto fabrikasını gezmiş 
ve fabrıka müdüründen izahat al -
mıştır. 

Vekil, buradan çıktıktan sonra, 
Paşabahçe cam ve şişe fnbriyasını 

gezerek İnhisarların yaptığı sipa -
rişleri tetkik etmiş ve imnlfıt şekil
leri üzerinde izahat almıştır. 

Raif Karadeniz, önümüzdeki pa
zar günü. fzmire giderek E~e mınta.
kalarında tctkikatta bulunacaktır. 

Et Ve Süt 
Meselesi 
İstanbul Belediyesi, süt meselesi 

hakkında hazırlanan raporlar üze. 
rinde tetkiklerine devam etmekte
dir. Bu raporlar, süt meselesi hak
kında çok mufassal malumatı ihti
va etmekte ve fabrika inşası ve tev
ziat işi hakkında çok ameli tesviye 
tarzları derpiş etmektedir. 
Diğer taraftan ekmek meselesi 

hakkında da raporlar hazırlanmak. 
tadır. Belediye, bu mesele etrafın
da birçok ecnebi firmalara mektup
lar yazmıştır. Mektupların cevapla_ 
rı beklenmektedir. 

Okuyuculanmız 
!!Jor ki ı 

Darıcada ıebze tül 
altına alınıyor 

Danca Belediyesi tarafından ya
pılan esnaf teftişinde, badema seb
zelerin açıkta satılmayıp bunların 
üzerlerinin tüllerle örtülmesi ten
bih edilmiştir. 

En büyük şehir ve kasabalarda 
bile alelumum sebzeler nçıkta ve 
sebzeci dükkanlarında satılmakta
dır. Bizde ise sebzecilerden maada 
bakkallar bile sebze satarlar. 

Belediyemiz, sebzeyi tül nltında 
sattıracağına, sebzecilere hususi ve 
ayn bir yer göstermiş olsaydı da. 
ha iyi ederdi. Böyle temiz ve yalnız 
sebze satan dükkanları elbet daha 
sıhhi şartlar altında bulundurmak 
mümkün olur, Camekan ve tüller 
altına alınması Hizımgelen, pişiril

dikten sonra yenen patUcan veya 
kabak değil, peynir, pastırma, su
cuk, helva, ekmek vesaire gibi pişL 
rilm'eden istihlak olunan mevaddı 
gıdaiyedir. Halbuki bunlar açıkta, 
çürümüş sebze ve meyvaların akıt. 
tıkları pis ve kokulu sularla mü -
Iemma bir halde satılıyor . .Mezba
hadan kasap dükkanlarına gelen 
etler kapalı olmak şöyle dursun; 
yerlerde sürüne sürüne nalcledili. 
yor. Bu şartlar altında sebzeyi tül 
altına almak cidden tuhaf bir man. 
zara teşkil edecektir. 
Şu maruzatımın alfıkadar makam 

lara duyurulması hususunda cYeni 
Sabah> ın delaletini rica ederim. 

Hasan Sünear 
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İskenderun Limanı 
Tesellüm Edildi 

Muhtelis Tahsildar 
cos llra u§ru na s sene 

Hataym anavatana ilhnkı üzerine 7 ay hapla Y• lacak 
Devlet Limanlar İşletmesi "umum Mük<?lleflerden topladığı paralar_ 

idamdan 
Kurtulan Katil 
intikam hlaalle amcaaı
nın katlllnl ötdUren M u

rad 20 sene hapla 
ratacak 

Ağırceza mahkemesi dün bir cta.. 
ammüden katil» davasını .neticelen
dirmiştir. 

Bu davanın suçlusu Murat ismin
de Çatalcalı bir köylüdür. Murat, 
evvelce amcası Fehmiyı oldiırmüş 

olan Ahmet oğlu Lutfi isminde bL 
rinin, iki sene gibi hafif bir hapis 
cezasile kurtulmasına kızmış ve bir 
gün bir mısır tarlasında yolunu 
bekli) erek tab~nca ve bıçakla onu 
öldürmUştür. 

Muhakemede, bu hadisede fıdi 

tahrik gördüğünden idam cezasını 

24 sene hapse indirmiştir. Ancak suç 
Ju Muradın yaşı da küçük olduğun
dan bu ceza da 20 sene hapse ten
zil olunmuştur. Bu suretle Murat 
idamdan kurtulmuştur. 

Bir DenizF aciası 
Muhakem esi 
Bitti 
Bir yo!cunu11 ölümüne ıebcp 

olaa sandalcı ağır hapse 
ma üm oldu 

Haliçte «İhsaniye motöı:ü ile 
sandalcı Fethi idaresindeki sandal 
arasında vukua gelen ve o esnada 
sandalda bulunan Hacı Aslan ismin
de birisinin ölümile neticelenen 
müsademe muhakemesi dün netice
lenmiştir. 

Mahkeme, mi.isrıdemcye, gece 
sandalında fener bulundurmamak 
ve kayıkta Hacı Aslan ile rakı iç _ 
mek suretile sandalcı Fethinin se
bep olduğunu tesbit etmiştir. 

Bu sebeple Fethi, bir sene ağır 
hapse ve 100 lira pnra cezasına 
mahkum olunmuştur. Motör kapta

. nı Mehmet de beraet etmiştir. 

Müdürlüğüne veril n l.İskenderun 1 dan zimmet ve ihtilas ııuretile 405 
limanının devir ve teslim muamele- lira 41 kuruşvnu snr!edcn Ertuğrul 
leri nihayetlenmiş ve Liman Umum isminde bir tahsildar dün Ağırceza 
Müdürlüğünün teşkilatı iiçnde faa- mahkemesi tarafındnn beş sene yedi 
liyete başlamıştır. ay müddetle hapse mahkum olmuş.. 

Bu limanın ihtiynçlnrı ve daha tur. Arpa fiatlnrının son zamanlarda 
mütekamil bir şekilde olması için Suçlu tahsildar, ayrıca yukarıda- yükselmeğe başlaması üzerine dün 
tamamlanması icap eden noksanlar ki mikdar kadar da ağır para cezası piyasaya 220 top nrpa gelerek ihti
tamamlanmaktadır. Bu hazırlıkları verecek ve 3 sene müddetle memu- yacı karşılnmış ve fiatlar da t.!Ski 

.gözden geçirmek üzere Limanlar riyetten, müebbeden de fimme biz. haline düşmüştür. Çuvallı Trakya 

FIJatları DUç.tU 

Umum Müdür Muavini Hamit Sa _ metlerinden mahrum kalacaktır. malları 4,10 paraya satılmaktadır. 
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Lutfi Kırdarın tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Dolttor 

Liitfi Kırdar dün Cerrahpaşa has -
tanesine giderek, hastanede inşa e
dilmekte olan mutfak ve çamaşır • 
ha~yi gezmiştir. Vali, ayni zaman
da Fatih _ Edirnekapı, Lfıleli - Ak
saray rcfüjlednin inşaatını da gör-

1 
müştür. 

Mısırdan Gelecek 
Hayvanlar 

Mısırın üç viliyetninde vebai ba. , 
kari ve hummai kulfivi lınstalıklan 
zuhur etmiş olduğundan buradan 

Limanımıza Geldi 

• 

çıkarılacak çift tırnaklı hayvanların ~~=~~ı~~~;;;;r;;;:ıı=ı~=~~~,~~ domuzların, kuşların ve mezktlr ..., 
hayvanlara ait etlerle kuru ve yaş r,:---~r,~~~2! 
maddeler, sirayete sebep olacak sa
man, ot ve gübrelerinde iki hnsta - ~ 

lığın tamamen söndürüldüğü bildi-.. 
rilene kadar yurda sokulmaması a. 

Bu sö1l,.rden de bfrı:ev an1ıvama
mıstım. Tirn~r. eö1dP kPlimpleri h!!t· 
na sacma p.öriinmiic;, fakat, sarav1 ı 

kPlhnesi uvMrnn ırlirıhı>mi katm<'r
lı><dirmisti. Gözlerimi gözlerine dik
tfm ve: Mahkeme Kaptan 

mudun ber aetlne 
verdi 

Mah- lfıkadarlara bildirilmiştir. 
Tırhan vapurunun limanımnda alııamıt reımi 

Almanyanın Neptun Verftm tez
gahlarında yapılmış olan 3500 ton
luk Mersin tipi vapurların ikincisi 
olan Tırhan dün akşam saat 16 da 
limanımıza muvasalat ederek Dol
mabahçc açıklarında demirleıniştir. 

Etrüskün tadilat projelerine göre 
bir kazan ilave edilerek güverte ve 
makine aksamında birçok değişjk

likler yapılan Tırhan vapuru tesel
lüm heyeti tarafından şartnameye 
muvafık görülmüş ve Kiyelde yapı
lan sür'at tecrübel~rinde muvaff'a
kiyetli neticeler elde edilmiştir. Va
pur tnmamile Etrüskiin tertibatını 

havi olarak sürati azami 13-14 mil 
üzerindedir. 

önce burada. da bir sürat tecrübesi 
yapılacaktır. Bu tecrübeden sonra 
v pur derhal İzmir, Mersin seferle
rine başlıyacaktır. Tırhrın Almanya. 

- Yoksa ıilPn. dP<lim, sen de mi 
sar av hi:>ınetkarısın ! .. 

Aıfamr!ıITT7 ı>1i1di. büzüldü kar-
~ımda. Hafif bir sı>,le: 

1 - Evet. dPdi, Zekiye Sultanın sa-
\ravında brıltacıvım. 
\ 

~ Gözlerimi açtım, çok uzun bir: 
1 y ' ; - aaaa ... 

Dedfm ve bileklerine geçirdiitim 
ipi hemen ilmikledim. Biraz sonra, 
karakolda yfizbaşının karşısında dl
kllmic;tik. Adamcattız bana verdflti 
~evaplım aynile yfizbaşıya da ''er
mfsti. Fakat, yOzbaşı efendi baltacı, 

tablek5r, ~özde, hazinedar ustası gt. 
bi kelimelçr karsısında hiç te hav
ret etmedi. Bilfikls memnunlukla 
güldO. Ot vı~mının içine sakl:mma
sını şünheJj .buldu ve bunu da kara-

karar Ha'.k Partisi Hayati idaresine Faruk 
Dereli intihap Edildi 

Bir gece vakti Dolmabahçe önün
den İzmire hareket ederken sula _ 
nn şiddetli akıntısı tesirile Hamidi
ye zırhlısına çarparak batan ve mü
rettebatmdan iki kişi boğulan Or
du şilepinin kaptanı Mahmudun A
ğırcezada görülmekte olan muha.ke_ 
mesi dün neticelenmiştir. 

Bu feci kaza\un, şiddetti akıntı tc
sirile vukua geldiğini ve Mahmut 
kaptanın fenni manevraları yaptı
ğını tesbit etmiş ve kendisinin be
raetine karar vermiştir. 

Mahmut kaptan, kararın okuruna
sından sonra reise teşekkür etmiş 
ve mahkemenin adaletinin tecelli 
ettiğini söylemiştir. 

Valilerin, Halk Partisi Başkanlık
larından ayrılmaları üzerine İstan. 
bul Halk Partisi heyeti idaresinde
ki münhaJe, yedek azalarckın Bay 

' Faruk Dereli intihap olurunlljtur. 

Ecnebi lfçllerln 
ruhaaUyelerl 

Memleketimize gelen birçok ecne
bi montör ve işçilerin, hükılmetten 
alınacak müsande ve ruhsatiyeyi al
madan çalıştırıldıkları görülmekte
dir. Belediye, alakadarlara, bu nevi 
mütehas5ıs montör ve işçilerin ruh
satiye almadan çalışmalarına mey
dan verilmemesi için tcbliğat yap. 
mı.şh.r, -

Tırhan, Almanyadan lımanımıza 

kadar yaptığı uzun seyahat ebebilc 
havuza. alınarak makine ve altı te
Trlizlenecek ve seferlere başlamadan 1 

dan şehrimize kadar Sıtkı Kaptanın 
idaresi altında Türk teknisiyen ve 
gemicileri tarafından getirilmiştir. 

Yolda seyahat daima normal şe
rait altında geçmiş ve vapur isteni
len sürati her vakit vermiştir. 

Tırhan vapuru da yine Etrüskle 
Mersine çalışmıya başladıktan son
ra bu hattaki ihtiyacın büyük bir 
kısmı temin edilmiş olacak ve bu 

vapurların üçüncüsü olan Kadeş ge
Uncivc kadar Etrüsk Almanyaya 
gi tıniyecektir. Kadeş ve Doğu va
purlnn ağustos içinde limanımıza 
gcldiI-ten sonra Etrüsk tadil edil
mek üzere Almanyaya gidPcf'ktir. 

~ 

• • 
Mıhver devletleri Si" 

yasetlerinin muvaf • 
f akiyetsizliği 

Mihver devleUeri, İngilterendlt 
•• harp sonu devresinde kuvv~te , 

yanmıyan ve müdafaa tertıbatıJl 
girmiyen bir sulh siy.asetı takıbi.ıt' 
den ve Fransanm içine düstüğiİ r 
hili sarsıntılnrdan ve parti muca:. 
lelerinden istifade ile civarların t 

bulunan kendilerine nisbeten kÜ.:,. 
görünen devletlere el uzatmıya 1" 
lamışlardı. Fakat bu taarruz )ted 

11 
yeti, Almanya ve ftalva tarafın~ 
muayyen bir siyaset takibile ~ 
geldi. 

1 
Bu devletler. yabancı bir melfl; 

ket üzerine saldırırken, bidayet"' 
bunu dünya efkarı umurnivec:ınc 

sir etmek glyesile hareket ed 1 
11 

MesC'Hi Berlin cAlm"n el<a'J''" t ~ t.' 
zulüm altında ezildiğini. her '' 51 

ile Wın ·etti. Bundan bac;k<ı iki r 

Jet, diiYer taraftan, dahili s rs·rıf 1 
t• 

··ı e do~uracnk faaliyetlere tevesstl d 
tirecek ve verli unsurl r r~s·~ . 

~ d t 
:ı •rılık uv:"ndıracak propar,an a d' 

ne giri~tiler ve bunları yaparke.fl l3 
tPhdit usu11erine bas vurdular. ~ 
usul, Alm nlara, Çekoslovnk''8 rt· 
Mcmelde muvaff..,kivet istihs<tl 

tirince İtalyanlar da bilhassa ~~ 
sızlara karşı bunu tatbik etmek 1~r 
diler. Fakat Fr.ansız ef~n:ı .um~ ot• 
vesini ve onun karakterını bılfll Y .. 
lnrdı. rdl 

Hem bu hareket, son zamanla 1" 
M. Hitlcr'e de y&ramamıva ~şllle 
mıştı. Yalnız İtalvanlar tehdit ıŞisJ'• 
resmen girişmediler. Bu s3vurıın 1. . mu• gayrimes'ul gazeteler, gayrı 
yen halk kitlesi idi. . ~ 

Fak.at bugün muva!fakiyets ıet' 
fişikar olduğundan mihver de" r' 
leri tehdit ve propagandadan 50J\ 

.• ot' 
bir de kuvvet istimali meselesırıı 
taya koymıya başladılar. jjl-

. d d' l • .. o\'lt Iştc bura a ıp oması ve .,... 0 f• ceyşi amiller meydana çık~a~~rifl' 
Filhakika harp halinde, bırıbı ~ 
bağlı memleketlere scvkülceyş n ,J 
talan ve yolları temin edecek atıC 
karşılıklı mukavelenamelerdir. ~ 

Bugün sulh cephesi sevkülcf1 ~ 
noktalara ve bunları yekdiğerltı t 

b. biti" ışıne y.arıyacak şekilde ırı 1,. 
rapteden bir diplomasi anlaştt\ 
nna maliktirler. . ıe-

Hali hazır siyasetinde, her lll.
11 dt 

tin hnttı harek~.ti ihtilaf . bal~•' 
kat'iyetle taayyun edecektır. f O 
daha şimdiden sulh cephesini t~~· 
eden devletlerin1 aralarında al< ır 
tikleri ~mlaşmalara. ria~et cdece1' 1' 
ri muhakkaktır. Bılakıs, Alın" t· 
ve İtalya., son senelerde, tereddi.it 
süz olarak iştiha ve hırslarına ıı"e 
dan vermek istedikleri zaman !:: 
uhte ettikleri mes'uliyetleri ve JJ" 
dikleri sözleri unutmuşlardır. ,. 
keyfiyete Çekoslovakya ve N° 
vutlukta şahit olunmuştu. flıt' 

Yalnız bugün, Alma.ny~. tar•~. 
dan milletler arasındakı munase rt 
ler arasına, kolay muzaff eriyctlt si 
erişmek için sokulan yeni diplotll~ 
usulleri böyle bir meselenin tetl<1~ 
ni muğlAk kılıyorsa da, mu'l1a!f9 

yetsizliğini de ortaya koyuyor. 
1 

Bu suretle, halihazır ihtilaf arıt et 
leri ve bunların hal çareleri h~;
halinde ve gayri muayyen ve. ,
diselerin akisleri derecesi tahn1ın 
dilemez. 11ı 
Yalnız bu hadiseleri oldukl~ fer' 

görmek ve fakat hepsini df'. g~ııO 
dikleri değişiklikler sahasında, gtı 
gününe takip etmek ldzımdır. "/ 

Dr. Reşad SAG~ 
....... ........... ...... •u••••w •••• 
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• '. : f Almanlara Hayat Polis Şehitleri Anıtı 
Hazırlıklar Sahası: ltalya ! Dün Merasiinle Açıldı 

Almanlar Şehri Hakiki Bir Müs· 
tahkem Ordugah Haline Getirmİf 

Var.,.ova, 19 (A.A.) - Bir Polonya 

1 

Hiı.leriıı Danzig Devlet Reisliği 
~e?'b~ından bildirıldığınc göre ha- Varşova, 19 (A. A.) - Birçok İn-1 
ıkı bır ınOslııhkem ordugah haline giliz gazeteleri dünkü nüshalarında 

gelmiş olan Danzigdekı askeri ha - B. Hitlerin, kendi:sini Danzig de\ let 
ıırllklar sistematik swette devam rei:.ı intihap ctt rmek tasavvurunda 
:hnektedır. Danzigin bütün mektep olduğunu yazmış ,,Jduklarından Pat 
erı Altnan kıtaatı tarafından işgal ajansı, aşaI,rıdaki teblığı neşretim-
edilnı· tir: 

ıştır. Dün serbest şehi: ya'o-
~ll'ıda topçu taHmkri .fclpılmıştır.. cFührcrin, Danzig Devlet Reisi 

an ziğin umumi binalarilc şehir ci intihap edilmeyi knbul etmesine 1 
"ar Varşovadakı salahiyettar mehafıl-

d .ındaki hakirn t"pelere tayyare af de alelade uydurma bır gazete ha -
ı 1 topları .verleştirilmh;tir. Ova -

1

1 a ~ vadisi nazarile bakılmaktadır. Ayni 
ra ağ:r t.oplaı· tabi ve edilmiştir. 1 8 ~ f mehafil, şeklinden kat'ı nazar, Dan-/ 

U askeri tedbirlerin hedt'fi. mü- ziğin Almanyaya ilhak cdilmesine1 
~llah bir ihtilal halinde şehrin Po- hali hazırda mer'i olan hukuki ve 
c.onya, tarafından yapılacak bir hü- l siyasi vaziyetin ihlal nazarle bakı -

"~illa ~ukavemet etmesini temin lacağmı ve bu halin. Polonyanın bir 
le .~rki Prusyadaki Alman kuvveL 

1 
mukabelesini davet e,ieceğini beyan 

tının gelmelerini teshil etmiktir. • etmektedirler. 

Samsun 
/(öylerini 
Seller Bastı 

it --·~.k ve Y .. Hlrrr•k 

··"'' Saınsun, 19 (A. A.) - 16/7 /1939 
~nu başlıyan yağmurlardan 
l{ 

Urtun, Mert, Yeşilırmak, Kızılır-
bıak ve Aptal ıtmakJarı taşmış ve 

l!tılar etrafa yayılmıştır. Seller, Sam 

sun, Bafra yolunun dördüncü kilo

~tr~si~deki 20 metre uzunluğun-
kargır köprüyü yıkmıştır. Aptnl 

~ağınm yükselmesi yüZlinden 
lkbıyık k"' .. .. b rd i . -oyunu su asmış, ya ım 

~:rı Inahallinc vesait ve memurlar 

&otıderilmiştir. Kızılırmak 3 metre 
r ~ U.kselıruştir. Tosköyünde yedi ev 

tsrnım harap olmuş. ekin vığınları_ 
ll·rı -
~ bir kısmını sular götürmüştür. 
laı hektarlık bir sahada tüfün tar

d:rı. zarar görmüştür. Şimdiye ka-

hır kadın, bir erkek ve bir co -
CUk: cesecı· . d ı bulunmuştur. Seylapze-
elere ı· l azımgelcn yardımlarda bU-

b~UlJl.ıakta ve Vali, yardım işlerile 
assa meşgul olmaktadır. 

--0----

"•'"•ova mUzakerelerl 

1 .. \rarşovı:ı, 19 (A. A.) - General 
•Orı . lr Slde dün sabah Leh meçhul as-
erıer· · tn ının mezarına bir çelenk koy-

b UŞ Ve mütealabcn Ekfinıharbive 
<ı.e' -t. ısi General Stackeviz ile Müda-

a Ve B.ariciye Naızrıanm ziyaret 
l!l'Ieınic:f 

~ ır. 

İtonsid --1 -· • E k" 

• 
lnöniJ. Fransız 
Generalini 
Kabul Etti 

(Baştarafı l iDci sayfada) 

olduğu halde Orgeneral Hutziger'yi 
kabul buyurmuşlardır. Kabul esna· . 
sında Hariciye Vekaleti Umumi Ka
tibi Numan Menemencioğlu da ha
zır bulunmuştur. 

Naci Tınaz'rn ziyafeti 
Ankara, 19 (A.A.) - Milli Müda

faa Vekili Ns.ci Tınaz bugün Orge
neral Hutziger ve maıyeti şerefine 
Marmara köşkünde bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Misafirimiz bu akşam yemeğini 

Fransız Büyük Elçiliğinde yemişler
dir. 

---oı---

Münakale Vekili 
Afyonda 
Yeni lataayon blnaaı 

meraalmle •~aldı 
Afyon, 19 (A. A.) - Münakalat 

Vekili Ali Çetinkaya, bu sabah şeh
rimize gelmiştir. Şehir namına bir 
heyet, Dugerde kendisini karşıla -
mış, istasyonda da kalabalık bir 

· halk kitlesi ile k:umanda"n ve sübay_ 
!ar, memurlar ve askeri kıl'n tara
fınŞdan istikbal edilmiştir. 
Öğleden sonra yeni garın, makine 

deposunun ve istasyon tesisatının 

açılma töreni yapılmıştır. 
Ali Çetinkaya burada mühim bir 

nutuk söylemiş ve Cünjıuriyetin 
feyizli çalışmaları sayesinde mey
dana gelen eserlere i~aret ederek 
koı·deliıyı bizzat kesmiştir. 

h e, og e yemegını r. anı -
allbfı.e R · il . ...1 d Ben•• Londw-ad• t " eıs c yemış, og e en son. . 

0
' E'!rkanıahrbiye ile görüşmelerde Londra, 19 (A. A.) - B. Beneş, 
Ultınrnuştur. dün, refikasile birlikt~ buraya gel-
1:>\i miştir. Kendisine sorulan suallere 

tat n akşam Mareşal Smigly ta • cevaben B. Beneş, gazetecilere son-
tnı~~dan, şerefine bir ziyafet veril- bahara kadar fngilterede kalmak ni 
~ yetinde bulunduğunu söylemiş!!.::, 

Giresunda Beden Terbiyesi işleri 

bu_ Ci.ı:cSUn, (Husuai) - Bölgenin j 
~~esi Genel Direktörlükten tasdik 
h. tn'ek aeldi. Balgemiz bu yıl da
·~ V@ • 
~ap rıınU V41 programlı çalışmalar 

iC•ktıı· . 

../ . 
Beden Terbiyesi DireklörlüğüM 

(~tarafı 1 inci sayfada) _ . , 

tabiiyeti manhki neticesine isal et. 
mek neden imkansız olsun? 

İtalya, Almanya için pek güzel 
bir hayat sahası olabilir. İtalyanın 
şimali Afrikada geniş bir müstem. 
lekesi var ki, rubu asrı tecavüz Er 

den bir rnüddettenberi bomboş du· 

ruyor. Alman azmi, gayreti, tekniği 
inzımam ederse, orada bUyük bir 
medeniyetin ınkiŞaf ettiğini göre. 
biliriz I'rablusı;arp ve Bingazinin 
temin edemediği ihtiyaçları, zengin 
yaylaları, mi.ılenevvi mahsulatı ve 
belki de madenlcrlle Habeşistan, 

bol bol teUlfi crdc.r. Onun için, Al -
manya ile İtalya, biribirlerini iktı. 
sad bakımından itmam eden lld ül
ke addedilebilir. Zaten arada sıkı 
bir dostluk teessüs etmiştir. Mukad. 
des Cermen İmparatorluğunun bı.. Aakara poliı •~ktebi diploma te,.ı:il 

raktığı tarihi hatıralar da, iki mil- Polis mektebini bu sene muvaf • ı c:Bayrağımız kadar şerefli bir 
!etin ayni rejim ve ayni hikimiyet fakıyetle bitiren mektebin 52 nci meslek mensubusunuz. Devletin si
altında yaşamalımnı teshil edecek devre mezunları dün Taksim abide- ze verdiği kuvvet, kudret, belinizde 
amiJ.ler teşkl edebilirler. Fazla ola- sine giderek merasimle bir çelenk ı taşıdığınız silah, müt~avi7.lere 
rak, Almanyanm bütün ukal!sı, hu_ koymn•lardır. · :ı.. ta d ı h f · · .,. .. arşı va n aş arı mu a aza ıçın ve 
kem.3sı, Roma medeniyetinin fimaL Bu merasime, başlarında Müdür. rilmiştir. Bir taraftan. Cümhuriye
liler, Tcuton'lar, yani bugünkü Al- leri B. Ahmet Demir olduğu halde tin bütün vatandaşlara ve Türkiye
manlar tarafından t~s edildiğini 153 yeni mezundan maada bir sü - de oturanlara temin ettiği huzur ve 
iddiada muttetiktfrJer. vari polis kıt'ası, bir motÖrlil polis f sükünu muhafaza ederken, diğer ta-

Bütün bu fiili, iktısadi ve tarihi kıt'ası ile Emniyet Müdürlüğü er • raftan da ötekinin, berikinin hukuk 
sebeplere bqgünkü siyasi vaziyetin kiru da iştirak etmiştir. ve şerefine tecavüz edenlere kar~ı 
de inzimam ettiğini unutmamalı - Merasime, tam saat 13 de boraz- Cürnbııriyet kanunlarının amansız 
dır. Çünkü Almanya için giriştiği · nın (ti) işaretile başlanmış ve ha- bir hasın1 olduğunu gös1ereceksi -
mücadeleden eli boş geri dönmek · zır bulunanlar hep bir ağızdan İs- niz. Acizlerin, kimsesizlerin, çocuk
çok zordur. Karşısında kuvvetli bir tiklal marşı söylemişlerdir. ' !arın en yakın ve en şefkatli hiımL 
müdafaa scddi var. Bu sed içinde Bu sıraaa Polis Mektebi Müdürü si ve koruyucusu olacaksınız.» 
en az mukavemet hattı Brenner hu- B. Ahmet Vural ile bir talebe, ha- cHer zaman, her yerde ve en 
dutlarındadır. Binaenaleyh Alman- zırlanmız olan muhteşem bir çelen- müşkül vaziyetlerde bile kanundan 
ya, adeta mihaniki bir zaruretle t. gi ağır ağır getirerek ihtiramla a. asla ayrılmıyacaksınız. 
talya üzerine akmıya mecburdur. bideye koymuşlardır. Türkiye . Cümhuriyeti polisliği, 
İtalya, hiç bir taraftan garanti edil. Bundan sonra güzel bir geiçt res- Türk milletinin mütehalli olduğu 

memiş bulunu.vor. Almanlar bura- mi yapılmış ve rnüteakıben mera- dürüstlüğü, mertliği gösterecek en 
ya. adet~ •askeri bir tenezzüh• icra sime nihayet verilmiştir. müsait bir meslektir. Bütün hayatı 
eder gibi girebilirler. Zannederim Pofü okulundaki abidenin memuriyetiniıdc bu fırsatları ka -
ki, bugünkü buhranı halletmenin en k~at resmi çırmamayı kendinize şiar edininiz. 
makul, en kilay ve en kestirme yolu Vazife uğrunda şehit düşmüş o- Meml~ketin emniyet işlerinde en 
da budur. lan kahraman polislerimiz namına geniş manada muvaffak olmanızı 

.....,._ OrJild YA..LÇIM Yıldızdaki Polis Mektebi bahçesin_ candan dilerim.• 
...... _.,, ...... _ .. _.................... de yaptırılan c:Polis şehitleri anıtı• Cümlelerile sözlerini bitinn'iştir. 

Uafayın }~,, 1- 1 'a• nın küşat merasimi de dün saat 16 Mumaileyh, alkışlanan bu nutkunu n• R I' 4 da yapılmıştır. müteakıp abidenin korddasını ke-

lı.Sl• Antakya -'a Bu münasebetle tertip olunan serek onu açmıştır. Bilahara davet-
aı merasime İstanbul Halk.Partisi Mü- liler, mükellef büfede izaz olunmuş-

ŞUkrU SökmenaUer BeJ· 
land• mUhlm bir nutuk 

aöytedl 

fettişi B. Tevfik Sılay, Vali ve Bele- !ardır. 
diye Reisi B. Lfıtfi Kırdar, Emni • Polis mektebinin bu seneki 
yet Müdürü B. Sadri Aka ile Kolor- mezunlan 
du Kumandanı, Harp Akademisi Polis mektebinden bu sene (153) 

Antakya 19 (Hususi) - Hatayın 

ilk valisi Şükrü Sökmensüer dün 
buraya gelmiş ve halkın içten ve 
coşkun tezahüratile karşıianmış ve 
İskendcruna hareket etm4tir. İs-

Kumandanı, Vilayet, Belediye ve talebe mezun olmuştur. Bunların 
Emniyet Müdürlüğü erkanı, Kar-! 43 tanesi c:çok iyi• derece ile, 150 
makamlar ve gazeteciler iştirak et- tanesi ciyi», 3 tanesi de c:orta• de -
mişlerdir. rece ile neşet etmişlerdir. 

B, Ahmet Demir'in nutku Mezunlara diplomaları yakl,nda 

kenderun garında orta elçi Cevat A
çıkalın, Albay Şükrü Kanalh, Te
kirdağ mebusu Rahmi Apak. An
tep mebsuu Melek ·ve kalabalık bir 

~erasime Polis Mektebi Müdürü mera:.;mJe verilecektir. 

halk kütlesi tarafından ka.rş1lanmış
tır. Buradan Ant.akyaya hareket e
den vali Beylılnda durmuş ve Şehit
ler Abidesine çelenk koy;;rak mühim 

B. Ahmet Demir'in güze) bir nut- Her sene adet olduğu veçhiJe bu 
kilr.. başlanmıştır. B. Ahmet nutkun_ meyanda birinci. ikinci ''e üçüncü 
da, bu abidenin dikilmesindeki yük- gelenlere de birer mükafat hediye 
sek manayı anlatarak polislerimizin olunacaktır. 

vazifeleri uğrunda her vakit nasıl ================ 
cansiparane bil" gayretle calıştıkla. 
rını tebarüz ettirmiş ve nutkunun 
nihayetinde. yurdıın ve vatanın 

bir nutuk söylemiştir. emniyeti için seve seve canlarını 
Vali nutkunda eı.ciimle demiştir vermiş olan mukaddes polis şehit-

ki: lerini hürmetle selamlamıştır. 
Beylin. 19 (A.A.) - Hususi mu- 85 a:iz şehidin hatırası 

habirimiz bildiriyor: Bu veciz nutuktan anlaşıldığı ü -
cCihan Savaşı sonunda bu güzel zere 1309 senesinden şimdiye kndar 

topraklar anavatandan haksız ola- polis mesleği 85 şehit vermiştir. 
rak koparılmıştı. Bu ayrılışı biz a- Bunların bir tanesi .Merkez memu
navatan çocukları hiç bir zaman ru, 12 tanesi Komiser ve Komiser 
kat'i ve daimi addetmedik. Bu güzel muavini, 72 tane de polis derecesin
yurt parçasının zahiri iftirakının . dedir. İlk, şehit de, 309 senesinde, 
muvakkat olduğuna, bir gün Hata- Malatyada nankör bir kurşuna kur
yın tekrar ana bilnyeye bağlanaca- ban giden Malatya polis merkezi 
ğına kani bulunuyorduk. Esasen mürettebatından B. Yusuftur. 
1921 itilafı bu kanaati yalnız bizde . Emniyet Mii.dün"i Sadri Aka'nın 
değil dostumuz ve müttefikimiz nutku 
Fransada da daha o zaman uyandır- B. Ahmedin alkışlarla karşılanan 
mış bulunuyordu. Bu itilAfname a- nutkundan sonra Emniyet Müdüril J 

navatanın Hatay üzerindeki ebedi B. Sadri Aka da veciz bir nutuk 
ve sarsılmaz alA.kasına ve bu alaka- söylemiştir. Mumaileyh nutkuna: 
nm Fransa tarafından da tasdik e- «Sayın arkadaşlar, 

dilmit olduğuna daha 20 sene evvel Osmanlı tarihinin en karanlık 
·vücut bulmuş en canlı bir delildir. devirlerinden Cümhuriyet yılları -

_ • , • nın en fe •izli günlerine kad:ır dev_ 

Satie Maznunla
rından Biri Daha 
Dün tahliye edildi 

Diler bazı maznunlar da 
t•hllyelerfnl lı tlyorlar 
Satie binasının yolsuz satlş tahki

katı tamsmilc netıcelenmiş oldu
ğundan, şimdiye kader tahliye için 
müracaat etmemiş olan mevkuf 
maznunJ:ır da peyderpey müraca
.atlc tahliyelerini talep etmektedir

ler. 
Bu cümleden olmak üzere dün 

mc\•kuf maznunlardf!n Jerpns şir-

keti müdürü B. Meteos Temel de 
tahliye isteğinde bulunmuştur. 

Neticede bu talep k<'btıl edilmiş 1 
ve mumaile' h dün akşam bin lira 
kekletle scrbec;t bırakılmışlır. 

Diğer taraftan mevkuf maznun
lardan şimdiv<> kadar tnMive tale

binde bulunmamış 'llanlardan bazı
ları ve bu meyanda B. İsmail 1sa Ç .. me yangını •önllDrUldU let otoritesi ft;indc vazüe alan bütün 

arkadnşlarım, maddi ve manevi hu_ 
nırlarında bu anıdın açı1maSi gibi 
en şerefli bir işin bana verilmesin- ı 
den dolayı bahtiyarım. 

Caniş de geç vakit tahHver;ini lı:te

miştir. Bu talep bugW1 tetkik oluna
caktır. ....... ~ 

Marsllyada lnglllz 
tayy·areler 1 

italyanlara 
Teminat 

1Sayt2: ! 

Türkçemizde ne kadr,ı gU...; ... · ,. 
.kadar şaheşcr denecek darbımc.::.e. 
lcr vardır. Bunl.ırdruı b!n de ~ı..p 
hesiz: 

c:Yavuz hırsız ev sahibini bas ırır,, 

Darbımeselidir. Biraz düşünec-ek 
olursanız, bu darbımesclın ne ka _ 
dar ince ve dünyada medlülime ne 
kadar çok rastlanır bir mana ıfade 
ettiğini derhal tasdik edersiniz 
Dünyanın bu sürprizli zamanında 

kaçımız bu darbımeseli günde bir_ 
kaç defa gariihtiyari tekrnlcmıyo
ruz. 

İşte mesela İtalyan gazetesi İl 
Giornale d'İtalia'nın, gazetemizin 
ilk defa olarak ortaya attığı c:l2 a
daların asıl sahiplerine iadesi lüzu~ 
mu• hakkındaki tez karşısında teL 
sirini okuyan hangi insaf sahlbi, 
içinden bu darbımeseli tekrarla -
maz. 

Meğer İtalyan Krallığı \'e Habe
şistan İmparatorluğu, Türklerin 12 
adayı zaptetmclerinden korkuyor
muş. Ve bu adaları böyl~ muhte
mel bir teca\'ÜZe karşı koymak için 
tahkim ediyormuş. 

İtalyan gazetesi bilmeh ki, her 
ne kadar diplomatlıkta yalan soyle
mck mübah ise de Türkiye Cumhu
riyeti kendi harici siyaset.ini bütün 

samimiyeti, doğruluğu ve berraklığı 
ile ortaya koyabilen dünyanın nadir 
milletlerinden biridir. Bclki İtal -

yanların gizli planlarında, bir harp 
zuhuru takdirinde kıyı görünce, 
Latin olmaları dolayısile Fransız -
!arla kardeş sayılabilecek1erinden, 

esasen şimdiye kadar güttüğü siya. 
setin. Almanların Akdenize inme
lerine mani olmak olduğundan dem 

vurarak Almanlara bir oyun daha 
oynamak vardır. Fakat Türklerin 
asla böyle bir gizli düşünceleri ve 
planları yoktur. D:ımarJannda dün
yanın en mert kanım taşıyan Türk-

ler, tarihte bu mertliklerinin, bu 
açık yürekliliklerinin mukabilini 
hazan acı bir ş0kilde tatmış olm2ln
rına rağmen daima mert ve daima 
samimi kalmışlardır. 

Binaenaleyh, İtalyanlar bugiin 
için bu adalara ani bir tecavüz pla-

. nımız olmadığına e:nin ol bilirler. 

Fakat dünya adaletlerinin bir tevzi 

gününde bizim de hakkımızı iste -
memiz ve almamız gayet tabıidir. 

Boğazlar ve Hatay davafarını tek 
bir adamın burnunu kanatmadan 
kazanan Türkiye, :ıiçin ba adalara 

-Oa ayni mes'ut sulh teraneleri için. 
de sahi polma~ıs? I\için günün birin 
de İtalyan amirslleri tü •lü şapka. 

lannı yerlere kadar uzatıp Türk 

komutanlarını dostKiıe bir jestle 

selamlıyarak Knrc:ıt boğa7.lnı'1 yo
lunu tutmasınlar! 

MURAD SERToGLU 

lngiltere Akdeniz 
Filosu Türkiyeyi 
Ziyaret Edecek . 

(~tarafı l inci "Yfı&daJ 

Varna, Köstence ve Odesa limanla
rına nezaket zly-Bretlcrindt laulun

mak üzere harp gemılerl yollamayı 

düşiinüp diiftinm•tliit hakkmda hu
kt1metten bir ıuııl !OrmUftur. 

AmirnilOr daire!! Pulime-nttt 
Müsteşarı B. Shıı.kHpure. bn suale 
.as':lğıd~k1 cevebı vermiftir: 

Bu ay b~mdı At!na dyant cdil

mJştir. Yakında diğer .Elen l\nunl• · 
n da z1yarP.t edil~~kür. 

Akd~DU. mosu oifkumandanı. a. 
ğustos \)\dayetinde, a.mlrt.l pmjaile 

!stanbulı ctd.cd ve diğer bir atffı· 
harp gemisi dt, bu unad• b\r MU· 

ket ve do.rtluk ı.iya.reUnde bWun
mak üzere tı:mlı'e uğnyawtD. 

~ı!~n hÖ1gemiı.de futbol, atlet;zm, 
f~t " JJU •porları ajanları fa.ali
le ~dlrleı·. Diğer spı. nevileri için 

hntıırıaı: kurulacaktır. Bölgemb. 

spor işlerini seve seve yapan ve 
bölgenin senelerce fahri olarak k&
tipl ik vazifesini ifa etmiş bulwun 
Avni Bayraktar tayin olunmuştur. 
Gönderdiğim ı·esimler, 1 Direktör 
Avni Bayraktar, i Futbol Ajanı Na
ci Lıiçin ve 3 Atıcılık Ajanı Ahmed 
Semaya aittir 

İzmir, 19 (A. A.) - Çeşmenin 

Uzunkuyu nahiyesinde Yumru da
~ındaki ormanlarda çıkan yagm bir 
kilometrelik sahayı tamamen kap. 
ladıktan sonra sekiz köyden ayrılan 
300 kişinin 11 saat süren gayretle -
rinden sonra gece yarısı söndürül -
milştür. Yangın, 1i yaşında bir ço
cuA'un dikkat.Bizliği yü:r.i.inden çık- j 
mıştır • 

Ebedi Şefimiz ve aziz şehitleri _ 
mizin manevi huzurlarında sizleri 
bir dnkika sükUtn da\·et ~diyorum.» 

Diye b~lamış ve bu bir dakika 
lık ihtiram sükUtur~an sonra sözle- ı 
'l"'ine de\.•am ederek: 

Marsilya, 19 (A. A.) - 30 kadar 
İngiliz tayyaresi. bugün öğled«l"l'l 
sonra Marsilya ,.e civarında uçrrms· 

lardır. 1 

Rumenya, Sovyet ve Bulgar h

manlarının ziyneti \çin verilm1f bit 

~uar yoktur. Bu &lyantlt:r, yep-' 
progNmbra tthal olunıca.ktıl' 

• 
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Hatıraları 8 .. ki t s·· t K I 

_,.--------------------------------------------~ 
Sultan Aziz Devri 

ısı e ura oşu ~rı 

Nasıl . Yapılır? 
Katil Annemle Kız Kardeş imi 

Başpehli~anları 
Kara be kir .. 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı .. 

Naaıl Oldi1rd'iiği1n6 Anlatıyordu 
- toa - YAZAN: SAMI KARAVEi--t•-

0 soğukkanlı bir eda ile ilerledi, 
· suçlular yerine geçti. Nevyorktan, 
biri kadın, diğeri erkek, iki avukat 
tutmuştu. Onlar da yerlerine otur. 
dular. Çantalarını açtılar, tomar to-

• mar evrak çıkardılar. Masanın üze
"$ine yaydılar. 

Evveli bahriyelinin sorgusu ya. 
pıldı. İsmi, hüviyeti, y~ı tesbit o. 
lundu. Ondan sonra da reis sordu: 

- Sizi, Luiz ve anasının katili ol. 
makla itham ed!yorlar. Ne diyorsu-
nuz?.. / • 

Bahriyeli, yerinde doğruldu. Ha. 
fif titriyen bir sesle: 

- Bay reis ve muhterem jüri he. 
yeti.. dedi .. müdafaama başlamadan 
evvel, Luizin hatırasını tebcil ile ı 
söze başlıyayım... Ben, Luizi deli l 
gibi seviyordum. 

Bahriyeli, gözümde büyüyüver • 
mişti. Günahkar ablamı sevenlere 
karşı bende de bir alaka uyanıyor
du. Şimdi adaletin huzurunda he • 
sap v~ren bahriyeli, benim budak ı 
deliğinden gördüğüm kadar gözüme ı 
kötü gözükmüyordu. 

O, vakur bir eda ile sözüne devam 
et* 
:- Evet, L..UZi deli gibi seviyor -

• dum. Onunla •ltı sene evvel bir gün 
tanışmıştık. Katil hidisesine kadar 
o tanışma gününü taziz ederken, 
.bugün o günü tekfir ediyorum. Bir 
gün babası hastalanmıştı. O da he. 
men doktora koşmuş, fakat doktaa 
ru evde bulamamıştı. Oradan başka 
bir doktora gitmek için bir arabaya 
atlamış ... 

Reis müdahale etti: 
- Maceranızı öğrenmek istemi. 

yoruz. Cinayeti nasıl işlediğinizi an_ 
la tınız!. 

Herkes kulak kesilmişti. O sırada 
Müddeiumumi sôz aldı: 

- Cinayetin esbap ve avamilini 
tetkik ederken, suçludaki ruhi hal. 
)erin mahiY,etini öğrenmeyi de, isti
yeceğimiz ceza bakımından zaruri 
goruyoruz. Müsaade buyurulursa 
macerasına devam etsin: 

Reis: 
- Pevam etsin! dedi. 
Bahriyeli sevinmişti. Bir aralık, 

Müddeiumuminin dudaklarından 
dökülecek her kelimeyi dikkatle ta
kip eden, onun talebi üzerine haki. 
nıin yüzüne merhametle bakan bah 
!'iyeli, minnet dolu bir eda ile sözü. 
~devam etti: 

- Bir gün bir arabaya atlamıştı. 
Evet, bır doktor arıyordu. 

İnsanlar ekseriyetle çok zebun _ 
küş oluyorlar. Arabacı da genç bir 
kızı arabasına bindirdikten sonra 
dok.Wa götüreceğine, ıssız bir so -
kağa götürmüş, tecavüze başlamış. 
tı. Luiz, bir taraftan babasının has
talığı ıztırabile kıvranıyordu. Diğ~r 
taraftan da bu tecavüz onda bir is
yan uyandırmıştı. Bağırdı. Ben de 
o sokağın içindeki bir bardan çıkıo. 
yordum. Vaziyeti gördüm. Araba _ 
cıya bir yumruk attım. Ve kızı re
fakatime alarak evveli doktora, 0s 

Tadan da evine götürdüm. 
Sözün kısası, işte o zaman tanış

tık, Bay reis. İnsanlar zayıf oluy_'1'
lar. Ben de arabacının bir parmak 
yukarısı bir insanmışım. O akşam 
gösterdiğim insaniyeti, diğer gün _ 
ler ödetmeğe kalktım. Artık sık sık 
buluşuyorduk. Ben de onu çok se _ 
viyordum.. çok seviyordum ... 

Bahriyeli, sert çehreli adam, bir. 
denbire sarsıntılarla ağlanuya baş
ladı. Hıçkırıyordu. Kelimeler boğa. 
zmt!a düğümleniyordu. Samiin ara. 
sında oturan bayanların çantaları 

açıldı. Ufak mendiller, gözlerde bi
riken ya§ları emmeğe çalışıyordiT. 
Arkamdaki iki acuze de başlarını 

sallıyarak ve çenelerini oynatarak 
eleml~ndiklerini gösteriyorlardı. 

Yanımdaki genç kız, eğilmiş,, diz • 
Ierinin üzerinde ,mendiline hicra -
nını döküyordu. 

Birisi bana tek bir kelime söylese 
ben de hüngür hüngür ağlıyacak -
tım. Reisin tok sesi duyuldu: 

- Celseyi on dakika tatil ediyo.. 
rum. Siz de suçlu .. sakin olunuz. 

Dünya ve Tü:rlriyenin ·Meşhur 
Si1rat Koşucuları Yeni Pehlivanlar 

Heyet yerinden kalktı, içeri girdik. 
leri kapıdan yine müzakere odaları
na çekildiler. Herkes gürültü ile a
yağa kalktı, salonu boşalttı. Yanım
daki genç kız, birdenbire bana dön
dü. Elimi tuttu. Avuçları yanıyor
du: 

- Haydi .. dedi, biz de dışarı çıka
lım ... 

Elim avucunda, biz de hole çık -
tık. Genç kız ağlıyordu. Artık ben 
de kendimi tutamıyordum. Holde 
bir köşeye gittik. 

.. ........... . 
Gelecek Hafta Yapılacak Türkiye Bisiklet Şam

piyonasına 14 Bölgeden 32 Genç Girecek 
Meğer Silivride Hayli 
Menkıip Pehlivanlar 

Tanınmtf 

V~rmıf 

.. -, ----c---
- Fred, dedi.. bugün muhakeme

ye gelmelke ikimiz de çok fena et
tik .. o kadar ıztırap çekiyorum ki, 
tasavvur edemezsin ... 

Ben, söyliyecek bir şey bulamı -
yordum. Adeta donmuştum. O des 
vam etti: 

• t 

-Evet ... 
- Niçin sarayda bulunmuyorlar? 
- Efendimiz, bunları s~pucd.~n u-

zak bulunduruyorlar ... 
- Neden? 
- Orasını bilmiyoruz. 
- Bunlar İstanbullu mu:. 
- Evet ... 
- Mesela; kimler bunlar? .. 

- Bak, baban da rnuztarip .. ken- . 
disini 'adeti kimseye göstermek İS-

- Üsküdarlı Şahinzade Molla 
Mehmet. 

- Daha? 

8iaildetçllvimlzdea bir pup : Otaru .. •piyoaaya idare eclecek 
CaYit Ca•cbr . 

Ankara, i:&tu.şehir, İzmit, fstan-1 Diyarbakır, Denizli, Balıkesir ılmak 
bul, Bursa ve İzmirden 4 er, Konya, üzere ceman 14 bölgeden 32 bisiklet 
Mersin, Adana, Çanakkale, Kayseri, (8oaa 1 lacl •yfada) 

• il • • • 

~ Daha; Yakacıklı meşhur Keleş 
Hasan. 

- Yakacık neresi? .. 
- İstanbula beş altı saatli}t yerde 

1 
bir köy .. . 

- Daha? "( 
- Tersayak ... 
- Başka? 
- lzladırh Ahmet pehlivan. 
- Izladır neresi? 
- Rumelii Şarki vilayetinde. 
- Yani Tuna vilayeti dahilinde 

öyle mi? 
- Evet ... 
- Üsküdarlı Şahinzade ~olla 

Mehmet kaç okkalık adam? 
- Tam okka yüz yirmi yedi. .. 

- Luiz'i çok severdiniz! .. Fakat 
annesi sizi birbirinizden ayırdı de. 
ğil mi? İşitmiştim ki, pederirıiz Lu. 
iz ile görüşmenize müsaade etme. 
miş ... Doğrusu ben de çok mütees
sir oldum. Bedbaht kız, annesine 
kurban gitti .. 

D. Spor -G. Saray 
İzmirli Mustafa hakemliği kabul etmediğinden 
yeni hakemi klüpler; uyuşamadıkları takdirde 

federasyon · tayin edecek 

- Ne ayarda bir pehlivan? .. 
- Arnavudoğlu ile huzurda iki 

güreşi var ... Bir de Kavasoğlu ile ... 
- Nasıl olmuş bu güreşler? .. 
- Berabere kalmışlar ... 
- Ne diyorsunuz? .. Böyle pehli-

Sonra, sırtına ağır bir yük bas-
tırılmış gibi eğildi. Matmazel 
Brawn'ın kulağına fıslar gibi: 

- Baksanıza, keder, vicdan aza. 
bı beni canlı bir iskelet haline sok
tu 

Matmazel Brawn sözü değiştirdi: 
- Güzel bir tesadüf .. Fredle ta

nıştım dedi. Müsaade ederseniz, ara 
sıra size uğrarım. O kadar güzel 
pastalar yapmasını öğrendim ki ... 
Fred, onları seve seve yer. 

Matmazel Brawn bana döndü. 
Babam da arkadaşile, yarıda bırak· 
tıklan mübahaseye başladılar. Zil 
çalm~tı. Herkes yerine giderken 
Matmazel Brawn da anlatıyordu. 

Luiz'le arkadaşlığı mektepten baş
lar. Sen daha küçüktün, ben size 
gelir, Luiz de bize gelirdi. Annen, 
bizi rahat bırakmaz, evde çalıştı -
rırdı. Babanın elbiselerini o kadar 
çik ütülemişimdir ki... Hatta çama. 
şır bile yıkadığımız olurdu. 

Yerimize oturduk. Heyeti haki • 
me yerine geçti. Suçluyu yine yeri
ne getirdiler. Celse açıldığı zaman 
bahriyelinin avukatı ayağa kalktı: 

- Suçlu çok müteheyyiçtir. Ken· 
disile görüştük. Mahkemenin sorgu
larına cevap vermemeyi kararlaştır 
dı . Harici delillerin hükme esas ol. 
ması keyfiyetini kabul ediyoruz. 

Reis, suçluya: kabul ediyor mu
sunuz? diye sordu. Bahriyeli boy • 
nunu büktü. Onun üzerine şahitler 
dinlenmeğe başlandı. 

İlk olarak içeriye avukat 'alındı. 
O da, Luiz'i sevdiğinden, Luiz'in 
çok iyi bir kız olduğundan, kendi. · 
sine izdivaç teklif etmiş bulundu
ğundan bahsetti. Ve: 

- Luiz, iyi kızdı Bay Reis .. dedi. 
Gerçi annesinin zorile biraz hoppa 
olmuştu. Cinayet akşamı evlerine 
gittim. Beraber yaşıyacağımızı, ken 
dilerini terfih edeceğimi c;öyledim. 
Fakat annesini hir türlü ikna ede. 
medim, mütce<;sir evime döndüm. 
Ertesi sabah da faciayı gazetede o. 
kudum. Bu bahriyeli ile alakaları 
olduğunu bilmiyordum. Yalnız Lu
fz'in saikai zaruretle, şununla veya 
bununla dolaştığını işitmiştim. Bir 
gün kendisine sordum. İtiraf mahi
yetinde gözlerini önüne indirdi. Ba. 
na cevap olarak. 

(Df?varoı var) 

-.- ....... ,,... __ 
Geçen hafta Vefayı 2 - O ye- bahçede yapılmasına ve İzmirli ha. 

nerek ve Beşiktaşla 1 - lberabere ~emlerle idaresine karar verilmiş, 
kalarak maçlarını tamamlıyan An. lstanbulda yapılacak maç için ha. 
karanın Demirsporu, daha evvel o. kem Mustafa, İzmirden davet edil-
yunlarını bitiren Galatasarayla , mitir. 
milli güme şampiyonluğu için baş-, ·Haber aldığımıza göre, Galatasa
başa kalmıştı. ray • Demirspor maçlarını idare et-

Aviraj usulile tayin edilemiyen 1 mesine heyetçe karar verilmiş olan 
şampiyonun tesbiti için bu iki takı- İzmir hakemlerinden Mustafa Balöz 
mın biri Ankara, diğeri istanbulda hususi işlerinin icabettirdiği zaruret
iki maç yapması kararlaştırılmıştı. ler altında İzmirden ayrılm:ısına im-

Bu maçların ilkini oynamak üze. kan olmadığını Bölge kanalile bildir
re maç tarihinden 10 gün evvel şeh- mesi üzerine, iki klübün murahhasla
rimize gelen, muhite ve sahaya alış. rı davet edilerek her iki maçın idare
mak üzere cumartesi günündenberi si için İstanbul'dan veya diğer böl
Modapalasta kamp kuran Demirspo gelerden bir hakem üzerinde müşte
run, Galatasarayla yapacağı mç, reken uyuşmaları ve bu mümkün ol
senenin ,htta son senelerin en he - madığı takdirde icabı düşünülmek ü
y~anlı neticesi bütün Türkiyede zere keyfiyetin bildirilmesi Beden 
büyük alaka ile beklenen en mühim terbiyesi Genel Direktörlüğünün ala. 
futbol maçı olacaktır. kadar dairesi tarafından İstanbul Böl 
Şimdiye kadar yaptığı maçlarda ge Başkanlığına tebliğ edilmiştir. 

hiç yenilmiyen ve ancak Beşiktaşa Antrenmanlarına devam eden 
karşı oynamadığı için mağlup ad - Galatasaray ve Demirspordan, her 
dedilen Galatasarayın Demirsporla eyden evvel temiz bir oyun bekler 
cidden enteresan olacak oyununun her ikisine de muvaffakıyet dile 
nisbeten bitaraf saha olan Fener - riz. AtlM 

L SPOR HABERLERİ l 
I 

lstanbul - Ankara 
lskrimcileri bu hafta 
Edir ·ede karşılaşıyor 

şehrimize gelen Rumanyalı atletler 
memleketlerine avdet etmişlerdir. 
Yunanlı ve Mısırlı atletler de yarın 
hareket edeC€klerdir. 

Bundan bir müddet e'\tvel Anka. Mevsuk bir membadan öğrendi _ 

vanlar var da benim haberim yok ... 
...- 1st~; bu Molla Mehmet iki .ızi.in 

evvel Yakacıklı Keleş Hasanla Ça
talcava gertilE>r. 

- Ya! .. Öyle ise görelim şu adam
ları ... 

- Görmek ıa:ımdır. Molla Meh
met ayni zamanda pehlivanların üs
tadıdır. Güreşte birçok oyunlar icat 
etmiştir. Terskepçe oyunu onun ica
dıdır. 

- Ya.!.. 
- Evet; daha icat ettiği oyunlar 

da var ... 
- Molla Mehmet Çatalcada gü-

reşecek mi? 
- Muhakkak ... 
- Kiminle dersiniz?. 
Saydı~ımız pehlivanlarla ... 
- K'.eleş Hasan da ayni ayarda 

mı?. 

- Yakacıklı daha belalıdır ... O 
da tam yüz yirmi okkalık ... 

- Izladırh Ahmet pehlivan da 
böyle mi? 

- Ahmet Pehlivan hepsinden da· 
ha okkalı ... 

- Kaç okkalık? .. 
- Yüz otuz beş okka .. . 
- Demek bunları padişah sara-

yında beslemiyor ... 

- Hayır; hem bunlar sarayda kal
masını istemiyorlar ve hem de efen· 
dimiz bunlardan hoşlanmaz ... 

- Neden acaba?. 

- Bilemeyiz . .. 

- Güreş ne vakit?. 
- Qnümüzdeki cuma ... 
- Ha, demek iki gün sonra ... 
- ..... . 

rada yapılan İstanbul - Ankara ğimize göre eylı.il 15 de memleket i. 
eskrim karşılaşmaları Ankaranın mize kuvvetli bir Macar atletizm 
galebesile neticelenmişti. Bu karşı. takımı davet edilerek Balkan oyun-
laşmanın revanşının Edirnede ya • larına hazırlanan atletlerimizin son - Ben güreşmezsem olmaz mı? 
pılmasına karar verilmiş olduğun. denemeleri yapılacaktır. - Sen bilirsin pehlivan? .. 
d b "k' t k o··nu··mu"'zdek· cu Bu konuşmalar üzerine Bekir Ça-an, u ı ı a '"Yl ı - Sür'at koşuları, atlama, atmalar 

· gu·· n ·· E..ı.:.-nede takaya gitmiye karar vermişti. Bu martesı ve pazar u un için kuvvetli atletler davet edile -
k 1 k ·· b gu·· e a n görmediği saray harici meşhur baş-arşı aşma uzere U n v Y rı cek, 4X 100 b.;tyrak yarışı yapacak 
Ed. h k t decekt"r pehlivanları görecekti. ırneye are e e ı · şekilde sür'at koşucu ve maniacı is. 

General Kazım Dirik gibi büyük tenecektir. İki gün sonra; Çatalcaya gelen 
h • · · · ı..-1 d v b" Bekir, Silivrililerle beraber düğün 

bir spor amısının u. un ugu ır I Maratoncularımız AUna- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
şehirde _Yapılacak karşılaşmalar, da Avrupanın m•fhur 
hayli. entf!resan geçecek ve gençle. Maratoncularlle 
rimizin oyunları büyük bir alaka karf rlafacak 
ile karşılanacaktır. 

G€nçlerimize muvaffakıyetler di
leriz. 
Mleaflr atletler g idiyor 

EylUlde M acarlar gelecek 
16 temmuz beynelmilel atletizm 

müsabakalarında yarışmak üzere 

Bu sene Atinada yapılacak onun_ 
cu Balkan oyunları münasebetile 
büyük merasim yapılacak, oyunla. 
ra, dünyaca meşhur beynelmilel 
dereceye sahip atletler de davet e. 
dilecektir. 

Bu arada, Balkan oyunlarına rast-

lıya ngünlerde yapılacak maraton 
şampiyonasına, Avrupa şampiyonu 
ve Avrupanın en iyi derece yapan 
maratoncuları davet edilmiştir. A
tinaya giden maratoncularımız bu 
kuvvetli rakiplerle karşılaşmak fır. 
satını • bulacakları için şampiyon 

Şevkinin, tecrübesinin artması için 
istediği müsabaka bu suretle temin 
edilmis oluyor demektir . 

• 

sahibi a~and.an Hacı Mustafa ol" 
nın çiftliğine misafir olmuştu. oJI 

Çatalcalılar Bekirin gelmesine \ 
derece memnun olmuşlardı Bekl; 
akşam üstü hava karardıktan soııt 
geldiği için hemen ekseri pehlİ\'arı-
lar ortada yoktu. . ordıJ. 

Kazıkçının içini kurt yıy 

Molla Mehmedi, Tersayağı, Y-a; 
cıklı Keleş Hasanı, Izladırlı Ah 'il 
pehlivanı bir an evvel görmek 
merakını defetmek istiyordu. . Si 

Vakit geç olduğu halde Belur, 
livrililerden birine sordu: 

- Pehlivanlar nerede acaba!; 
- Her Jıalde buralardadır. . . tt 

- ~erede olduklarını öğrensek. 
yanlarına Vd&'Sak. .. . . bit 

- Şimdi vakit ge.; . .. Her ~U:~ .. ,. 
köşeye gitmişlerdir. Yann ~or~,, 

- Yarın güreş var... Şirndi 
görsek... red' 

- P<'ki bi°r dolaşayım... Ne t. 
olduk!arını haber getiririm .... ded ).it 

Silivrili, Kazıkçının pehlıvaıı 
üzerinde iyiden iyiye meraka ~ 
tüğünü anlamıştı. E .•. doğrusu ıo 
rak edilecek bir şeydi. itılt 

Demek; Kııvasoğlu Koca ibralı ·bi 
Arnavudoğlu, Kara Sülo ilh ... gılıJ 
ve hatta onlara müşabih ve zo_:i• . ·ıı .... pehlivanlar varmış ta kendı bı 

yordu. ŞI' 
Hele; Silivrililer; ~sk.~d:U-h "1' 

hinzade Molla Mchmedı soybye SO 
liye bitiremiyorlarQı. . . .,. 

Hakika ten, Molla Mehmet SilJitı
rililerin anlattıkları kadar vBt ,. 

Yüz yirmi yedi safi okka olan bılıs>' 
dam, Üsküdarda Mihrimah Sol Jl• 
camiinin önünde bulumn musll 
taşını sırtına vurarak götürüyo~':i, 

Yine. Üsküdarda Odun iskel~sıtl·bl 
bulunan çeki taşını k~c~kl_adıgı ~,ıı 
bir hamam bohçası gıbı bır yan 
bir yana kaldırıp koyardı. )j 

Moll:ı Mehmedin vücudü ad8~1J
ve mü~ekkcldi. Boyu da uzutı • 
Kalçalı'. göğüslü bir adamdı. J{a~ 
cı Karabekirin sert ve gergin ad 
İerine müşabih adaleleri vardı· . ,. 

Bekir. diğer pehlivanlardan .~~t
de Molh Mehmedi gözünde bu~ 
mü~tü. Silivrililer bu ad(lmı ball O' 

dıra ballandıra söylemişler ve J1le 

kibelerini bitirememişlerdi. }ti" 
Zaten Molla Mehmet aglattt gfY 

rınn göre hepsinden üstün gibi 
11 

rünüyordu. Sultan Aziz, bu softa ' 
huzurunda adaba muhalif bare1'4' 
ettiğinden dolayı sevmiyordu. rd' 

Molla Mehmet, bir gün huzu ·d' 
Arnavudoğlu ile güreşirken i~~ 
birde kazan başına yağ taze]ernı. 
ve suya giden hasmının kasnaP 
dan tutarak bağırmıştı: .. ~ 

- Hey, pehlivan, burası gıı 
mey.lanı, hamam değil, demişti· 

Patlişah, Mollaya bu sözleri husı; 
runda sarfettiğinden dolayı kızıfll,sı 
tı. Hiç padişahın karşısında but 
lııımam mı diye bağırılır mıydı? .. b' 

· , te; Molla Mehmet böyle bir pe ıJt 
livandı. Kuvveti, güreşteki us~1 

d illerde destandı. Üsküdar şernsıP" 
şa medrest.•sinde softa idi. şıt' 

Molla Mehmet, cübbe, sarık ~dl' 
dı. Koca ve bol deve tüyü rengtrı cf' 
ki cübbesinin içinde vücudüniln 
sameti ve eşkAli kayboluyordu. 

Fakat; kuru yüzü, kartal bakışl~ 
n, kulaktan omuz başlarına doğr'l ıa 
nen adaleli ensesi, kırık kulağı orı"r 
belAlı bir pehlivan olduğunu göSte 
miye kafi gelirdi. , 

Molla Mehmedi diğer pehli~8;6 
lardan ayıran yegane meziyeti sı 
softa olduğundan okuyup yaı~j~i. 
ve birçok şeylere akıl erdirmesı dllr 
Şemsipaşa medresesinin haV8

101
, 

bahçesi Mollanın oturup hava 8 f• 
ğı yerdi. Medrese hemen heme~ S:r· 
talardan ziyade pehlivan ınısa 1 t 
lerle dolup boşalırdı. Devanu -' 



---20 'l'EMMUZ 1931 
%:s: ---

-•t-

---- p;-1 ( 

Yurdda Çekirge 
Mü:cadeleai 

Son günlerde şehrin muhtelif 
semtlerinde çekirgeler görülmiye 
başladı. Bazı yerlerde uçkun halin
halinde çekirgelerin birer bulut gi· 
bi şehre doğru ilerlediği de §ayi ol· 
du. Dün bir muharririmiz salahiyet· 
tar kimselerle görüşmüş ve doğru 
malhmat almıştır: 

Osınan Beyin l'lasis Ağabeysi :Bi~ 
l !ürlü Çakırcalıya Üç Bin Sarı 
ırayı Vermeğe Razı Olmuyordu 

Bu sene Çatalca, Silivri, Bakırköy 
ve Yalova kazalarında çekirge çık
mıştır. Trakyanırı birçok yerlerinde 
de çekirge görülmUştür. Çekirge mü 
cadele kanununa göre kaymakamla: 
rın riyasetindeki heyetler halkı mü.: 
cadeleye sevketmiye mecburdular. 
Eğer çekirgenin çıktığı sahadaki 
köylüler mücadeleyi başaramazlar
sa kanuna göre ci\'ar vilayet ve ka
za halklarının da bilfiil mücadele 
etmelerı lhımdır. İstanbul Ziraat 
Miidtirlüğü çekirge bulunan yerlere 
bu sene şehir v~ çarşaf göndermek 
~urelile yardım etmiştir. Bu sene 
tahsiııat az olduğu için mazot gönde
fememiştir. Bunu da köylüler ken
ıiilt>ri tf"dtırlk etmislerdir. ZP.hir sa
çılan yerlere sarı bEıyraklar çekmek 
Sl;retile tehlikeleri davar ve ınğıT sa
hiplerine 11811 edilmi<;t.ir. İstanbul 
Zirııal Miid!i:-\ii~ii Bakırköy kaza
sındaki cPkirif'lerle de mücadele ve 
imha etmiştir. Salahiyettar kimse-
1erin söylediklerini" ·,ti're şimdi Tür· 
kiyenin hiç blı: y~6flde gü!'eşi ka
patacak kadar kf"3if b\ıfüt .h~linde 
Çekirge yoktur. Birkaç sene evvel 
yalnız bazı cenup vilAyetlerimizde 
görülmüş ve bunla:- de imha edil
miştir. 

- - c:oıı---
1 r köyden .epeyce uzaklaştıktan son-
i a Çakırcalı kızanlarına gidecekleri 
Stikanıeti bildirdi: 
- Doğru Karıncalıdağa! 

\' .Bu suretle koca efe son nefesini 

1 ereceği Kanncalıdağa son defa o
arak hareket emrini verdi. 

0 
Çakırcalı ve kızanları yanlarında 

~:nan Bey olduğu halde Karıncalı
ga doğru ilerliyedursunlar, biz 

~~lelirn Osman Beyin oğlu Mehmet 
endiye ... 

~ Atehmet atını dört nala sürerek 
b'aZilliye hareket etmişti Çok hasis 
~ ır adam olan Mehmedin amucası, 
Sleğeninin böyle vakitsiz, kan ter i· 
?tı lld~ gelişini doğrusu hiç bc~n
tı ernış, hayra yormamıştı. Kendisi
tı e Uı.atılan Osman Beyin mektubu
t'ut • okuduktan sonra yüLünü ek· 
ıl tı: 

d - Ben kendisine söylemiştim de, 
~ edi, ne diye kendisine dikkat etmi
'I ordu, Böyle budala gibi Çakırcalı-
a av oluverdi. 

ı·} _:'\man amuca, bunun sırası de
ı.. ı Şımdi. Olan oldu işte ... Babam Qu •• 
~ gün Çakırcalıııın elindedir. Onu 
Urtarınanın voluna bakalım. 
- Çakırca}; kuleyi mi bastı? 

~··- liayır, babama Arpaz13 vakın 
d~~lerden birinde rastlamış. Oradan 

ga kaldırdı. 
~ ........ ~e delilik? Hem Çakırcalınıçn 
h endısınden para istediğini biliyor, ' 

0~ de köylerde dolaşıyor. Adam 1 

arnadı bu senin baban gitti. j 
li ........ ~uzum amuca harc1y~('ak vak- . 

l'lıfz Yok. Çabuk olalırr .. 
........ İstediği pıı.ra ne idı? 
- Uç bin altın. 

tı ........ Deli mu bu adam? Üç bin altı- ) 
~~?ne demek olduğunu bilmiyor 1 

On ...... 13.u. adamlar haydut amuc:ı ... ı 
811 

lar ıçın paranın kıymeti yok. Na
h kazanıldığını bilmezler. Şimdi 
'tı~r halde bu parayı tedarik etme-
ırı Yoluna bakalım. 

tı .... N~ sabuk ta karar veriyorsun .. 
li Ur bakalım, başka ç.areler düsiinc
~ ı:n. liükumete haber verelim, belki 
Orkar da babanı bırakır. 

~ ........ Sen Çakırcalıyi bilmiyor gibi 
ttıonuşuyorsun amuca ... Eğer hüku
~·ete haber verirsen Çakırcalı ilk 
da 0larak babamı öldürür. H~m bana 
tı Sıkı sıkı tembih etti. Eğer benim 
~ erede olduğumu hükumet öğrenir, 
~erfnıe jandarma varacak olursa, 
l'a iş olarak babanı öldürürüm. Son
lıt tıe.,:seni, ne kardec;lerini, ne de a-
u~ı sağ hır.akının, dedi. 
........ Vay mel'un vay! 
...... \Jakikat bu ... 
........ Bu yazı babanın el yazısı mı? 
........ !vet! 
........ Sakın sahte olmasın? 

)a...... İmkanı yok. Benim yanımda 
~dı. 

........ ~n de orada mıydın? 
!)\ ........ :Evet. Eftıı beni çağırttı. Babam 
bııek.tubumu gözümün önünde yazıp 

rı, verdi. 

tn ........ O halde bin lira vereyim de gö
~~ r. Anıucam fazla para bulamadı, 

!'sin. 

8()~ Oltnaz ımuca ... Hem bu parayı 
f:l!kra babam naınl olsa sana ödiye
de h liasiıliğin sırası değil, orta yer-

() •banıın hayatı var. 
ltıet8lllan Beyin ağabeyiıi ile Meh
~ •• '€fendi arasındaki münakaşa bir 
~;ten fada sürdü. Neticede Meh
duıu :Efendi amucasından almış ol
~tı tlç bin sarı altını hAmilen yola 
~, : o yola çıkar çıkmaz o~man 
d~ :iın kardeşi derhal Nazilli Jan
'fı;::a ltunıandanlığını boyladı. İlk 

dal Çakırcalı kardeşimi Karıncalı-
1\ı?l'ı Q kaldırmış. Size haber veriyo
\ı1ırı · ~a.?.ını Paşaya derhal malumat 
~cı ~·keratanın tf!dibi için de der-

\> arekete geçin. 

Ukarıda da bir münasebetle Na-

zım Paşanın Çakırcalınm tcdibik 
ne kadar yakından ali\kadar oldu
ğunu bildirmiştik. Aylardanberi 
jandarmalar ve sayısız müfrezeler 
efenin peşine düşmüşler, nerede 
olduğunu araştırıyorlar, takat -Oir 
türlü Çakırcalının bulunduğu mev-
kii meydana çıkaramıyorlardı. ! 

Son zamanlarda takip işlerinde 1 
bizzat bulunmak üzere İstıınbuldan 1 
meşhur Anzavur Paşa da İzmire f 
gelmiş, o da maiyetindeki seçme bir 1 
Çerkes müfrezesilP. ÇakırcaJının pe- !' 

şine düşmüştü. · 
1 

Burada bir nebze Aı;z:wur Paşa- ı 
dan bahsetmek lazım. Gayet cahil, 
bir saray muhafıZı olan bu Çt'r'kes. I 
Çakırcalının gizlendiği yer! bulmak ! 
için hiç kimsenin baş vurmadığı l)ir 1 
c;are bulmuş, büyücülerin, üfürük-! 
çü hocaların malıimatına mürac~at 1 
etmişti. Bu üfürükçülerin' her biri 
başka. bir usul tavsi,-e ediyordu. Ki-

1 
mi Paşanın gördüğü rl:.ya!arı tefsir 1 
ederek buradan pek yakında Çakır-. 
calıyı tenkil etmiye 11e büyük bir 
mevki ve servete ka•rnşacağını teb
şir ediyor, kimi nefesle>. okumakla 
Çakırcalınm iz'anmın kapatılabile- ı 

ceğini ileri süriiyord u. 
Hele bu hocalarci:m biri Anzavur 

Paşaya bir usul tavsiye etmişti ki, 
bu h1>psinden miikemmcldi. Bu usul 
abdest ~hrkf'n lco!!ann yıkanacağı 

zaman avuca doldurui:m su dirsek
lere noğru akıtıJırkP.n eğel' su ilk o
lar~k c;aı.ta dökii liir:,:eı Çnkırc.ıılınm ı 

sağ 1arafta, solfl dökfüecek olursa 1 

snl tarafta olduğu ifü. Ann1vuı- Paşa 
dağda izi k:ıybf'H:i~r mi hemen du
rar3k abdest almıya bı~1ar ve bu u
sıı lif' Çakırcalmın sôzdC' izini bula
ra tııkibe devam ederdi. Bittabi böy- 1 

le gü liinç usullerle Çakırcalıyı bul- j 
mak, i~nc ile kuyu kszmaktaıı daha 
imknmız birseydi. 

Evet. nihayet Çakırc.,}ınm nerede 
olduğu öğrenilmişti. Nazım Paşa bu 
haberi alır almaz derhal Ödemişten 
ba::jlıyarak bütün kazalara son dere
ce mahrem ve müstacel telgraflar 
yağdırmış, bu telgrafmda Çakırcalı
nın Karıncalıdağa ihtifa f'tti~ini bil
dirmiş, bu sefer kat'i istisali icin her 
türlü tedbirlt:rin a1ır.rnası lüzumu
mı çok şiddetli bir şekilde bildir
mişti. 

Nazım Paşa telgrafların sonuna 
şn cümleyi iHh·e ediyordu: 

cEğer vukubulacak olan müsade
mede Çakırcah hı.ıyyen ,·eya meyyi
ten istisal etiilemiyecek ohır ve bu 
mel'un tekrar kaçacak olursa taki
binde bulunan sivil ve askeri bütün 
rncmuranın ve zabitanın rütbeleri 
bir•r derece tenzil edilecektir.• 

Bu çok ~iddetli bir emirdi. Bu 
yüzden bütiin kaymakamlar, muta
sarrıflar ve j<mdarma kumandanları 
canlarını dişlt>rine t.<tkmışlar, öyle 
çalışmıya başlamışlardı. Bu defa Ça
kırcahnın ellerinden kurtulmasını 

imkansız bir hale getirmek için akla 
ne geldise yapmışlardı. 

Her şeyden evvel Karıncalıdağ 

çok sıkı bir muhasara altına alındı. 
Dağın her tarafında teşkil edilen 
karakollar telefonla yekdiğerine 

raptedildi. 

Hatay Ve Lozan GUnU 

İstanbul mmtakasındıki çekirge 
yumurtaları kışın topr•klar birkaç 
defe aktarılmak turetfü• imha edil
miştir. İstanbul ve~ civarındaki çe· 
kirgelerin melez İtal:van çekirgeleri 
ve yerli çekirge oldujtu an }aşılmış
tır. Bt~gü~ şehir, .içine kadar gelen 
çekirgeler:n bil çokl annın da yerli 
ot çekirgeleri olduğu anla~ılmış~ır. 
Bu çekirgeler zararlı df'ğlldir. Bila
kis diğer muzır çekirgeleri imhaya 
yaradıkları için hükt'ımet bunların 
zehirlenmesini menetmiştir. 
Bakırköyüne çekirge akın ettiği 

de doğru de~lloir. Şur.ada, burada 
kalan ve müca.rleleç!cn kurtulan mu .. 
zır çekirgelerin bu şekilde şehre gel
meleri ziraatçllerce memmmtyetlıe 
karşılanmaktadır. Şehre giren çe
kirgeler ezilece~fori için yumurta 
bırakma tehlikeleri c!f: yoktur. 

Salahiyettar 7.at bu malUmatı ver
dikten sonra: 

- İstanbul için çekirge istilası 
tehlikesi yoktur. Bunlar mücadcle
dP.n artan serpintilerdir. Eğer Ba
lc:rköyünde uçkun halindP. çekirge 
cls~vdı ve bundan da bir tehlike do
ğac:~gı . kabul edilseydi İstanbullula
rı da mücadPleye daYet ederdik. Bu
mın yapılmayışı da şayiaların yalan 
olduğunu gösterir. 

Zehirli Duman 
Bir amelenln ölUmUne 

••ba p oldu 
Eyü bün Silahd8.(ağa cadesindeki 

B .Sabrinin tuğla harmanınd\ çalı

şan amelelerden Hasan Koç, dün 

ocaktan çıkan dumandan zehirJene
rek ölmüştür. ------

Arabacıların sıhhi 
muayeneleri 

Yük ve binek arabacılarının mev 

cut nizamname mucibince senede 

bir defa-sıhhi muayeneye tabi tu -
tulmaları lazımgelmektedir. Bu ne-

vi arabacıların birçoklarımn mua

yeneden kaçarak sıhhat cüzdanı al

madıkları görülmektedir. Arabacı

lar Cemiyeti de bu hususta Be1edi

yeye müracaat ederek esnafın sıkı 

bir muayeneye tabi tutulmalarını iı 

miştir. 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - Hatayın anavatana kavuşma. 
sı münasebetile 23/7 /939 pazar gü
nü saat 17 de Evimizde bir toplantı 
yapılacaktır. 

2 - Lozan gününün yıldönümü 
münasebetile 24/7 /939 pazartesi gü. 
nü saa t17 de E\·imizde bir toplantı 
yapılacaktır. 

Mahkemelerin yaz tatili 
bu gün başlı yor 

İstanbul Adliyesinde bugünden 

itibaren yaz tatiline başlanmıştır. 

3 - Arzu ed~ıılerin toplantıya 

teştif!erüıi rica ederi.7 

Tatil, bu sabahtan itibaren 20 ey. 

llılc kadar devam edecektir. 

Tatil yapacak mahkemelı?rin müs. 

tacel i~lerine nöbetçi mahkemeler 
bakacaklardır. 
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&akta laili •eYcat olu lıenulardu ltirt 

Irak Petrolii · Harbi·": 
Birleşmiş Devletler . Amerikası 

Kentucky kruvazörile . visamiral 
Colby Chesteri İstanlıula gönder· 
di. Abdülhamit amirali tantana ve 
merasimle kabul ve şarklı nezake· 
tile ikram etti, Tütkiyenin geniş 

servetini gösterdi ve Chester eli bo~ 
fakat kafası hulyalarla dolu memle· 
ketine döndü. 

Maahaza bu defa bir sivil olarali 
tekrar İstanbula geldi. Irakta top. 
rak altında büyük petrol hazinesi 
bulunduğunu öğrenmişti. Abdülha
mit imparatorluğunda petrol bulun
duğunu kat'iyyen işitmemiş oldu· 
ğundan amiralin bu haberinden 
hayrette kaldı. 

DAim.a nezaketli bulunan Abdül· 
hamit, Chester'e istediği her şeyi 
vadetti, ve Chester fstanbuldan ay
rılır ayrılmaz, Abdülhamit büyük , 
bir teklif ve mukabil teklif işini 

başlatacak surette Alman ve fngi- · 
lizlerle ~üzakereye başladı. Herke· ı 
se imtiyazlar verdi. fakat müzake
reler pek uzun sürdü, ve güzel bir 
gün Genç Türklerin kenfüsini tepe
taklak ettiklerini gördü. İngilizler, 
Amerikalılar ve Almanlar yeni .vazi
yetin kendilerini işlerinden alıkoya
mıyacağına tabit karar vermiş ol
duklarından 1912 birinciteşrininde 
İngilizlerle Almanlar An1?lo-Tur
kish Petroleum kumpanyaı:ını teşkil 
ettiler. 

Bu suret1P on beş senelik çekişme
den sonra Amerikalılar -muvakka
.ten- ortadan kaldırılmış, Almanlar 
kalmış bulun:.ıyordu. Anglo-Persian 
Oil kumpanyası tekmilinin yarısı o
lan hissesini Türkiye Milli Banka· 
sından çekip almış ve bu suretle 
Büyük Britanya bu işin dörtte üçü
nü eline geçirmişti. 

1914 martıi11n 19 unda İngiliz Ha
riciye Nezaretinde bir mukavele im
zalandı. 

Gulebenlnan 
Bu mukavele ile Musul ve Mezo· 

potamya petrolünün yüzde 50 si 
Anglo-Persian: 25 i Doyç Bank'a, 
yüzde 25 i Anglo-Saxon petrol kum
panyasına verildi ve. yüzde 5 dahi 
Gulbenkian namında birine pay ay
rıldı. Tabii bu adam bir hiçten baş
ka birşey değildi, fakat bugün 50 
milyon İngiliz liralık bir adamdır. 

Hayret içinde kalan petrol alemi, 
neden Gulbenkiana pay verildiği· 
ni sordu. Hiç bir kimsenin bu ada
mın adını bile işitmedikleri, hatta 
mütehassısların bunu tanımadıkları 
şüphesizdi. Böyle olduğu halde Er
meni Calust Serkis Gulbenkian An
glo-Amerikan-Cermen petrol müca
dele ve entrikalarının kaffcsinde 
mühim roller oynamıştı. Gulbenki
an tamamile esrarengiz ,hattfı Za
harof yahut Lawrence'ten daha es
rarengiz. bir adamdı. Erzurumda 
doğmuş, İstanbulda büyümüş, Ba
kü'nun meşhur petrol kralı Manta
chev'in yazıhanesinde ufak bir kAtip 
olmuştu. Gulbenkian haris ve cmel
perverdi. Yarış beygirleri bc>~liyen, 
mfüeattdit satoları olan 200,000 rub
le masrafla büyük ziyafetler veren 
patronunun ticaretten kafi parası 

vardı. 
Gulbcnkian Av1·1ıpaya P,elerf!k De-

terding'le buluştu, ve Bakudeki Ro· 
schild cmlôkini ınühayaada onun 
mutavassıtlığı vazifesini görrfü. Bu 
Gulbenkian'ın ~ervete ilk kavuşma· 
sı idi. Bundan sonra Avenu D'Iena 
da vnlnız bir sarayda yaşadı ve bu
rada dilnyonın en harikulfıde t'f'Sim 
koleksiyonlorından birini vücude 
getiroi. Fakat perde arkasında ça
lışmayı hiç bir zaman bırakmadı. 

Chel kumpanyasınm ızizli aj n nı sı
fatı le uhde~ine çok nazik Yazifeler 
verildi. Hükôınet dnirelc:.rine ve 
her yerdeki meclislere girebiliyor
du, ı:e böylt bir yere gfrmesi i$t€?1ı-. 

Mnhu• Kral Gazlyllle•Yel 

Pa~İÜd;~et .l 
diği zaman yirmi dört saat için; e 1 
bir İngiliz tebaa.~ı oluveriyOTdu. 
Şeytanca şarklı usulleri sayesinde 
İngilterenin ideal bir mutavassıtı 
oldu. Tabii verildiğine şüphe olmı
yan milyonları~ rüşvetten sonra çok 
iştiyak çekilen imtiyazda İngilizlero 
yüzde 75 hisselerini kazandıran Gul
benkian ,.e bu işten aldığı da yüzde 
yüzde 5 idi. 

Harp başladı. Pek ~okları harbin 
sebebinin Anglo-Alman Musul pet
rolü rakabeti olduğu kanaatinde bu
lundularsa da, bunun böyle olduğu
nu meydana çıkarmak güçtür. H::ırp 
kıyametinde Rockfeller ile Detcr
ding; Standard Oil ile Royal Dutch; 
ve Vaşington ile Londra arasındaki 
mücadele dahi dahil olduğu halde 
her şey unutuldu. 

Mücadelede Siyasi Amiller 
Beynelmii'telifin petrol konferan

sının nezareti altında bir misak im
zalandıysa da, bu misak bu kıymet
li mayii Çine satarak petrol kralla
rını para -ve lanetler- kazanmaktan 
alıkoyamadı. Filhakika ancak Cle
menceau'nun 1917 de tarihi .Bir 
damla petrol bir damla kana bedel
din telgrafından sonra Amerika hü
kumeti petrolcularını .mayi altınla
rını. devir ve teslime mecbur etti. 

Mart 1916. İtilaf maneviyatı kuv
vetli değildir. Fransız kanı alabildi
ğine akıyor. Londra bir hediye; Mu
sul vilayetile Fransanın şevk ve 
gayretini arttırmak istiyor. İtilaf 
1916 martının 16 sında tasdik edil
dise de gizli tutuldu. Fransa tatmin 
edildi, İngiltere çok şey feda etme
di, çünkü Musul henüz Türklerle 
Almanların elindedir. Türkler Mu
suldan sürülüp çıksrılacak ve pet
rol Almanların eline bırakılmıya

cakdıysa, müteaddit düşman şeyh
lerin hakkından gelinmek lazımdı 

ve İngiltere her halde Yakınşarkta 
yeni membalar ele geçirmek ister. 

MH. Ger trude Beli 
Bu iş için Gertrude Bell oraya 

geldi. Sir Hugh Bell'in biricik kızı 
GertrudP parlak bir müdekkik ve 
hayatı sergüzC'ştlerle doludur. Arap 
rüesayı avuç içine almak işi onun 
uhdesine verildi. Ve bunların gay
retile Irak pctro1ları İngilizlerin e· 
line geçti. 

Framsada11 Hi11esi Alınıyor 

1920 nis:ı.nınm 25 inde her biri hü
kumetleri namına Musul petrohl işi
ni halletmek için iki adam: Froımnz 
Hariciye Nezareti Daimi Miisteşarı 
Mösyö Philipp~ Bertelot ile Anglo
Persian petrol kumpanyası mildüri.i 
Sir John Cadman San R<!mo'da bu
luştular. Fransa Rhir•eland'm işga
line dr.lmış olduğundan İngiliz ynı·
dımma çok zirrlı:.:? muhtaçtı Musnl 
petrol istihsa1fıl ııı::1 yüzde 2=.i his· 
sesine mukab!l 1916 mayısının gizii 

i.tilafnamesinin iptaline muvafakat 
etti; ayrıca Fransız imparatorluğun. 
da petroı satışının inhis ... r:ını 1ngil
tercye verdi. Ayni zamanda Fransa 
Faysalın işgal ettiği Suriye üzerinde 
bir manda temin etti. 

la.ıilizlerle Amerikalıların 
Arası Açılıyor 

Franko-İngiliz petrol ittifakı Va
fingtindan acı-tatlı notal.ann gelme
sine sebep ve Anglo-Amerikan ger
ginliği her iki tarafta deniz silahlan
masını mucip oldu. Türki~e bu sıra· 
da Büyük Harpteki rnağlfıbiyetin· 

len kendini kurtarıp toplamıy.a baş
lamıştı. Anglo-Persian petrol kıim- '· 
panyasının işletmesine pek i eim 
bulunduğu pettol ile Musulu istedi. 
Selinikte bir gümrük memurunun 
oğlu olan Mustafa Kemal GaziUaı: • 
muştu. İngiltere ona karşt ·Yunan 
Kralı Kostantini çık.ardı; ve uyan
kar Türkiyeye karşı hıristiya.nlığhı 
mukaddes bir harbini ilan etti. A
merika ile Fransa Türkiyeyi tutttt• 
Zar. 

Sir Baıil Zaharof 
Büyük öli.im taciri Sir Basil Zaha. 

rof'a müracaat edildi. Tekrar bari· 
kulade bir şahsiyet sahneye çıkıyor. 
Anadolunun ufak bir köyünde doğ
muş olan Zaharof hafi istihbaratın 
bir ajanı. Fransada İngilizlerin giz1i 
bir murahhası oimuştu. Bunun1a 
beraber lejyon donar niş.anının bü
yük haçının da hamili idi. Zaharoi 
Yunanlılara silah temin etti ve on· 
lara paraca yardımda bulunması ~
çin tertibat )' aptı. Fakat cBozkuTh 
kazandı. Üç yüz bin Yttnan neferi 
btı te§ebbiisü kan ve hayatlarile ô
dediler; ve Zaha·rof 50 ile 60 milyon 
arasında ingiliz lirası kaybetti, çün
kü Yunanlılar aldıkhrı silahların 
parasını ödemediler. 

Maahaza bu kayıp Zaharofu harap 
etmedi. ' 

Zararı Fr.ansa yüklendi, çlinldi 
müteakipki muahedelerle İngiltere 
ile Amerika Musul petrolünü onun 
elinden aldılar. Fransanın başka: • 
dertleri de vardı. Poincare, Ruhr'u 
işgal etmek istedi. Nihayet İngiltere 
üstün çıktı; İngiliz zabitlerinin sevk 
ve iadre ettiği Faysalın Irak kıt'alaw 
rı 1922 de Musula girdiler. " 

Gulebeaki - n111 Rol Ve Nftrulli ' 
Ortağı Standard Deterding petrol 

kumpanyası yani Birleşmiş Devlet
ler Amerikasile bir itilaf akdetti; 
bunu duyan Deterding Gulbenkian'a 
hücuma karar verdi. 

Bu devlerin muharebesi idi. Rock
feller araya girdi. Gulbenkian'la iş 
görmek için Rockf eller'in mutemedi 
Paris'te arzıendam etti; Gulbenkian 
bunu birkaç enfes iyi san'atlar eseri 
ile ve Poincare ile Briand'ın imzalı 
fotoğraflarile müzeyyen yazıhane

sinde kabul etti. Ceketinin iliğinde 
de lejyon doni1r ni§anının rozeti 
parlıyordu. 

cMösyö Gulbenkian Musul petro. 
lundaki hissemizi istiyonız. Yüzde 
beşin hepsini değil yalnız yüzde 1,2! 
şini. Buna ne btfyorsunuz?. 

Gulbenkian - Bir milyar. 
Hayretten dona kalan Amerikalı 

fiatı aıaltmıya uğraştıysa da Gul· 
benkian tekrarladı: cBir milyar> 

Bundan sonra Gulbenkian, Royal 
Dutch ile Shell kumpanyalarının i
dare meclislerindeki mevkilerinden 
azledildi. Mukabil hücum tam vak
tinde idi. Davayı kaunınıtk için bu 
defa Ameıikıtlılarla hirle~rek, A
merikalıların mağlOp edildiği Vene
zuella'dllki She11 mı!lnfaatlerine hü
cum etti. Shell'in zayıf nokt~larının 
neresi oldu~;-"lu hi.ç kimse onun k&~ 
dar bilmiyordu. Gulbeıı)dan dört sı~ 
ne kencırdıı durdu. b.kst 1911 daı 

sııbncde görl\nerek bir hre d•ha 
(Sonu 7 n~ ıcayfammta) 
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KORKUNÇ GECE 
Y•un: llh • ml Bozok 

· Yeni Erzincan Valisinin 
Yeni Sabaha Beyanatı 

İnebolu önlerinden geçen ufak 
'vapunıt\. ikinci mevki güvertesinde 
·akordiyonun çaldığı tangoyla çift
ler dönüyor. İhtiyarlar da geçmişi 
hasretle anarak bu çiftleri seyredi
yorlar. Vapurun alt güvertesinde 
kemençe ile acıklı Karadeniz şarkı-

. lan söyleniyor. Bi~ci mevkideki 
yolcular ise kimi tavla veyahut is
kambil oynuyor, kimi güverteye çık
mış mehtabı seyrediyor. 

Etrafı aydınlatan ayın üzerini ya
vaş yavaş kara bulutlar kaplıyor. 

Mehtabın altında görünen sahil, a
yın ışığı eksildikçe hayal gibi daha 
sonra karanlık iç.inde kaybolarak 
hiç gözükmüyor. Önceleri hafif, ha· 
fif esen rü7.gnr, sonradan bir fırtı· 
naya dönüyor. Kar.anlık içinde dal
gaların köpüklerinden başka şey gö
zükmüyor şimdi. Bitihirl arkasın
dan iri dalgalar halinde yuvarlanan 
deniz., ufak tekneyi parçalamak is· 
tiyorm~ gibi olanca kuvvetHe ge
miye yükleniyor. Çünkü gemi azgın 
dalgaların ortasında müthif çatırtı· 
lırla sallanıyor. 

Geminin içindeki h~lk devrilen 
bir vazo, kırılan bir tabak şangırtı
lile bağrışıyorlar, kendilerini tuta
mıyant.r oldukları yere gasyan· O· 

diyorlar. Geminin zabit ve tayfal~
n halkı teskin etmiye uğraşıyor. Fa· 
icat deniz azdıkça azıyor. çatırtılar 
utıyor. Tehlikeyi anlıyan kaptanın 
emrlle., herkese can kurtaran simit
leri ve tahlisiye yelekleri dağıtılı

yor. Gemi son bir defa yüksek bir ı 
ulganın üstüne çıkıp şiddetle dal- ; 
galara gömülüyor. İçeri hücum e-1 
deiı sularla halk çığlıklarla denize 1 
dökülüyor. 

Dalgalarla mücadele eden gen; 
bfr esmer erkek bacaklarına birşe
yin sarıldığını hissediyor. tik önel? 
kendini kurtarmak için bacaklannı 
sallıyor. Fakat bu sarılan insanın 

çok kuvvetle tutunduğunu .anlayın
:a, dalgalarla daha şiddetli mücade-
leye başlıyor yeniden. · 1 

Ufak bir balıkçı kulübesini.."l için· f 
de, biri erkek, diğeri kız ola!\ iki xi· I 
şi yatıyor. Erkek kımıldanıyo!". yarı 

1 
.açılan gözleri.le etrafa bakmıvor. 

· Kulübenin köşesinde, lnyafetinden ! 
balıkçı olduğu anlaşılan adam genç 

erlı::eğin ayıldığım görünce y2nına ı 

gidiyor. Erkek yanına sokulan bu ı 
yabancıya hayretle bakarak: 

- Neredeyim? Sen kimsin? diyor.. 
Balıkçı gence şefkatle: 

- Sizi dün gece bayılmış olaTak 
«umsalda buldum. Biraz ötede ya-1 
tan kızı göstererek: ı 

- Bu bayan da size sarılmış ola
rak yanınıulaydı. Erkek biraz dü· 
§Ündü. Akşamdanberi öyle müthiş 

ieyler cereyan etmişti, fikri dehşet

li kanşıruştl. Başını avuçları içine 
alıp şiddetle salladı. Balıkçıya döne-ı 
rek: 

• 
'( - Doğrudur. Yahudilik ve nasra-ı 
nilik İbrahimden sonra gelmiştir. 

Dedi. 
Cağfer, Necaşinin İbrahime ait A

yetlerden hoşlandığını anlayınca, 

tbrahime dair birkaç lyet daha oku
du. 

Necap, çok m~mnun oldu ve: 
- Yarab! bugün, bana, İbrahim 

dinini tekrar gösterdin.. ben de o 
dine tlbiğim! 

Diyerek Allaha hamdü sena etti. 
Bazı isllm müverrihlerinin kan&

atlerine göre, Nedşi, islAmiyeti giz
lice kabul etmiJtir. 

Nübüvvetin altıncı senesinde ve 
Muhammedin kırk altıncı yaşında 
Hamza. ondan üç gün sonra da Ö
mer müslüman oldu. Bunlann islam 
olması ile islamiyet epeyce kuvvet 
buldu. Bu iki zatın, müslüman ol
.aı.asmın, islim tarihinde çok büyük 
themmiyeti Yardır. 

Hamza müslüman olmazdan evvel 
mühim bir vak'a olmuştu. 

O zaman, müs1ümanların adedi o
tuz sekiz idi. Ebu Bekir; cArtık 

meydana çıkalım!. diyor .. Muham
med de c Ya Eba Bekir! daha çok 
lruvvetaidz.• der, meydana çıkmak· 
'tan sakınırdı. 

Muhammed. nihayet, Ebu Bekirin 

- Evet •.. hatırlıyorum. diyor, lJ.. 
bür taraftan kız da gözlerim açıp 

etrafa korkuyla bakındı. Kızın a
yıldığını gören erkek, yattığı y~r

dcn kalkıp kızın yanına koşuyor: 

- Korkacak birşey yok. Bizi kur
taran balıkçının kulübesindeyiz. Kız 
ha;Tetle: 

- Bizi kurtaran mı? .. Siz kimsi
niz? Bizi kim kurtardı, diyor. Erkek 

· sinirli bir halde: 

- Sayıklamayın canım. Dün ak· 
şam batan vapurdan kurtulduk. An
bdınız mı? diyor. Sonra mühim bir
şey hatırlamış gibi: 

- Bakın kendimi tanıtmayı unut
tum. İstanbuldan mimar Feridun 
siz de kendinizi tanıtın. Bu dağ b:ı
şuıda biribirimi7.e yardımımız Öfl

kunur, diyor. Daha henüz yatmak
ta olan kız doğrularak: 

- İstanbuldan tüccar Coşkun E
sen'.in kızı Melahat. ~eridun, balık
çıdan yakınlarda bir postane olup 
olmadığını sorup m\isbet cevap alın
ca Melahatın mfü:~:ıdcsini alarak 
bankadan para istt'mek üzere kulü
beden çıkıyor. 

İki gün sonra 'Feridunun parası 
gelmiş, Melihıtla İstanbulıı hareket 
ediyorlardı. Bu balıkçı kulübesinde 
geçen iki gün, bu iki genci sanki se
nelerdenberi beraber1Prmiş gibi hir 
Jcştirınişti. 

Buradan ağlıvarak ayrıldılar. Fe
ridun balıkçl\"a epey bir rnikt.:;r pa
ra verdi. Balıkçıya çok teşekkilr e
divorl•r. İnebcludan gelen otoma· 
bille hareket edivorlar. Mel3hat o
tomobilde hiç çekinmeden kurtarı
cısı Feriduna yaslanmış, hatta biraz 
da sc;rılmıştır. 

* 
Haydarpaşa garında epey bir k~-

1.abalık var. Herkes birkaç dakika 
sonra gelecek: olan Ankara eksprPSi
ni bekli or. Herkesin gözü trenin 

gö'lükeceği tarafta. Keskin bir dü
diik sesi etrafta derin akisler yapar
ke!t vorulmuş bir de\• gibi ilerliyen 

iri lokomotif \'e arkasından sürükle
diği vagonlar gözüküyor. Tren dur-

muş, ortalıkta bir kaynaşma var. 

HC?rkPs hasretine kavuşmak için 
pencettlere bakıyor. İki kazazede, 
Feridun Ye Melahat trenin basamak-

Jarındadır. Bunlart gören. iki ayrı 

taraftan koşarak gelip, çocuklarile 

sarılıp öpüşüyorlar. Gençlerin yar
dımiyle hiribirile tanışan bu iki aile 
hep beraber gardan çıkıyorlar. 

* Bir buçuk ıy sonra Beyazıt Bele-

diyesinin ilan tahtasında bir nikah 

kağıdı vardı. Bu kağıdın erkek ha

nesinde: İsmi: Feridun, Mesleği: 

Mühendis, kız hanesinde: Babasının 

adı: Coşkun, İzmi: Melahat kelime· 
leri vardı . 

Çalışkan Erzincan Valisi Halka 
Pek Çabuk Sevdirdi Kendisini 

El'zincan (Hususi) - Bugün ma
kamlarında sayın valimiz Osman 
Nuri Tekeliyi zi~aret ettim, meml~ 
kette yeni yapılan ve yapılacak olan 
işlerden gazetemize yazılmak üzere 
izahat verilmesini rica ettim. İşleri· 
nin çokluğuna rağmen bu dileğimi 
kabul buyurdular ve şu beyanatta 
bulundular: 

- Yurdumuzun her köş~inde oJ, 
duğu gibi burada da her sahada ç.ı. 

lışmalar devam ediyor. Şu günlerde 
köylerb biribirine ve nahiye mer· 
kezlerine geniş yollarla bağlanma• 
için hec köyde yol faaliyeti başla· 

mıştır. Bu yollardan en mühimmi 
Başköy le Erzincan arasındaki yoı.. 

dur. Bu yol Sipikör daği tepesindeki 
Kışla karakolile nahiye medcezi a-

rasındaki bir patikadan ibaretti. Het 
kış uı:un günleree kapanır ve mel' 
kezle bu nahiye köyleri münakalt 
imkanını bulamazdı. işte bu mah· 
7.tırl11r <:imdi ortadan kalkmış bulu
nuyot'. Çünkü: bu yol Başköyden Er 
zincana kadar ber türlü 'Vesaitin gi
dip gelmesine müsait bir tan:da ya-

pılmıştır. Pazartesi günü otomobi
limle bu yoldan Başköy nahiyesine 
gidece~im. Diğer 'kö~lerde de yol\a. 
rın islahma çalışılmaktadır. 

Vjlayetimizde bu yıl mezruat vi! 
mahsulat her yıldan daha verimli
dir. Mevsiminde yağan ya~murlar 

ve hükumetimizin çiftçiye tohum
luk i~in verdiği paralar köylünün 

yüzünü giildürm~r. Bu böyle ol
makla bt!raber ziraatçıların tahmi
nine göre geçen yıla nisbete.n bu se-

neki hasılat bir bu~uk misli fazladır. 
Bundan başka hükumetimiz.in köy
lere dağıttığı traktörlerin \re diğer 

ziraat vasıtalarının da verim husu

sundaki yardımları çok büyüktür. 
Köy kanunlarını tatbik ediyoruz. 
Köylünün her derdini yakından ve 

kendi ağızlarından dinlemek fırsa

tını kaçırmıyoruz. Köylerimi7.in 
kültür bakımından da ilerlemesi 
günden güne adedi çoğalan okulh-

rın yapılmasile hız almaktadır. Bu 
mekteplerin bir çoğu bitmiş ve bir 
kısmı da bitmek üzeredir. 

Şehrin imar planı yapıhyor. Yapı 
ve yollar kanununu tatbik ediyoruz. 
Planın tatbikinde şehrin çehresi çok 
değişecektir _.Elektrikle şehrin ten

viri için Belediyeler Banka<::mdan 
istikraz yapılıyor. 150 bin liralık is
tikraz mazbatası belediye meclisi ta

rafından tıınzim edilerek Vekalete 
sunulmuştur. Yakınlarda bu istik
raz muamelesi bitmiş olacaktır. Hal. 
kevinin noksan kalan kalörifer, s~ 
elektrik tesisatı için on bin lira gel-

, 

B. U..n Nuri Tekeli 

miştir. B:.ı i:şi de bugiin münakasaya 
koyacağız. 

Çok iyi bir idare amiri olaıı vali. 
çok kısa bir zamanda kendisini hal. 
ka sevdirmiıtir. 

M. Htıttınoğlu 

••• Oewtetçe ,......,.. Mite• 
çttllllder 

Çorlu (Hususi) - Çorluya üç sa
at biı' mesafede Karasinit namile 
maruf çütliklr.rin devletçe istimiak 
muameleleri bitirilmijtir. 

Bu çiftlik arazisinde 200 er e'·li 
oforak kurulacak bu iki yeni köyiln 

mahalleri de tayin ve tesbit edildi· 

ğinden müteahhidine ihale edilir e
dilmet inşaata başlanacaktır. 

Yeni 118~111- köyleri 
Çorlu (Hususi) - Tesis edilmiş 

ve yeniden tesis edilecek göçmen 

köylerinin su ihtiyaçlarını temin 
rnaksadile VeJrlı.letin gönderdiği bir 

mühendis iskan mıntakalarmda tct· 
kikat yaparak yeraltı su cereyanla
n hakkında trnzim ettiği rapor:.ı 

Vekalete takdim etmek üzere An
kara'ya dönmüştür. 

Çorlu k•Jmakamı gitti 
Çorlu (Hususi) - Mahalli İdare

ler ve Belediyeler Muamelat Şubesi 
Müdürlüğüne tayin edilen kayma· 

karnımız Necmettin Ergin yeni işi

ne başlamak üzere Çorludan ayrı-

lırken büyük bir halk kütlesi tara
fından kasaba dıştnrı ve :iairelcr 

müdür ve memurları tarafından, 

kaza hududuna kadar teşyi edilmiş
lerdir. 

::.:·::.:·::;.;~~~~ı~~"!~:~.~:J ·~~ ~LM ~ıı 1 
mişerife gitti. Müslümanlar, toplu tLf CEDDi FEDRUHZAD 
bir halde durmaktan çekindikleri i- 't'4'ZAN · M. R.AS•M ~GEN5!!5!!!:!!!!!!!!!! 
çin her biri, bir tarafa .. aşiretleri O· ..... • _ 
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!anlar aşiretleri arasına gitti. 
Sbu Bekir bir hutbe okudu ve 

orada bulunanları Allaha ve resu
JQne iyman etmiye dağvet etti. fs
lam lar arasında ilk okunan hutbe 
budur. 

Müşrikler .. bu cür'etkarlığa çok 
kızdılar. İslamların üzerine yürüye
rek onları fena halde dövdüler. Mu~ 
hammed de çok dayak yedi. Otbc 
ibni Rebia, Ebu !Bekirin yüzüne na

lınla vurdu. Beni Tim kabilesi efra 
dı yetişerek Ebu Bekiri düşminlan· 
nın elinden kurtardı \•e yürüyemi· 
yecek kadar dayak yediği için bir 
kilime sararak evine götürdüler. 

Ebu Bekir biraz kendine gelince 
Muhammedin ne halde olduğunu 

sordu. Anası Ümmü Hayr: Bu bela
lar, başımıza hep onun yüzünden 
geldiği halde halli. onu soruyorsun! 
(H •erek o~lunu azarladı ve önüne 
yemek getirdi. 

Ebu Bekir, Muhammedin ne hal
de olduğunu anlamadıkça ağzıma 

bir lokma koymam, diverek yemin 
edince birini eönderdfler: Muham-

medin, beni Erkamin evinde sıhhat
ta olduğu haberini getirdiler. 
Akşam ortalık tenhalaşınca iki 

kadın Ebu Bekirin kollarına girdi
ler; onu, Muhammedin yanına gö· 
türdüler. Muhammed, Ebu Bekirin 
alnından öptü. Orada bulunan müs
Ulmanlar da o suretle hareket etti-
ler ve hepsi de Ebu Bekirin haline 
ağladılar. O gece, Ebu Bekirin anası 
da müslüman oldu. 

Bu vak'anın ertesi günü Hamza 
müslüman oldu. 

Hamza, Muhammedin amcasıdır. 

Ebu Lehebin azadlı kölesi idi. Mu-
hammedi, emzirmiş olan Nüveybe 
Hamzayı da emzirdiği için ikisi süt 
kardeştiler. Muhammed'den iki ve 
bir rivayete göre dört yaş büyük
idi. 
Hamzanın müslüman oluşunda 

muhtelif rivayetler vardır. 
Ebillfedanm rivayetine göre, Mu· 

hammed, bir gün cSaf u da otunı· 
yordu. Ebu Cehl İbni Hişam geçer
~en M uhammede küfretti, Muham· ı 

med, cevap vermedi. Amcası Ham
za, o gün avda idi. Avdan dönüşün

de silahlan üzerinde olduğu halde 
Kağbeyi ta\•afa geldL Abtlullah İbni 
Cudganm cariyesi yanına sokularak 
Ebu Cehlin Muhammedi tahkir et
tiğini söyledi. 

Hamza. Müslüman olmamakla be-
raber biraderzadesine fona söz söy
lenmesine hiddetlendi. Doğruca, 

herkesin toplandığı yere gitti ve: 

cBenim biraderzademi tahkir eden 

sen misin?> diyerek ok yayı ile Ebu 
Cehlin kafası:ıa vurdu. Orada, Ebu 

Cehlin mensup buluncluğu beni 
Mahzum kabilesinden adamlnr var-

dı. Ebu Cehle muavenet için Ham
zanm ü~erine atıldılar. Büyük bir 
kavga çıkmak üzereyken Ebu Cehl 

araya girdi; cBırakımz. Hamzanm 
hakkı \•ardır. Ben, onun biraderza
desine fena söz söyledim.• dedi. 

Hamza gittikten sonra, kendi adam. 
1anna: .Aman ona ilişmeyiniz! Ktz
gınlıkla müslüman olur. Muhammed 
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- Ne kadar da nanköriim! l\1u -
kadderatım, bugünden, hatta bu s;ı. 
niyeden itibaren değişti. Hayattn 
artık aylııız değ!lim. Bundc1n böyle 

1 

her şeye inanacak, iimit edecek ve 
etrafımdaki havayı istiycrck t~mef. 
füs edeceğim ... Fakat dostum, y::ı -
~amak, benim ıçin sizi görme~, işit
mek ve konuşmak şeklinde tecelli 
edee<!ktir. Buraya her gün gelecek 1 

. . . ., 1 mısınız ... 
- İhtiyat tedbirlerinin müsaarie 

ettiği nisbette, haf tada lki veya üç, 
kere günlerimizi iyi bir şekilde se-1 
çeriz. Havayı, rüzgarları, yıldızları 1 
tetkik ederiz. Diğer günler, müsait 1 
saatlerde her ikimiz de, pencerele. 1 

rimize çıkarak, evvelden kararlaş
tıracağımız igaretlerle konuşuruz. 

Sizin de benim gibi, kuvvetli gfü;. 
lere maille olduğunuzun farkında. 
yım. Ve hatta, size, sağır ve dilsiz
lerin lisanını öğreteceğim. Bunu 
öğrenmiştim ve parmaklarınızla, 

bana: «Bugün mahzun um, hasta - 1 
yım, behemehal geliniz» dediğiniz 

zaman, rü74ar ve yıldızlar ... 

- Yok, buna gelemem. Hayatı -
nuı tehlikeye 1roymamzı kı.t'lyen 

istemem. Eğer herhangi bir heves 
ve arzu ile sizin hayatınızı tehlike
ye maruz .ktlarsam, bundan muhak
kak ölürüm. Böyle oir şeyi zihniniz
den çıkannız. Fakat böyle bir saa. 
det ı.ı:run sürmiy~k. Günün birin
de nasıl olsa hürriyetinizi. ele ahp ... 

- Burada iki veyahut üç sene 
kadu kalacağım gibi görünüyor. 
Bu benim hareketime -;re isteğime 

tabi. Heı· ne olursa o~sun, bu evden 
çıkına dan ev\· el shjn de vaziyetiniz l 
değişmiş olacaktır. 

Hikmet, genç adamın karşısında 
gözleri kapalı duruyordu. Selim la. 
kırdısını bitirince. gözlerini açtı ve 
sevimli ve bukleli saçlarla süslü ba. 
jlDI sallıyarak, nefeli bir tavırla: 

- Şuraya oturunuz, ve sağır -
dilsizlerin lisanını hemen öğreti -
niz .. dedi. 

- İmkanı yok .. 
geldi. 

Hikmet kı1.arak 

vurdu: 

gitmek zamanı 

ayağını 

- Hiç olmazsa ilk iki harfi öğre. 
tiniz. A ve B yi bilemez.-;em, sabaha 
kadar gözleri.mi kapıyamaın 

Selim, 'bu isteği yerine getirmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu harflerin 
hangi işaretlerle gösterileceğini öğ
rettikten sonra Hikmet: 

- İki kelime daha öğrenmem lfl_ 
zım.. diye ısrar ett i. 

Selim, Hikmeti kolundan tuta -
rak, pencerenin kenarına götürdü 
ve perdeyi sıyırarak, ufukta hafif 
bir beyazlığın görünmeğe başladığı 
gökyüzünü gösterdi. O ,·akit, heye
canlı tabiatinin verdiği lıisle, Hik. 
met, dostunun maruz kabcağı teh. 

te kuv\:et bulur.> diyerek nasihat 
etti. 

Hamza, Kureyş içinde çok sevilen 
ve pek cesur bir adamdı. 

Ebu Cehlin kabilesi efradı ve 
taraftarları çoksa da aralarında kav
ga büyüdüğü takdirde Hamzaya da 
bir kısım halk taraftar olur. bu da 
islamiyeti kuvvetlendirirdi. Ebu 
Cehlin akiı, fikri isllımiyeti kuvı:ct
lendirmemckti. Onun Hamzadan 
korkusu yoktu. O Kureysin büyük
lerindendi. Hatırı çok sayılır, sözü 
geçerdi ve kimseden pervası yoktu. 
Muhammed: « Yarab! Bu dini Ebu 
Cehl ile yahut Ömer ibni Hnttab ile 
aziz et!> diye Allaha dua ederdi. O 
zamanlar, Kureyş içjnde en ziyade 
söziinU yürüten ve hatırını saydırnn 
bu ikisiydi. Muhammede en çok düş. 
man olanlar da bunlardı. 

likeleri diiş~i.nerek şiddetli bır e' 

dişcyi" düştü: . S • 
• -· 5i7Jnle beraber trekc .. gın1 tel'' 
raya gelırken maı uz kaldı~nıı d 
likeleri ~öreceğim. Büyuk dıııtı 
bu tarafa gelirkl·n muhakkak bı 
merdn en kuıİanmışsın zdır. S 
fam olup olmadığını lıakacağıııt 

- Endise etmeyin. Bt n heP 
dtişundi.ım. 

1 
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- Mcrdıveni göl'~ği.ın. <;ot e. 
riınle elleıimden başkasınl ınıırı 
mam. Merdiven ı crede? ed 

· · Bu olmaz Hikmet. penccr 
dışarıya çıkmayın. ~<'roi.veı2in; 
lam ve yeni olduğuna dı:ir soyl ~· 
!erime inanınız. Hem mcrl\k .e e
yi.n, sükiınet, ycgfınc tak•P ti/' 
dilecek harekettir. v~ bakın~ 
bütün ihtarlanma rağmen pe 
den atlam1ya kalkı~aca~ oı~" t• 
bir daha buraya gelmiyeccgıff'C 
mın olabilirsiniz. ır 

Ve Hikme~, buna r.ı~men fi~,ı. 
den vazgecrnediği V-" canının ,.
dığmı belli ettiği için Seliın, ~ 
sında duran .bukleli ba~ı. i~ ...dl
kendine çekerek saçlarını ~ .. 
Bu ok~ama, beklemediği bir ~ 
yaptı. Hikmet. ba,;mdRn a""11l . 

kadar titredi ve gayriihtiyari " 
ğırdı. 

Selim endişe ile: 

-- Bir şey mi oldu? diye sord'" • 
- Hayır, merak etmeyin, ;:; 

dığınız yer, annemin, her ş· 

öptüğü nokta idL Haydi yolunlll 
çık olsun.. ~ 

b" ,..
Bunları söylerken. ateş gi ı · c. 

nan .rüzünü ellerinin arasına alrı'I 
tı. . ~..dl 

Ah! Eğer Selim anlamış oli'I~ 
Fakat o bir şey keşfedemedi. da .,ı 
indi ve geldiği yolu tersine yapt> 
saat beşe doğru yatağına uz~~ 

Ayni zamanda, Hikmet, ~ııi' 
ki masaya dayanmış, heyecanlJ 

tavırla: sı•· 
- Allahım, Allapım .. sırnrııJ ı11" 

lamak için bana yardım ~it 
siniz .. diye söyleniyordu. 
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Di.ln gece Hikmetin odasına ~ 

rar geldim. Bu sefer, da~ 
gece gezintilerim okadar uzuıt f 
medi. Hava biraz rüzgarlı idi. ~e' 
fazla müşkülat çekmedim. J{ r" 
tin yanma saat onda gelip. gece~~ 
rısını bir saat geçe döndüıtl· . 
terkederken, karakterinin ~~ 
canla dolu olduğunu ve bu~·şıd.,; 
tahfif etmek için sarkdecegırt1 O' 
raşmadan hem korktum ve beıt' (J' 

sevindim. Zira bu vaziyeti, o~~iojll 
hundalci temizliğin, muhayY~ı 
kU\'Vetinin ve zekasının açı~ '• 
bir nişanesi idi. Muhakkak 1'1t ti 
neleı-denberi geçirdiği yekn~ 

11 
hüzün do1u hayat, daha zayıf 'iJ 
karakteri derhal mahvede~J 
keyfiyetti. (Tlevaını;,,, 

JıiJ' 
Haınzanın müslüman oı~sı 

yük bir ehemmiyet aldı. r.f tılt~r 
medle eshabının en sıkınblı_ ıt pe~· 
nında müslüman oldug·u içırt _ .... 

""fl'Vr 
gamber ona: cAllabın aslano tı 
nını verdi. rıtt 

Hamza müslüman olduktan ,o it 
müşrikler Müslümanlara faıll 
kence edemez oldular. tJ' 

Hamza müslüman olunCllr ~efl 
hammedi himaye edeceğini her ";.il 
iğlan etti. Bu mealde bir de l<'. , 
söyledi. Bu kasideden şu söılet' 
lıyoruz: •.. , 

~Allaha hamdolsun, ki katbırıtl f"" 
limiyetle ve hanif dinile doğrll IJI 
sevketli. Bu, k:.ılJann halindeD.ıfl'jC 
berdar ve onlar hakkında Jüt i,.ôl 
olan aziz Allahtan gelen bi~ d ~ 
Ahmet Mustafa, içimizde sözu ~ 
nir bir zattı. Onun hakkında şi ~ 
sözler sövlemeyiniz. Allaha le• ,ıı.'' 
ederim: Kılıcla me ele hal olll~ 
dıkça onu hiç bir kavme verrne ,r' 

(Davamı " 

111 !il 98 l''' 
Mülkiye mütekaitlerinden 1';,_ 

imzasile teveccühkir mektup~~ 
muhterem okuyucumur.a - ,,,,,. 
düşiinceleriniu riayet etıni~! .. t,. 
şacağımızı anederek tevecc-ı'

Ebu Cehl, Müslüman olur korku
sile, başını yardığı halde H mzadan 
intikam almak sevdasına düşmedi. 

Hamza ise, Muhammedin yanına 

gitti ve Ebu Cehl ile arasında geçen 
hadiseyi ona c.nlaltı. Muhammı>d, 

Hamzanın heyecanlı bulunuşundan 

istifade etti ve müslümanlığı kabul 
ederse çok memnun ve müteselli o
lac;ğını söyleyince Hamza derhal j 
müslüman oldu nize teşekkür ederiz. 



.... 

2 
T a il I 1 ,. a A H" -:z _ . 

---------
...,...,-

ltalyanlar 12 Adayı 
asll Gasbettiler'l 

Maarif Şiirası 
Ankara, 19 (A.A.) - Ma.arll Ştl

nıu koınllyon)an bqOn de phpu
larına devam etmişlerdir. 

lunulmuştur. 

1 - Yi1DIM Öfı.ct. Kı•lrya.: 

Bılırffyı Slrayrnra 
ln1utı11 Bu Saıa 
Baslııacak 1 

ı 2 ' 4 s 6 7 8 9 10 

at.e tarafı 1 inel sayfada) ' 
ı.rında askere abnıp husust bir ta-
lnı ve terbiye tahb.nda yeti1tirilen 
• .... adı muvazzafa arasından müsa.. 

ile intihap olunurdu. 
~Atı bahriyede umum sahil

ler 6ç daireye aynlnılf olup her bL 
il tıir amiralin nezaret ft teftişi aL 
~ idi. Daire merkezleri Speçya, 

li ve Venedik §ehirleri idi. 
r8teçy., sureti mükemmelede mü
~z havuz ve tersanelerle güzel 
~ hnana malik olup cümlesi en 
~ terakkiyatı askeriyeye nazaran 
~ ınüdafaaya alınmıştı. Napoli. 
'1e <kastelJa Mara) inşaatı bahriye 
tezgıihlan vardı. Ve bütün tah1dma-
1l)e NaPoli, ikinci sınıf bir üssülha. 
~ Jnahiyetini arzediyordu; bu li
~ yerine gerek Adriyatik ve 
~k garbi Akdeniz havzası için 
-.. ınüsait br mevkü sevkulcey
tlJi haiz olan (Taranto) nun üssüL 
~e ittihaz edileceji mamundur. 
·~. 1911 den evvel tevsi edil -
'lif '9e dahiline birçok havuzlar ya.. 
~ıştır. İtalyanın en müstahkem 
:....... bahrisi (Venedik) limanıdır. 
~ sınıf üssülharekelerden, Sar
~ §imalinde bulunan (Ma
~) ve Adriyatikta klin (Bren. 
~ Ye (Ankone) ile Cenova ve 
~şimali şarldsindeki (Av. 
'-a) limanlan mevcuttur. 
4•ıos1a limanı, en cenupta klin 
~a Trablua harbinde en mü -
~ üssiilhareke rolünü ifa ey-

~ bqlangıcında İtalyanın 
~ kuvvıeti şu SUHtle (\fırı .. Uc) e

tti: 
Birinci Ulo 

"1in.:ı fırka: 
ltUJnandan: Amiral Ot. 
\tittorio Emanuele,. , 
llecina Elene, 
lıorna 
}{a~1i, 
t~ muhrip. 
~fırka: 

fitıınandan: Amı.ral Presbii"e'tc., 
Piza , 
lunalft, 
SaıtMarkcı 
.\cordat, · 
t tıane muhrip.· 

ikinci ftlo 
ttÇÜncü fırka: ' 
~n: Amiral FarattUJ? / 

~tto Bri.n, 
~na Margeritı 
tnibe rto, 
t tane muhrip. 
bisrdüneü fırka: 
ltuıııandan: l.miral Dere"°e~ 
clri'baldi 

~--. 
>erruçio, 
loatit 
t ~muhrip. 

..._dallbel beflnel •rll• 
8tenya zırhhsı, 
Sardunya zırhlısı, 
~omhbsı, 
Jt.ı.ıo Alberto -mhh kruvazörü. 

ı llrll• (Adrlyatlk) 
~aglio di Sent Bona ~hh11. 
a.~'f Pisani kruvazörü, 
........... Polo kruvu&ü, 
l..ı.nbardia hafif kruvuörü, 
8 .. 8 tane muhrip, 
... a tane l>ot. 

"9tttet ftrlla (Kızel nnlz) 
~ Monte zırhlı kruvazörü, 

'reretoza kruvazörü, 

~ kruvazörü. 
t.I.bria kruvazörü, 

1 

~ sıafetta (Muhabere ..-

~ 1 tane torpidobot. 

......._"- -..nı.rda (Posllpo) da b
-,_ IWlp nhnedar .. ~- Car
~ ıırblı kruvazörü (Napoli) de 

~- •fiMi mıuk6N faal ti. 
' ltıl kahnıf yeglne uzvu ol -
aıı.....~ lılaı'l•ita.. Beciaa Eleaa 
~arı ile Sm Marko, 
'- bwuöril tamir ediliyor ve 
''-raWı niAayet iki haftada 
' l ....... talımi• cıılunU1'Gl" -
~ llJtcn,a, Reom'herti, Sent Bona, 
la Uel Filiberto mhhları ile Xar
h.....~ ve Markopolo zırhlı kru.
-~lert. milr&ttebatlannıı kısmeıı 

terhis etmiı olduklarından ~ni ih
.tiyatlar la münhallAtın imllsından 

sonra filoya iltihak edebilmeleri 
bir haftaya mütevakkıftı. 

Bu suretle donanmanın seferber
liği o dercee nazarı dikkati celbet
meden icra edilmişti. Mıtktumiyete 
80D derece riayet edilmek prtile 
kuvayi bahriyenin uzun bir harbe 
hazırlanması asla gürültü hasıl et
medi. Osmanlı hükUıneünin, Roma 
ataşeleri bu hazırlık devresine mü. 
teallik olmak üzere dairei aideleri. 
ne bir satır yazmamış oldukların -
dan harbin ilAnından sonra, Bahri
ye Nezareti, İstanbulda bulunan 
Roma ve Atina ataşenavalı kalyon 
kaptanı Ramiz Beye hitaben yazdı
ğı tezkerede miri mumaileyhin 
«Romaya tarihi muvasaletindenberi 
İtalyanın kuvvei bahriye ve meva
kil müstahkemesile üssülharekele. 
rine dair bir gtina malürnat ita ey. 
lemediğini ve ilanı harpten dolayı 
malumatı meıkureye şiddetle ihti -
yaç görüldüğünü» beyan ile bera
ber •İtalya hükumetinin mevakil 
müstahkemesile üssülharekat ve 
kömür deposu ittihaz edilen ma -
halleruie ve mümkün ise donanma. 
sının tevziat ve taksimatına dair 
icap eden bir kıt'a raporun sür'atle 
Makamı Nezarete irsalini> isteme. 
je mecbur olmuştu. 

J - PZ4n Komisyonu.: 
Türkiyede tahsilin ana meseleleri 

üzerindeki ğörüşmelerine devam et
miştir. 

2 - ilk ö~retim Komilyon.u: 
Maarif müdürleri ve ilk tedrisat 

müfettişleri talimatrıımesile ilk o
kul programı üzerindeki tetkikleri
ne devam etmiş, ilk öğretimin mas
nfları ve gelir kaynaklan meselesi 
Ozerinde çalışmıştır. 

3 - Orta Ö~etim Komisyonu: 
Yardımcı öğretmenler talimatna

mesi incelenerek üzerlerinde yapı
lan bazı tadilatın umumi heyete arzı 
kararlaştırılmış, orta okul ve. liseler 
inzibat talimatnamesinin müzakere
sine başlanmıştır. 
Şu komisyonlar müfredat prog

ramları üzerinde çalışmalarına de
vam etmiş, başka başka yabancı dil
ler okunan iki okulun birinden öte
kisine nakledecek talebenin yaban
cı di1 dersi yoklııması talimatname
sini gözden geçirmiştir. 

4 - Teknik Öğretim Komisyonu: 
Ticaret okullarının matematik ve -mal bilgisi müfredat programlarının 

incelenmesine devam olunmuş, re
sim dersleri müfredat programında 
tadUAt yapılması Jr.a.rarlapnı~ır. 

Sana.t okullarını ve akşam kız 
aan'at okullarını alakadar eden me
seleler ha.kkında milzakerelerde bu-

Öğleden sonraki toplantısını Maa-

rif Vekilinin huzurile yapmış ve ·- YıU .. hus11ta tallsiSlt ımMfıliiu 
na dili ile terimler meselesi üserin- , 
deki tetkiklerine devam etmiştir. s4J.ÜJDI' 
Komisyon, mevcut neşriyatın inki- İstanbul Belediyesinin, yeni bir 
ıatı hususunda ahnacak tedbirlere Belediye Sanyı inşası için faaliyete 
dair kararlar almıf, talebe keuleti aeçtijini w bu iş için Sultanaım.t 
ve yabanel dil meselelerini liiriİf" meydanınm hrşısında Ye.rebatan 
müştür. . . Sarayının önündeki yerin münasie 

6 - Neınyct Kom"YOIW: törilldüğünü ve buramn istimlaki 
Komisyon Qleden e~elki topım. için tetkikler yapıJdJjma yazmıştık. 

tısını Maarif Vekillnm hu:ıuri.Je Belediye Sarayı inşası için bu se
yapmış ve okul kitaplarının Maarif Deki bütçede tahaisat yokW. Sara. 
Veldlliğf tarafından . bası~ması ve .Jın inşası için nereden pan baluna
yapılması hakkındakı talimatname ca;uıa dair sordu~uz suale Vali 
üzerindeki müzakerelerine devam ve Belediye Reisi şu cevabı vermiş. 
ederek bu hususta mevcut prensip- tir: 
Ieri olduğu gibi kabul etmiş, müsa.- ı t b ı B 1 d" · · h •- s an u e e ıyesının mu _ 
baka ile okul kitapları hazırlatma ve tel'f h 1 d k. 1 1 . . . . ı sa a ar a 1 ça ışına arı arasın-
bun ları tetkık ettirme ıslen hakkın- d k d d.1· - d - . 1 bir 
daki bazı ameli tedbirler teklifine akt ay d~ hı mefkg~ egerı .0 an 

no ayı a a e an wnumıyeye ar. 
karar vermiştir. 

7 - Beden Tttbiyesi Komisyonu: 
Okullardaki spor yurtları talimat

namesini tetkik etmiş ve ihtiyaca 
uygun görerek aynen kabul etmiş
tir. Okullarda kullanılacak milli 
bayrak ve nama. talimatnamesi i1ze. 
rinde tetkiklere başlamıştır. 

8 - Dileklet' Komt"flOl'1C 
Buı Maarif müdürlüklerinden, li-

se idarelerinden ve komisyonlardan 
gelen raporlar üzerinde tetkiklerde 
bulunmuş, bu raporları alakadarla
ra göndermiştir. 

zetmeğe bana vesile verdiğinizden. 
dolay• memnuniyet duymaktayım. 
Muhasebe teşkilatuiuz, bir sene ev
velkine nazaran senenin son beş ayı 

SOLDAN SACA: 
1 - Sporcuların imtihan yeri. 
2 - Bir nevi kayık, bir rüzgar. 
3 - Bir millet, çocuklara bakar 
4 - Bir nota, rabıt edatı, bayuna 

takılır. 

5 - Bayramdan evvel, arapça su 
6 - İkametgahı öğrenmek. 
7 - Kötü niyet beslemek 
8 - Arapça su, bir renk. · 
9 - Bir nota, ilim, çocuk do!;urmt 
10 - Alameti farika, budala. 
YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir yerde kalmak, bir nota. 
2 - Bir çiçek, içinde kan dolaşu. 
3 - Yapmak, bahçe .. 
4 - Ustalık, nota. 
5-İş. -8 - Memleket, Afetler, sual edatı. 
7 - 'ttzerinde yü.rünür, bir mey-

va. 
8 - Ayni isimleri taşıyanlar. lıii-

Ayni zamanda İtalya bükUınetm. 

ce sahil müdafaası ve muhafazal ti- B • •ki t s •• ' t K ı ~::~: :.:~~·:ı:işk~:~,~h;;;ı:: ısı e ur a oşu arı 

zarfında kendisine verilen yeni is
tikamette enerjik bir '8ilde çalış
masının ve aldığı direktifi iyi ihata 
ft mesaiyi iyi idare etmesinin :ne
ücesi olarak 793,882 liralık bir faila 
varidat temin etmiştir. Bu para, hiç 
bir yeni -vergi tarhedilmeksizin, va. 

tandaş tazyik olunmaksızın temin 
edilmiş bulunmaktacbr. 939 bütçesi 
ile yapmayı düfiiııclüiiimüz işlere 
asla halel ~eksizin ba para ile 
İstanbul ~ güzel lair hediye 

olarak yeni bir Beledi~ lııiDası yap. 
rnayı düfibıÜJ'G!llr. Brınun i~n Ve. 
kalete müracaat ederek milsaav is
tiyeceğiz ve heme. harekete geçe
cejiz. Bu vesile ile mnhr·'be ~ 
latmuzuı mesaisini taltdide ana -

nun İtalya sahillerine ve ticaretine N ı y ı ? 
zarar veremiyecek derecede madU. as l a pı ır 
niyeti asla nazan dikkate alınmak 
gafletinde bulunulmamıştı. Ağus. 

tosun yirmisinde (Tarımto) vtt 
('Brendizi istihkamları ve eylfıl orta 
sında da (Venedik) limanı hali te
dafüiye vazedilmişti ki bu üç nokta, 
Osmanlı sahillerine ve bahusus Os. 
manlı donanmasının Adriyatik ha
rekatı askeriyesi için ideta üssül. 
hareke ittihaz edegeldiği (Preveze) 
ve (Reşadiye) limanlarına İtalya -
nı nen 1,llkın müstahkem noktalan 
idi. Ant bir torpido hücumu ihti -
maline binaen (Ankona) dan (Santa 
Marya di Locia) burnuna kadar u

zanan sevahildeki mühim mevziler 
takviye edilerek hepsi mükemmel 

bir muhabere şebekesile techiz o. 
lunmuştu. Ve Yemen kıtaatı aske. 

riyesinden hini hacette ayrılabile -

cek herhangi bir heyeti seferiyenin, 
gambotların himayesi altında ola
rak sevkolunrnası mülAhazasına 

m~ni (Eritrea) milstemlekesindeki 

muhaf12 askerin, milis kıt'alarile 
takviyesine lüzwn gkillmüştü. HU-

lisa. İtalya bükU!Deti fiddet dere. 
cesini gittikçe artıran siyasi muh&. 

berelerle bir taraftan Babıiliyi oya
larken diğer taraftan da Trablus 

işgali tasavvurunu mevkii tatbike 
koymak için var kuvvetile harbe 
hazırlanmış ve ültimatomun tebliği 

Anında, bilfiil harp için hiç bir nok
sanı Jralmaml§tı. 

ta .•d• nasal ı.tı•I edlh'I? 
İtalyan donanması, Osmanlı de. 

niı kuvvetlerine kup elde bulun. 
durduğu bire karşı yüz nisbetindeki 

faikiyete dayanarak deniılerde h&
kimiyeü tesis edebilmişti. 

Hatta Surjye sabillerindeıı hare
ket ederek harbin ilanım Sakıa m. 
larında haber alan Osmanh donan. 
masının, Akdeniz bağazına salimen 
varabilmesi bir mucize idi, denile. 
bilir. Zira İtalyan filoları, llemen o 
&Wılerde Akderıizin her yeinde 
ıörünmeit bet)emışlaıdJ. 

1911 Y.ılı içinde Adalardeniıi sa

hillerinde yapalan denia harekatı, 
AfrikQi Oauni ile Akdeııia baPll 
ve Anadolu HmaaJ•n •amndaki 
muvwle yollarım keemek maba
dile yapılı,ordu. haı,an l»ahrfyesf 
tayin ve teeit. ectDmlt bir plin ne. 
tcesi Mnak tbere ey161 •ommda 
~ Akdeniz sulannı fMal 
etmit göl'Gnlyonh. K~, lriı:rft't 
birçok 'harp gemisi, biı- anda her 
noktada zulıtlr edettk restcelttitleri 
Osmanlı vapur ve ıemUerini zap.. 
tediyOJ', hattl tcntbl &emilerinde L 

r8§1Imalar yapıywdu. 
(Davamı var) 

............ 
(B.,&an&/l .6ı ei ıawffllllı) sür'at yarl§larıncla da ayni lr.vaidi 

çinin uzun umandıı hamlandıiı ve tatbik kabildir. rım.• 
bu sporun ileri olduğu şehirlerde, Sür'at ya4ışlm1nda mazide bu -
neticesi alika ile beklenen TilrkL gü~kü~d~n daha büyük kO§ucvlar Ad/iye Velıi/imi
ye bisiklet şampiyonuı önümüzde- yetışmıştır. SO sene evvel gelen 

ki hafta Topkapı - Silivri yolu üae.. Gimmerman, karşmnda hiç timse- zin Beyanatı 
rinde yapabyar. nin rekabet edemediği bir harikai (Baş f 

1 
Sporun her şubesinde olduju gibi hilkat idi. Daha yakın vakitlerde 2() 

1 1 
. 

1 
tararil 

1 
metl ohnsayr.la.) 

bisiklette de faal sporcular, spor d f A 'k . k anma arı ış e e m~ uş, l-e a merı a şampıyonasını aıan- b d - ı- de --~..ı · · harelreflerini tyakip <eden meraklı ca- e eun:r n ve JMm.weımnwnı-
mJf olan Kramef, yine Amerikalı d • abat 1 .,., Bu--ı.-

oJı:uyueularımınn öjrenmek lstiye.. en n a mı~-r. ,_ sonra lıklrı Borsasının 
,< zenci Mayer Tahlor, Fransız Jokö- gazetecileri kabul -.:1erek --..ıukla-

cekleri birçok teknik hususıar ev. ~u 
lin, Danimarkalı Ellagoart, şöhretce n muhtelif suallere k<>•c::ı şu .... eya- 19 T 939 F' ti için bir hareket görülür. Kimi son ...,ıı ., .-mm ıa an 
de1 kudretce de, iktidarca da bu.. natta buhmmuştur: 

bu spordan da sık sık bahsetmek Açılıt 
- haf -~ - ı · günkü şampoyonlarla kıyas bba1 Avrupada bazı memleketlerde 1'ü- K uzere tanın muay.,Ç-0. gwı erın. Ye aoanıf 

d SÜ unl t h · . ı.. d'k edilmiyecek derecede yüksek atlet- ri usulü tatbik ediJ-1.tedir. Bu 
e t ar a aısıne .arar ver ı . 1 ·~ t Sterlin s.m 
ılk 1 k b . 'ki t - • ı l efdi. meıvzu memleketimiz ic:in de tetki-

o ara ısı e sur a yarış a.. • 100 Dol .tr 126.585 
nnda dünyada ve bizde tanınmıı Bize gelince; koplcWanmıiı, ek - ke muhtaçtır. Mücrim çocukları1l 
liir'atç!lerden bahseden . şu yazımı seriya hem sür'at, hem de mabYe. diğer :mahkumlarla bir arada bu- 100 Frank 3.355 
takdim ediyorum. met yarışına çtiıftıkları iPn ba .. hmmaları mahzurludur. Bunlan o 100 Liret 6.657 
Bisik~t müsabakalan Avrupa ve caklan, lazun.ldiği ~recede sür- M.,ata fa,Uh birer unsur alarak i.,_ Ceaewıre 100 laYiç. f. 28.55 

Ainet-ikada tadadı mü§kül o1aıeak atle tedvire muvaffak olamama'kta. de etmek isteriz. Bunun ~ortada tndamlOOFlorfo 67.71 
derecede nevilere ayrılmıttır. Fakat dırlar. llir ıslahhM.emiz vardır. Yurdun sil- JOOMa k 50.765 
bu taaddüt, bilhassa mukavmet ko- tel başka bir köşesinde de daha ge-- 100Belıa 21.505 
pılarmda nuan dikkati celbeder. Bisiklet lflerinin 'buF.ne nazaran niş teşkilatlı 1ıir ıslahhane kurmayı. 
~at yanşlan dalla lıesit ve an • daha hGyük aJna Ue takip edildiği düşünüyoruz. 100 ıJrah•i 1.08 
calr bir şlde münhasırdır. devirde 'mrki,e sür'at şampiyonu İstanbul Adliye S.ayı eski hapis- lOO Lt Ya 1.56 

Bidayette yol iberinde yapılan Cavit ile İstanbul birincki Tacet- hue binasının yerinde yapılması 100 Çe. Kr. 4.337 
sür'at kotuları pmdi tamamen ve- tin, bu yarışlarda nisheten en iyi kat'i olarak takarrür etmiştir. Baş-1 100 Pezeta 14.'3 
ladromlara inhisar etmiştiı'. Umu- derece almışlardır. Bugün birçok ka yerde yapıl~c~ğı ş~a~an kat'iy-ı arıova 100 Zloti 23.8325 
miyeUe b\ı k.apdar '150 metre veya istidatlı eni r olmakla beraber yen doğru değıldır. Şımdı pl'ttm .._ Budapette 100 Pengo 24.875 
bir kilometre üzerinde icra ediliyor. g çe zırlanmaktadır. Yıkılma işi de - m11u.. 100 Ley 0.905 
Fakat bu müsabakanm acak son ancak bu spora hız verildiji tak - · gün sonra ihale edilecektir. Bir ba- ad 100 Dinar 2.8!) 
200 metresi veya 2SO m*esl asal dirde istidatlarını inkişaf ettiıebi - çtt sene sonra sarayın biteceğini .,., ı ki .-ht·•a 100 Yen 34.605 
yarl§tır. ust tarafı mümkiin olduju ece erdJr. {tahaıin ediyoruz. Zehirli maddeleri J. 
kadar h fif b • '~ 100 ver. f. 30.5375 a · ir sür atle hareket ve At... kullananların her hangi bir adada "' 
bawı bir noktada dakikalarea te.. =============== tecrit edilm.elerine lüzum yoktur. O--. lOO a{abJe 23.89 
vakkuf eden müsabıkların ~kdije- Irak Petrolil Çttnım ~ mehımmm- ft l'fte't'o 

rini kollamasUe geçer. ~uflar Tevlrifftane ft Hapishanelet"'-
Yanpn tanı ceıeyam şöyledir: Harbi de bu gibi zehirleri bula.madılTan 

Tabanca ile verilen bir işaret üze- için bu tedbire: baş wr~a Jbıım 
rine kopıcular seyri hafif ile lw'e- ( ... tarafı 1 iad .ayla .. ) JOktur. 
ket ederler. Mesafe, faraza velod- mübareze~ abldı. Esham bmwını Adliye Vekili bir hafta. kadar 1s,. 
romun üç devrinde nibaret ise iki panik kapladı. Meçhul bir memba, tanbulda istirahat ettikten smıra 

Em " TM 
Tlrk l»orc• m Pqin 
frıam 

Si•aı-Erzurum R 19. 9 
Dırmis; ... 1 "9 IJ pefia37 

Türk u 1 r~tr. 30: 75 
devri hu suretle itmam edilir. Fa- bilyük hisse senedi bloklarını piya- Anbraya dönecektir. 
kat son devrin bir Umı yapılır ya- kan l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!I!!!!!!!!!~;;~ ,.ıınaZ, koşucularda. yer tutmak saya çı yordu. Senetler pet ziya- 1 

de dü~. Meşhur M-. Hana- manı..ttan wzgeçüğlDi kabul eW. hükmedildt Kralı od"--~- .:.:.1.; -•-
)Cin bir hareket görülür. Kimi sin - ..... ~ 

l..-•-ı. ..a:;ıı,... aun rolünü -~ --ı;d Wr ~ Meızııı,pde·~-...-->=. u-. ~ nalc kZaa cM.t .z:_,_.__,,,.... _. ,..;,,. U\gam,_. v.tgeriftden önde başlamayı ...,.._,.... ~ ,___ - -..wu. - -..- :r-

terelh eder. Ximl arka tebrleğe ta- buat mücadıeleai ha§ladı. cM ~#i 8i1Ji çıbnJaeü ve k«ncHsi de ölü. G&rip·OU- ı 1 rı. 
kılarak muvasalat yerine yüz met. Nihayet Deterc:lin& mailQı> oldu, Gergilh mayi altım ~ bq- 1 imi Gai 21 y .... Irak tahtma 
ıe kalıncıya kadar kendini çeı..tir- Shell'in. idare müdürliitünde.n isüfa ~aeaktı. Wihlif etti. Gu:l ... ,,.1~ Wr--.. 
ınek '" sonra rakih!nin 21.fa tti. ...-e '111-~~ ...,_,.,._ vet ıra. ıla ,__, 
dltpneainden istifade ile bir hunle. Bu, Gulbenkian' · tilwnı idl. .r-- •·.ı~ illhmi ~-· ~ ~EL -ı..+.. ciWdl- Al. 
..a-. - .... '* dalı m m b.ıii.u.ıt Mr ,___ u~- • meabr wıhterıl lrarwJrHıcaa-.. _,. -.e~ .. p ... nım a muva- Bu unda prkta Arap },ilki!N)v1- _... • .._ .,.... --,.. -

tık hu!tı[. Yerine g5.re, raktplerin arasında harp patlamıştı. Vehabüe- l-.,.ıaca ..t* hfi&leriıt J"ayRla d,.Jımm ala'h@melr 11*1 lllQlllmm 
kıymet ve meharetlerfne nazaran t;:....ı.-_ a.. --rin yırtıcı kralı Thnis.wut Irak Kralı cma uıtiJ'Mı &.unıyor, a)!lli zam.an- *il .-nda laııtıifrl Ç!J:arımy. 
hw iki usuınn de muhassenatı var-
chr. Faysala hücum etmiş ve kana susa- da istilW istiyen ?rai ahaliai. smlt.P ~rlardı. Beı sene sonra hara. 

mış çöl harbi süriildenip. gidiyonhı ya başlıyordu. Faysal siı.ıirlendi ve retlf bir spoı tmen olan genç kral. 
Nihayet l~.der Acem körle~ uzua miiddet seyalaate !Jktı. Ba .. Blıfdadm arkasında arabasını koş. 

demirli yatan bir kablo gaıisindt- y..ı.•tleJia biriaGıe 1933. • Je~ taruyonfu. Bır direfe ~aipıp fildi. 

bir muahede imnı.tılar. Burada 50 yqmda. ansımn iliiWil& Oieı.._ JHr lere daha bu ölümü gören. biı 
İbnissuut petrol temettiilermde bir sebebimn bi!r araba pzintfsimfen timse yoktu. Irak petrolü için harp 
yüzde muka!ııt'lhtde JtAfirlfte. ctuş.. sonra embolism olduğuna resmen devam ediyor. 

İdman hususunda her koşucu, 
g(lnde 10 kilometre kadar koştuktan 
ve kısa bir mesafe üzerinde üç, dört 
defa hamt süntle bir sprint yap. 
tıktım sonra sıeelr ~ ve masajh 
iktifa eder. Yol üzerinde ,...,ııan 



TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
TUZLA içmeleri 

Trenlerlnln v•purl•rı: e,2s - 7 ,30 - g - u - tt,.50 

MERKEZi : ANKARA -•-•• 12,ao - t3,ttl - tS,45 - '19,tO dadır. __ ._.., 

==~=============================================.;;;::::::; 

Devlet Demiryolları hinları 

Her Nevi Batlka Muame[Q._tı Muhammen bcdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ('.!) gri.iP 

malzeme \'e eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.7.1939 salı gı.ı 
nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki k011115' 

yon tarafından açık arttırma usulile satılacaktır. Her ay faizl~ri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

SU BELER: 

Bu i~e girmek istiyenlerin her grup h1zasında yazılı muvakkat terrıi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikle ilrttırma günu sa .. tıne kadsr 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 89 ton manivela, askı yayı, tampon yayı, atat ve ede\•at ve sal· 

reden mürekkep hurda çelikle hurda eğe muhammen bedeli 934 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı 70 lira 9 kuruştur. 

ANKARA: Adapazarı 
Bandırma 

Gemlik 
fzmit 

Bartın SafranbÖlu iSTAtlBUL: 
2 - 10.000 kilo hurda pirinç (parça halinde), 15000 kilo hurda pirirıÇ 

talaş (temız) 18.000 kilo karışık talaş halinde hurda pirinç muhamıneJl 
bedeli 4940 lira, muvakkat teminatı 370 lira 50 kuruştur. (4969) 

Telefon : 2316 Bolu E•kiteblr Teki.rdat Telefon : - 24477-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TICARE1 

--ı 
( 

SAÇ EKSiRi 

·BU GÜN 
KUM&AllASINA 
P~ 4ATAN. 
KOCOK El 

Yatak, yemek ve çalıfma 

odalariyle .. ıon takımları ve). 

hasıl her nevi mobilyalar; 

8 A K E R (e.ki HAYDEN) 

maiazalannda tefhi.r edilmek· 

te ve her yerden ucuz f iat ve 

KOM OJEN 
S:açbrı besler, k6'derini kuv
Yetlendirir, dakDlmesiai öaler, 

kepekler.ai giderir. 

{ 

fA~IN 
Cf k.· ·u tf T.ElltNE 

IMZAATAH 
t>OYOK EL 

OLACAKTIQ 

TÔQK(Y 
rs 

~ANKASr 

mü.ait prtlarla .. talmaktadır. 

~~a:.t=l(kt;Skt;Sk*=&~~ 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyollu - letanbul 

....................................... ~ 
==============================================::::::~ 

Kiralık Dük kin 
1 A k d ! CajaJoğlu yo'.cuşunda 27 numaralı yeni diikkan ve bir atelye 

n ara a i kira!ıkhr, talip olımların gazetemiz idaresine müracaatları. 

A. K 'B A 1 ====A==f=yo=n=k=a=r=a=h=is=a=r===B=e=le=d=i=ye=s=i=n=d=e=n=:==========::::':;;/ 

~ 63800 lira bedeli ke:jifli Belediye Elektrik tesjsatı için iki adet buJı8' 
KitapeY~ - Kiatcılı.k -Türkçe ~ kazc.nı, iki adet buhar makinesi ve ikiadet alternatörıl"e birlikte tcferrii8tı 
ye yal»aacı dil ıazete, daec- n 7 /7 /939 tarihinden 22/8/039 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kaP8tı 
mua, kitap ılpariılerlai ea ~ zarf usulile münakasaya konmuştur. ! doğra yapaa bir yerdir. · ! İhalesi 22/8/9:39 salı günü saat 14 de Eı!cümenı Bclerliyecc icra edJe: 

n r rika ve ideal yazı makiaeleri n cektir. / 

'1 sattı yeridir. T•lefoa: 3377 '1 İğreti teminat 4440 liradır.\ 
"' .... _. - -'fi 
~~~~~JY Bu işe ait keşifname, şartname vcsair evrakı 319 kuruş bedel mukııbı 

Zayi 
Emniyet Sandığı Müdiirlüğün

den: 
Fatih Çarşamba Kocadede mahal

lesi Kovacı Sok. No. 3 de Bayan Fat
ma Şaşmaz 30.7.937 tarihinde Sandı

istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 ss yıh kanunda yazılı şartl arı haiz rlmaları ve teklif 

mektuplarını meikür kanuntın 32 ve bunu müteakip maddeleri cerç<'veS~ 
dahilinde ihale saatinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vernıeltt• 
ve mukabili bir makbuz almaları lazımdır 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalar• 

ğımıza bıraktığı para için verilen veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilfın olunur. 
20008 numaralı bonosunu kaybetti- =========-========---========-===============::-::-(5091) 

ğin i söylemiştir. Yenisi verileceğin· JST ANBUL BELEDf YESf 
den eskisinin hükmü olmıyacağı i- • · 
ıan oıunur. lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşfefrtreleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedeli c23450, y ırmi üç bin dört vüz elli lira tutıııı 

RADYO PROGRAM/l Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
350 ton mazot 26/5/939 günü s:ıat 15 de eksiltmesi y;pılmak üzere ıl~11 

edilmiş işe de talip zuhur Ptmediğinden fenni şartname.sinde bazı değiş•• 
lik yapılarak yeniden kapalı zarf usulile ve ayni muhammen bedelle el<' 
siltmeye konmuştur. 

, _________________________________ _, 
PERŞEMBE 20/7/39 l 

12,30 - Program, 12,35 - Türk 
müziği. 

1 -- Kemençe taksimi, 2 - Ney
zen Burhan - suzinak şarkı - Hayli 

ma (Ziraat suati), 20,30 - Türk mü
ziği. 

1 - Rast peşrevi, 2 - Abdi efendi 
- rast §arkı . Senin aşkınla çak ol
dum, 3 - Faik bey - rast şıırkı - Bir 
dame düşürdü beni, 4 - Kanun tak
simi 5 - Liıtfi . bey - hicazkar şarkı -
sana noldu gönül, 6 - Arif bey - hi 

Bostancıda Çatalçeıme Jıcarıııuıda deniz kenarında önü kumluk arsa 

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

rağı yakınında, duvarların rıhtınıı n kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me

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

c Yeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan. 

2 - Muvakkat teminat cl758.75• bin yedi yüz elli sekiz lira yeınıiŞ 
beş kuruştur:-

3 - Bu işe ait şartnameler idare nin Levazım Müdürlüğünden parıısıı 
tedarik edilebilir. 

4- Eksiltme 2/8/939 çarşamba günü saat 15 te Metro han binasınıJ'l 
beşinci katında toplanacak arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapıl · 
caktır. • demdir. 3 - Ahmet Rasim - suzinak 

ş~rkı - Gel seninle, 4 - Arif bey -

suzinak şarkı - Aşkınla yanmakta

dır. 5 - Suzinak şarkı - Bir nigahın

la kapıldım, 6 - Suzinak saz sema

isi. 13.00 - Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri, 

13,15 - 14 - Müzik (Kanşık prog

ram - Pl.) 19,00 - Program, 19,0!5 -

Jı.Iüzik (Millöcker - Fakir talebe O· 

pcretinden· potpuri - Pl.), 19, 15 -

Türk müziği "(Fasıl heyeti), 20,00 --

c~kiE şarkı-Açtl ey gocai sadberk, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~·-~~~~~~~ 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırlı\'9' 
rak saat 14 de kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mukab• 
!İnde verilmiş bulunması lazımdır. c5279> ,... 

7 - Acemkürdi şarkı . Bir vefasız 
yare düştüm, 8 - Şemsettin Ziya 
- hicaz şarkı - Kim görse seni, 9 -
Salfihattin Pınar - hicaz şarkı . Siz
}ayan kalbimi sev, 10 - Halk tür
küsü - Akşam olur kervan iner. 

21,10 - Konuşma (Markoninin 
ölümünün senei devriyesi münase· 

beti!~), (Fuad Münir tarafından 
21,25 - Neşeli plAklar - R. 2130 -

Memleket saat ayal'l, ajans ve me- Müzik (Şan solo - Soprano Şadan 
teorolojl haberlc:r(, 20,15 .- Konuş-1 Canı!a~ tarafından), 21,4:1 - Müzik l 

(Opera aryaları - Pl.), 22,00 - Mü
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın). 

1 - J. Strauss - Cenup çiçekleri, 

2 - Hnns Stilp - Marş, 3 - Rimsky 
- Korsakow - Sadko operasından 
düğün şarkısı, 4 - Niemann - Çar

liston (dans), 5 - Maurice - Dudak
larım ... operetinden (potpuri), 6 -

Eduard Künneke - Mai elbiseli hem
şireler operetinden marş · ar. Final, 

====================================~ 7- Tschaikowsky-Kanzonetta (Ke
man için konserto), 8 - Paul Lin- J 
eke - Darılma (fantezi), 9 ...! Offen- , 

TIFOııJIL _, __ _ 
Dr. IHSAN SAMI Çocuk Hekimi -"" 

Tifo ve para tifo hastalıkla
rına tutulmamak için ajudan 
alıaan tifo baplarıdır. Hiç 
rahatsızlık vermez. Herkes 

Dr. Ahmed Akkoyunlll 

Tak•lm-Tallmhane Palu No-' 

Pazardan •aada her ,ao 

baeh - Muı;ette (17 nci asır dans ha-' 
vası), 10 - Paul Linckc Mizahi 
marş. 

23,00 - Son ajans haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kambiyo - nu

kut borsası (fr· t), 23,20 - Müzik 

(Cazband • Pl.), 23,55 - 24 - Yarın

ki program. ' 

alabHir. Kutusu 50 Kr. J S tea •onra Telefon :4012İ ..-

ı' - --
Sahibi: Ahmet Cemale.idin SARAÇOCLU 

Neşriyat müdürü: Macit ÇETtN Ba8ıldığı yer: Matbaai Ebi.l.zıiY' 


