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SANLI 
YAVUZ 

Esaah bir • • kllde tamir 
edllml' olan Yavuzumuz 
ltalyanların en bUyUk ge
mllerlle boy öıçu,ablllrr 

ltalyanlar 12 Adayı 
Nasll Gasbettiler ? 

Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz 
, ... 

Mareşal Smigly Rydz Dedi ki: 
Dünkü nüshamızda, yakında su. 

}arımızı ziyaret edecek olan dost 
İngilterenin Akdeniz filosu Amiral 
gemisi cWarspite» in evsafından ve OımaDla-ltalya harbi aıra11nda Kızıld-.aizdeki Oımanlı ganbotları 

" Polonya Danzlg için 
dövOfecektlr. Mllletlmlz 
için bafk• yol yoktur " 
Varşova, 21 (A.A.) - Mareşaı 

Smigly Rydz'in Amerika· matbuatı
na verdiği beyanat, geniş surette 
tefsir edilmekte ve Mareşalin sözle
rindeki kat'iyet ve verdiği ihtarlar· 
daki ehemmiyet tebarüz ettirilmek· 
tedir. · 

Bu beyanat, radyo ile neşredilir
ken aşağıdaki komanter de ilave O· 

lunmuştur: 

cMaıreşal Smigly Rydz, çok açık 

surette bildirmiştir ki, Polonya, Dan 
zig için dövüşecektir. Milletimiz i· 

: çin başka yol yoktur. Polonyayı 
Danzig'den manevral-arla ve bir çım 

($6nu S Uncu sayfamızda) .. 

. 
~ . 

. . 

" . • 

şerefli tarihçesinden bahsetmiştik. 

Bugün de aziz okuyucularımıza 

dost İngiliz filosunu karşılıyacak 
olan Türk filosunun Amiral gRmisi 
cYavuu umuzdan ve onun Türk 
sancağına kavuştuktan sonraki şan
lı mazisinden bahsedeceğiz: 

cYavuu hattı harp kruvazörü 

~ 
. (1911) senesinde denize indirilmiş 

1 bir Alman vahidi harbidir. Alman 
I' 1 bandırası altında cGobenı. ismini 

1 

taşıdığı sırada Almanyanın Akde. 

Mar~ıal Smigly Jtydz 

• < 

ı niz kruvazör fll'kasının Amiral ge
misi idi. Balkan harbi esnasında ec. 
nebi harp gemileri İstanbul limanı-

na geldikleri zaman ilk defa olmak 
üzere cGoben• sularımıza geldi. 

Balkan harbinden sonra cGoben•, 

,(Sonu 3 üncü sayfAmızd.'\ ) 

.. 

----

... 

(Merhum Foto Hüseyin HilaaG kolekılyoaun"dan) 

«demir leblebiıh~ ıula «Ya•un•uauı 1 

. . (Yazısı S üncü sayfamızda) 
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' RADOSUN KARŞISINDA 

l< aru.k Gü rtunca.y 

Akdeniz ufkunu süzdükçe güzel Fl"thiyeden, 
Beni sanar, Radosun rüzgarı, bilmem ki neden?. 

Radosun toprağı gönlümde ateşler doğumr, 

Denizin aynası üstünde, onun aksi durur! 
Çevrilirken adanın ufkuna bir anda yüzüm, 
Aşar artık Meis'in üstünü şimşekli gözüm! 
Gelerek karşıma köy köy, yine dağ dağ bu ada, 
Başlarım tarihi, geçmiş günü birden yada! 
Nıce Türk kalyonu akmı~ bu radsn günlerce, 
Ne sevinmişti bu yerler, ni ce yıllar öncel .. 
Ne övünmüştü bu toprak, g iizel ay-yıldızla, 
Yüksel ir ta... boğazımdan heyecanım hızl a•! 

Şanlı bir tarihin en sonra tecellisi bu mu? 
Sıkarım , engine hıncımdan o an yumrul{•1mu! 

Ey Rados, en sedef evlerle donanmış sen ada, 
Kendimiz burda, fakat, kalb imiz ancak orada!. 
Kendimiz burda~ gönül, sevg ini icmiş, co~uyor. 
Bir kuş olmu ta bu yerden sanıı her gün ko uvorl 
Seni görmekle sevincim yine kat kat artar, 
Kat kat artan bu se\·inç, derdimi göğsümden atar! 

Fa·kat en san dolu ülkem, g özümün gördi.iğü ne? 
Ba~ uzatmış kara bir kurt o güzel göklerine! .. 
Kara bir kurt.. memesinden siit emen bir Romüliis. 
Roma efsanesinin dilde geıe n oğlu: Romüs'. 
Romülüslerle Romüs'ler. sana kim der, yakışır?. 
Ona ancak Romanın gençl~ri hayrc:.n, bakışır: İ 

O Radosu kurdu ki. konmus ta uzak bir te>pevc, 
Açık ağımdan ateş ·fışkıraca kmis F.ge've'~ l 
Yayacakmı~ bu alev, şarka d . .kültür tec;i!' . 
Olınalıymıs yinC' mı:u;hur Fenerin hurda e i:' (l )J 

Ey Rados, ev canımın cekti ği ~cfkntli ada. 
Kimbilir, sen de ne hicrnn cckh·orsun oı d ?. 

Kimbilir, gcçınC'dc bin dertle nasıl yaslı h 'V t, 
Cmlı tarih gibi. lakin. vatıy or ordn Murad! (2) 
Yasıyor orda. asırlar yaı:ayan i:zlcriımz . 
MC'dcniyet taşıyan tek ulus e lbett<'. biıiz! 

Ev güzel var, kucak acmış seni bekler ana vur~ 
Diş bilerken smi ürkütmesin. asla , karakurtı 
Verelim elcle artık , yayalım Tiirk sesini: 
Yıkn·cr sen Romüs'ün. kardc~inin nnnesinı: 

Atn·er sen de başından o masaldan uyuzu. 
Dikelim keot·sıda. Antah•ada Bozkurdumt:?U! 
Dikelim Fethiye burcunda H ıtit aslnmnı. 
Göz dikenler süzebilsin va tanın dört yanını! 

1 

20/7 /9'J!t 1 
Mehmet Faruk lfiirturı~a 

(1 ) Eski dünyanın uedi acilll!c:ind ım lıiri de Rados fetıeri icti. 
(2 ) Deniz aslanlarımızdan M urat 
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HER SAllAH ···-
Montreux'nün Yıldönümü 

den iktisap etmelerinden pek mem· 
nun olmamışlar ve Türklerin dün
yanın bu en mühim sevkulceyşi nok-

. tasını ellerinde tutmalarında dünya 
sulhü için bir tehlike sezinlemişler
di. Filhakika Boğazları istediğine 

açabilen ve istediğine kapayabilen 
kuv\·etli bir Türkiye, Akden izde bir 

· ihtilat takdirinde iıbiket üzerinde en 
büyük rolü oynıyacak mevkidedir. 

Halbuki bugün Türkiye Boğazlan 
tahkim etmiş ve bu yoHarı kontroiü 
altına almış olınnkla dünyıı sulhünü 
kurtarmış bulunmaktadır. Çünkü 
bulundukltm me\'ki ve haiz olduk
l a rı kuvvet itibarile bir büyük dev
let rolü oynıyan Tiirkler, bu mühim 
yollan sulhiin devamı gayesinde 
kullanmışlardır. Dünya ve beşeriyet, 
Boğazları Türklerin eline bırakmak. 

ta ne kadar talili olduğunu bugün 
anlamıştır. İnsanlık, Türke medyun 
ve minnettardır. 

A. CEJIALEDDIN BARAÇOGLll 
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ŞEHİR HABERLERİ 

-··-
Metres Katilinin 
Muhakemesi 
Başladı 

Okuyuculırımız 

!!far -ki ı . 
iki Asi be Karşı Karşıya 

Süngü ile Çarpışıyordum 

--~ Rektörlükten bir rıca M•hmut; O....... •içi• 
illdUrm.. ? Orta Öğretim okullarına, lisan 

öğretmeni yeti~tirmek için kur -
Bundan bir müddet evvel Galata- sa kabul edilmesini iltiye -

da Tünel birahanesinde vukua ge. cek gençler aruında Siyual 

Bizim bu zebunlu~muzdan cüre
ti utan Uiler, tam bu esnada bize 
karşı süngii hücumuna kalkıpnazlar 
mı? .. Allah biliyor ya, bu teşebbüs 
karfısında benim de maneviyatım 
aarsılmı~. Avazım çıktığı kadar, 
fiddetli ateş!.. diye bağırıyor, kol ve 
parmaklanmın son hızı ve kuvveti· 
le karşımdakilerine kurşun yağdı
nyordum. Bizimkilerde de bir canlı
lık başlamıştı. Fakat, neye yarar ki, 
Asiler, bulunduğumuz yerlere hl
ltim olan bütün noktalan tutmuşlar, 
bu sefer de bomba savumııya başla. 
mışlardı. Biraz solumda ve yüksek· 
~ bir toprak yığıntısının gerisinde 
bulunan ve Arızaya uğrıyan tüfeğini 
dflzeltmiye uğraşan Tevfik onbaşı, 
ümitsiz gözlerini bana .çevirdi ve: 

- :&fçavuş, dedi, vaziyetimiz 
kötüleşiyor. Ne itsek bilmem ki? .. 

- Dayanacağız onbaşı. 

- Dayanabilecek miyiz acaba? .. 
Neredeyse üzerimize yüklenecekler. 

- O zaman da gırtlak gırtlağa.. 

boğuşacağız. 

- Biraz geri çekilsek te kendiml
ıe bir çeki düzen versek olmaz mı 
batçavuş? .. 

- Olmaz onbaşı, dağılan neferle
ri tophyamayız bfr daha ... 

Asilerle aramızda yüz metre ka
dar bir mesafe kalmış, kalmamıştı. 
Eaşlarmda bulunan bir çavuş, iki 
yanındaki efradı cesaretlendirmek 
içın bağu'tyordu. 

- Korkmayın be çocuklar. Karşı
mızdakiler müslüman değil, görmü
yor musunuz, nasıl sindiler. Haydi 
gayret. Biraz ..... . 

Özene, gözliye attığım bir kurşun, 
bu küstah asinin lakırdısını ağzına 
tıkamıştı. Alnından vurulan habis, 
geriye doğru bir taklak attıktan 
sonra, yüzükoyun yere kapanıver
mişti. Bu da, asilerin maneviyatını 
kırmış, hepsini de olduklan yere 
yıkmıştı. Onlar da, biz de karşılıklı 
at1şıyor, fakat. kat'i bir netice ala-

• cak harekete bir türlü kalkı§8mıyor
duk. 

Vakit te ikindi olmuştu. Tam cep
hemize inen güneşin ziyası gözleri· 
mizi alıyor, kamaştırıyordu. Manga

. ]ara süratle ve fakat sessizce cepl\e 
•değiştirtmek lüzumunu hissetmiş ve 
ağızdan ağıza söylenmek üzere em-

r rimi de vermiştim. Maksadım. sola 
yukarı kayarak sol başımızı, Uilerin 
sağ başı gerisine doğru kıvırmak ve 
l>u suretle gerilerini sıkıştırmaktı. 
Fakat, habisler bu hareketimizi pek 
~abuk sezinlemişler, yaptıklan pd
C!etli bir ateşi müteakip yine yüzge
ri etmişlerdi. Bu sefer daha hızlı 
kaçıyor ve bağınşıyorlardı. 

1 

Bizimkiler de mevzilerinden fır
lamışlardı. Birkaç adım da ilerle
mişlerdi. Ne yazık ki, arkalarından 
ııe takip ve ne de ateş edebiliyor
duk. Çünkü, cephanemiz de azalmı4-
tı. Onbasılara, yaralı neferlerimizle 
ölü ve vuruk asilerin cephanelerini 
toplamalarını söyledim ve kaçan
Jan seyre daldım. Hırsımdan çatlı· 
yacak bir hale gelmiştim. Dudakla
nmı kemiriyor, boğuk &ğuk ho
murdanıyordum. 

Tam bu esnada, bulunduğumuz 

nin üzerine atılırken, hasmımın bir
denbire ~iğini gördüm. Ust ta
rafını bilmiyorum artık. Vurulmuş 
ve bayılmışım. 

Gözlerimi açtığım zaman kenditlıi 
hastahanede ve baştan a,ağı sargı
lar içinde buldum. Başucumda bek· 
Jiyen, gözlerimin açıldığım görüMe 
tatlı tatlı gülümsiyen hastabakıcı: 

- Geçmiş olsun hemşeri, dedi, 
korkma hele, kefeni yırttın. 

İnler gibi sordum: 
- Neredeyim ben arkadaş?. 
- Selimiye hastahanesinde. 
- Yaralanm nereleründe? .• 
Güldü, alaylı ve fakat, ,efkatli bir 

tavırla: 

- Nerede olacak ülen, dedi, sargı
larının altında iıte. Hele kıs dilini 
bakalım. Sana lAkırdı etmek yasak. 

len kanlı bir cinayetin muhakeme. iBlgiler okulu müsabakasına gire. 
aine dün, tatil münuebtile çalışını. cekler de bulunacaktır. Fakat bu 
yan Ağırcezaya izafeten Asliye 1- kursa gireceklerin sınavı 25 ve 
kinci Cezada başlanmıştır. Bu vak- 16191939 tarihinde yapılacak ki, 
anın maznunu Mahmut imJıinde o günlerde Siyasal Bilgiler okulu
bir adamdır. Kendisi, Despina is - nun da müsabaka sınavı vardır. 
mindeki Rum kadmile sevişip met- Kıymetti gençler seçebilmek için 
res hayatı yaşarken, Despınanın 

taliple~ çoğalmasını kolaylaştır-
ihanet ettiği şüphesine düşmüş ve mak lazımdır. Mümkünse sınav 
neticede bir gece vakti onu Salihle günlerinin değiştirilmesini tl'niver. 
beraber bularak bir kavgadan son. site Rektörlüğünden dilerim. 
ra \'Urup öldürmüştür. İzmir _ Karşıyaka, Şetaret 

Mahmut bu vak'ayı müteakıp So. No. 10/1 M. Ali Timurtaş 
kaçmış, fakat üç gün sonra polis 1-------------_. 
merkezine giderek teslim olmuştur. S t • l J ı 

Dünkü muhakemede tahkikat ev- • ıe suç u arı 

~:!:duktan soııra maznun din Bazıları Hakkında Meni 
Muhakeme, ıahft celbi için bat· Muhakeme Kararı 

ı.a bir güne talik olunmllflur. j Verilmesi Muhtemel 
işkence ·•· 

Mlllllelumuır 111111 euçlu-

Aradan bir hafta geçmişti. Biraz 
kendime geldim. O sabah, pansımaıı 
yapan bab~ doktorum, her halde 
yaralarımın vaziyetinden, sıhhatim. 
den memnun ve emin idi ki, benim· 8111vrlll tnlaZllUnl•rın llWl iki lu•llNI .,. ..... 

Satle binumm sabf iti yolsuzlu
ğu h.ttında Müddeiumumilik Bi
rinci Tetkik Bürosu Şefi B. Sabri ta
nıfından hazırlanmakta olan iddia
name bitirilmek üzeredir. Müddeiu
mumilik, bu ip ilri kısma ayırmış 

bulunmaktadır. Birinci kısımda De
nizbank Umum Müdürü B. Yusuf 
Ziya öniJ, Deni:zbanlt umum müdür 
muavinlerinden B. Tahir Kevkeb ve 
Denizbank mühendislerindenB. Ne,et vardır ve bunlar asıl suçlu addo
lunmaktadrrlar. 

le lAtifeye başlamıştı. O zamanın te· -.. ... ke111eel ......... ,. 
davi usulile yarama fitil IObrken, ll•ltll 
güler bir yüzle: Bundan bir müddet evvl Silivri-

- A evlAdım danlma amma, sen de Süleyman isminde bfrUini işten
de pek pis boğaz mıpuı. Hiç bu ka- ce i~ öldüren jandarma Kasım ça.. 
dar da kurJUn, IOngil yenir mi ya? .. 

Dedi ve beni bir hayli güldürdü. vuş ve Mustafa onbaşı ile Yusuf, 
Kendi de güldü durdu. Bu suretle Halil ve Ahmet ismindeki bekçile
bana da canımın acısını unutturdu. rin muhakemelerine dün Ağırceza 
Sonra, sonra farkına vardım. İkisi namına İkinci Cezada devam olun. 
kaburgalanmda, biri de sol baldı- muştur. 
nmda olmak üzere üç süngü ve sol Dünkü celsede şahit dinlenmiş ve 
kolumla bacaklarımda ve yanağım· muhakeme, Müddciumuminin, id

da dört ku?llln ki, cem'an yedi yara dianamesini serdetmesi için kalmış. 
yemişim. insafsız asiler vakit bul-

tır. 
salamıı~ delikdeşik edeceklermiı Y'oJvvvvvvvvV'V'V'V'V'V'vv-vv-vv-~vvvv 

beni meğer. 
Tam beş ay kaldıktan sonra, has

tahaneden bir sene tebdilhava ala
rak çıktım. Köye gitmeden evvel, 
hastahanede sık sık ziyaretle bana 
karşı gerçekten bir baba şefkat ve 
muhabbeti gösteren yüzbaşı Ahme' 
Beyin ziyaretine koştum. Gördüğüm 
iyiliklerin minnet ve şükranını, bu 
suretle olsun, ödemek iıitedim. Kah
raman zabitim beni hoş karşıladL 
Hal ve vaziyetimle yakından alak:a
landı. Ayrılmak üzere kalktığım sı
rada: 

- Ahmet, dedi. köye muhakkak 
gidecek misin? .. İstersen kal İstan
bulda. Seni askeri inzibat memuru 
yapalım. 

Yüzbaşımın gösterdiği arzu, teklif 
ettiği iş, benim de hOllJma gitmişt., 
işime uygun gelmişti. Derhal kabul 
ettim. Dört gün sonra, muamelem 
bitmiı ve inzibat bölüğüne girmiş
tim. K&dıköy, Beyoğlu, Beşiktaş, 

Galata mıntakalarında ve bir müd-
det te merkezde çalışarak ömrümün 
Balkan Harbinin ilanı gününe ka
dar olan kısmını rahatça geçirmiş
tim. 

Evkafın Yapacağı 
ticaret sarayı 

Vakıflar Müdürlüğünün Emınonil 

meydanının Haliç cihetinde ve Pros
tun planına uygun olarak büyük bir 
Ticaret Sarayı inşa etmek istediğini 

ve harekete geçtiğini yazmıştık. V• 
kıflar Müdürlüğü, İktısat Vekiletl-

ne, İstanbul Belediyesine ve Ticaret 
Müdürlüğüne müracaat ederek ya
pılacak sarayın nasıl olması lizım 

geldiği hakkında malUmat istemiş-

tir. Bu malfunat geldikten ve sara
yın esasen a& çok kararlaıtınlan ye-

ri tesbit olunduktan sonra Evkaf sa
rayın plinlarmı mütehassıs bir mi
mara hazırlattıracaktır. 

Tarihi b·na ve abidele
ri• civarındaki inşaat 
Yapı ve yollar kanunu mucibince 

tarihi binaların ve abidelerin asga

ri 10 metrelik sahaları dahilinde her 

nevi inşaat menolunmaktadır. Şim

diye kadıw bu kanun hükümleri tat
bik olunarak bu nevi inşaata müsa

ade olunmamüta idi Yalnız tarihi 

Abide ve binalann kenarlarından 

yol geçtiği takdirde Belediye inşaa
ta müsaade etmekte ve kanunu bu 
tekilde tefsir etmekte idi. · 

Belediye, tarihi mebani ve lbide-

İkinci kısımda bulunanlar ise; 
su~a iştirak etmiş olarak kl'bul edil· 
mektedirler. 
Diğer taraftan suçlulardan bazıla

rı hakkında Müddeiumumilik tara
fından meni muhakeme kaTan ve
rilmesi de çok muhtemel görülmek
tedir. 

Bu meyanda Milli Reasaiirans es
ki Umum Müdürü B. Refi Bayar, 
Denizbank Meclisi idare azasından 
Ziya Taner ve daha birkaç kişi hak
kında da meni muhakeme karan ve
rilmesi beklenmektedir • 

Beyooıundan Tramvayı 
Kaldırmak Mısılesi 
Tetkik Olunuyor 

Belediye tehir dılailincle ifle
yecek ~toblLeri clerW 

getirtecek 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lutfi Kırdann, Beyoğlu cihetinde. 
ki caddelerin darlığını ve kesafetini 
düşünerek tramvayı kaldırarak mü
rur ve uburu daha iyi bir §ekilde te. 
min edecek olan otobüa veya trel. 
leybüs işletmek hakkındaki düşün
cesi üze?ine Tramvay İdaresi teı -
kiklere balJamıştır. 

Şimdilik trelleybüa ve otobüs mi 
ifletmek daha uygun ve iktıaadidh-, 
meselesi tetkik olunmaktadır. 

Maamafib müdiriyet, bu mesele 
üzerinde pek istical etmemekte ve 
ip esaslı bir tetkike tabi tutmakta. 
dır. 

Ticaret ve Zahire 
Borsasındaki 
Tahkikat 

Tlcart ve Zahire borsasında rü -
sumu verilmeden satılmış olan dört' 
milyon liralık yapağı tahkikatı iler. 
lemektedir. Haber aldığımıza göre, 
meseleye Ticaret Vekaleti Müfet • 
ti1Jerinin vazıyed etmesi muhte -
meldir. 

Bundan başka, intihabat için dün 
de Borsada 'iddetli münakaşalar 1 
olmuş ve birçok tüccarlar eski he
yeti idare azalarının mevkilerini 1 
muhafaza etmek için sarfettikleri 
gayrimeşru gayreti tenkid etmişler. 

d~ 1 
Diğer taraftan, haber aldığımıza 

göre, Sovyet Rusyanın şehrimizde
ki tic<l•.!t mümessili Strazen, Mos
kovaya çağırılmıştır. 

lacı nlan Cocuk 
1 ' 

Kliçük Neraıiain annesi icra 
Ceza Hakimliğine ve Müddei-

11111amiJi {e müracaat ttti 
Fatma İlhan ve Fatma Nezahet 

isimlerinde iki kadın arasında payla 
şılamıyan meşhur iki analı Nermin 
çocuk hldisesi yeni bir safhaya gir. 
miştir. 

Altıncı Hukuk mahkemesi tara
fından, asQ anası olduğu kararile 
Fatma İlhana teslim edi~ küçük 
Nermin, evvelki gün annesinin e -
\'inden kaçırılmıştır. 

ZavZallı Fatma İlhan, günlerce 
uğraşarak çocuğu biraz kendisine 
ısındırmışken, onun kaybolduğunu 
görünce hemen polise müracaat et
miş ve Nerminin, babası mahallebi. 
ci Mehmet Ali ve Fatma Nezahet 
tarafından, Aksaraydaki evlerinin 
bahçesinde top oynarken Jı:açınldr
gını iddia etmi~tir. 

Genç kadın dün İcra Dairesine 
de müracaat etmiştir. uB müracaflt 
üzerine dün dosya İcra Ceza Hl -
kimliğine verilmiştir. Bir icra ve 
bir polis mmuru Nermini Mehmet 
Alinin evinden alacak ve hakikt an
nesine teslim edecektir. 

Bayan Fatma İlhan dün ayrıca 
Müddeiumumiliğe de müracaat et-

miş ve çocuğunu kaçıranların bir 
daha bu hale teşebbüs etmemeleri 
için ihtarda bulunulmasını istemiş
tir. 

Haliçte bir yumurta 
hali yapılacak 

Haber aldıiumza göre Ticaret O
dası Belediyeye müracaat ederek 
Halicin münasip bir mahallinde bir 

yumurta hali inşa ettirilmesini iste
miştir. Memleketimizin en batl-:a ge
len ihraç maddeleri arasında bulu
nan yumurtacılığımız muhtelif se

bepler yüzünden iyi standardize e

dilmemekte ve bundan bilhassa tüc

caTlarımız zarardide olmaktadır. Ti
caret odasının Bu yerinde karan yu

murtacılığımızın inkişafı üzerinde 
mühim bir tesir icn edeceli şüphe-
sizdir. 

Nohut .. bflan ................ 

lenamesi 
1936 da, deniz meselelerine miltl" 

allik müzakerat ve anlaşmalar ara
sında Monteux'de Bulgaristan, ı... 
giltere, Fransa, Yunanistan, Ja.,.. 
ya, Yuge>Uavya, Rumanya, SoVJ" 
Rusya ve Türkiye arasında 21 teır 
muzda akdedilen yeni Boğazlar ırıo
kavelenamesi, beynelmilel siy_. 
gôst.erdiji ehemmiyetle, o ~ 
ihzar edilen lliyasi ftlikalal'lll .a 
mühimmidir. Türkiye, bu muka,,.le 
ile, Lozan muahedesinin Bopsll' 
faılmda vazedilen bazı llyui ve " 
keri takyidatın kaffesini kaldır • 
dı ve bu suretle bilhasa harp ge • 
milerinin boğazlardan geçi§ine .tı: 
teallik hükümlerin yeni bir niJalli 
altına konmasını ve boğazlan, Tfjl'lf 
hükumetinin istediği, yani milli b11" 
dutlarını temin edecek ıekilde tahld 
mini de tesbit ve bu hakkı tesliJD 
etti. 
Boğazlar üzerinde mücadele, diP" 

lomasi tarihinin artık en k~ 
meselesi olmuştu. Boğazlar, asırl9-
rın seyrinde, bilhassa Osmanlı İJll • 
paratorluğunun zata düşmesiııdd 
ve devletlerin, hasta adamın t~ 
kesinden mahrum olmamak ve -
iyi hisseyi elde etmek için giri~ 
leri mücadelenin kuvvet ke~-
sinden itibaren, müdahale · 
ne esaslı bir mevzu olmuştu. 

Cihanda Okyanuslar aruı bir .. 
caret ve siyaset programım ~ 
edinen devlatler, Akdenizin pr 
daki bu mühim transit yol'•dlıllllllıiır.ı'.111 

kendi hesaplarına istifadeyi ~ 
edinmi§lerdL Bu sebepten~~;: 
bu devletlerin kuvvet ve ~ 
leri nüfuz kudretine göre, h~ 
leri değişen bir boğazlar ahkArnı ~ 
cude gclmifti. Sevr muahed~ 
ortaya koyduğu boğazlar muka 
namesi, bu siyasetin, Türklerin 
leyhinde olarak topladığı hük~ 
itibarile en §iddetlisi oldu. 

Lozan sulh muahedesi, Türk .-., .. -.. ,_ 
rakları üzerindeki bu gayritabll 8 

111el ve arzuları kaldırdı. YalJUS 
ğazlarda bazı takyidat Jhdas e 

İşte Türkler bu takyid' 
kaldırılması zımnında çalıştılal'. ., 
bunu, öyle tehdit ederek, ku"!e~ 
den bahsederek değil, sırf ~ 
meşru hakların~ yine ihkakı P"'· · 

kın devletlere has usullerile ~ 
rak temin eUi. Ve ti, 1936 ..., 
temmuz ayında, cihan diploınasl ~ 
rihine müstakbel biç bir niza p-· 

zuunu sinesinde tqunıyan bir ~ 
lnıkt vesika hediye etti. Hakik'_.., 
boğazların mutlak blkimiJe ~ 
Türk gibt, hukuka dayanan ~ ~ 
yaset takip et\en ve kendi ~ 
refahile birlikte dünyadaki ~ 
lertn de inkişaf ve refahım r 
bir millete tekrar ıelmesi, cihall "' 
yasetl için bilyilk bir kaz':;, 
muştur. Nitekim bunu, 1939 
nin ağır buhranlar tevlid · 
bir vaziyet gösteren temmus ~ 
da görüyonız. 

Boğazlara hakim olan TUr~ 
bugün, bu hildmiyeUni sullı ~ · 
sinde kuTianarak, ve ~..;: 
mümtaz varlyeti suiistimal 
rek, sırf tecavüze karşı kurulall 
yasi cepheye iltihak ile, bir sufJ 
mili olmuştur. 

İşte, üç sene evvel d~Jet 
Türklerin siyasi kıymetJttfıı. 
milli ve tarüht seciyelerini 

etmelerinden dolayı bugün /. 
Motreux mukavelenamesint' 

iurduğu neticeler itibarile ;il 
ze karıı muazzam bil' müd daa 
di kurabilmi§ür. 1 

Dr. Reeatl SAGI' 
sırtın hattı balasından bir avcı hat
tının kaçan Asilere doğru inmekte 
olduklannı gördüm. Gördüğüme ina: 

1328 yılı teşrinievvelinin son haf. 
tası idi. Harp lehine nümayiş yapan 
halkın Babıaliye de uğramaları ih
timalini düşünen merkez kuman. 
danhğı, oraya b1r inzibat müfrezesi 
göndermişti. Bu müfrezenin içinde 1 

ben de bulunuyordum. Her taraf 
kalabalık, bütün halk ayakta idi. 
Caddeler adam almıyordu. Büyük, 
küçük hem~n hemen herkes bir a
ğızdan mal'flar okuyorlardı: 

Jeri tesbit etmek üzere Müzeler İda
resine müracaat ediyor ve ondan 
sonra müsaade ediyordu. 

Diğer taraftan, İstanbul Beledi -
yesi. tehir otobüsleri almak için 
fiddetle faaliyete gıeçmif bulun -
maktadır. 

Nohut satıştan hararetle devam 
etmektedir. Dün Bandırma fob a

tustos teslimi 180 ton nohut satıl

mıttır. Fiat 8,6,1 para aruında te
mevvüe etmiftir. .. o •• 

·- 1 ····-namıyordum da gözlerimi ovuşturu- JlG.'rp bizim canımız. 
yordum. İki dakika sonra, avcılar li- Feda olsua kanımız 
JAhlarmı patlatmıf)ar, bütün hızlari· Kaç senedir uyllfUl kanım hare-
Je lstlerin ilzerine 1amanmışlardı. Jrete gelmif ve o anda beynime hü
Bu hareket, tabi! blzimkileri de can. cum etmi,U. Abakalh ihtiyarların, 
Jandırmıt. ayaklandırmıştı. · Aradan henüz mektep çocuğu sayılacak ka· 
,arım saat geçmemifti bile Asileri, dar yafı küçük ve tüysüz çoc:ukla
i&'t yandan sarmıf, bir atef çembe- mı harp arzuaile çırpındıkı)lrı o 

tJ'f tçlne almıştık. Gelen kuvvetin ba- gllnlerde, İstanbulda ve inzibat va
'fmda bulunan genç zabtt, efradını zifesinde kalmak bana ağır bir ıaç 
Jıemen süng(l hücumuna kaldırmış· gibi gelmişti. Vazifemi bitirip mer
tı. Tabi! biz de durmadık. Bir anda ke7ıe dönünce, hemen gönüllü olarak 
tf8rt yandan hflerln tızerlne atılmış harbe iştirak anu5Wlda bulunduğu
boğuşmıya başlamı~ık. Cephanem mu, bir istida ile, kumandaruma bil
taJmadılı 1çfn karşıma isabet eden dirdim ve hemen o i\ln de göğsüm· 
iki hflp stıngü mObarezesf yapıyor· de taşıdığım kordon ile ferahiyi tes
lum. Birini aldattım, bir hamle ile ıtm e~ 
if)fmı delerek yere attan. Dijeri- - -

f' 
C!Mamı var) 

Son günlerde Köprülü ltltüph~ 
nesi civannda ve kütüphane ile ar-
sa arasınd• bir sokak bulunan bir 
yerde bina inşa etmek üzere müsa
ade istenmiftir. Maarif VekAleUn

den gelen bir emre tibi olarak Bele
diye bu inşaatı durdurmuştur. Bun
dan sonra Belediye aralHında sokak 

olduğu takdirde de tarihi binalar ve 

Abidelerin 10 metrelik civar sahalı· 
rında ,inşaata müsaade etmiyecektir. 

Yeni Bolu valisi geldi 
Bolu valiliğine tayin olunan Mat.

buat Umum Müdürü Bay Naci Kıcı

man yeni vazifesine eitmek üzere 
şehrimi3e 11ebniıtlr. 

Evvelce otobüslerin mazotla mL 
tehanik olması kabul o1mmmt ft 
prtname buna göre hnlrJanımpı. 
Halbuki birkaç firma bana Wru 
ederek mazotun, phir havasa i4:iD 
gayrialih oldulunu iddia etmem 
tızerine Belediye, tekrar faaliyete 
geçmiftir. 

İstanbul Belediyeısi, fimdililı: ma
zotla müteharrik otobüsler getırte. 
cek ve bilihara lüzum görülürse bu 

Al .... ,... •• p1y ... ,. 
,. ..... ..,.pler 

Almanylldan Kmr, dan, arpa, ke
pek, mavi Jaqhaf tohamu maddele

ri kıla bir zamanda yilklenmek pr
tile talepler vaki olmllflur. Bu aym 
IODUDA doAru Samsundan '10 ton ka· 
dar mavi hqhap Almanya .. için 

yQtılenecell haber ahnmıştır. Bu sa
tışlar sif Hamburg teslimi beher to

nu 242,5 liradan evvelce utılımt o
lan mallardandır. 

otobüsler şehir harici servislere !!!!!!!1!!11!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tahsis olunarak şehlr dahlll için zotla müteharrik otol:tüslerle yapı-
benzinle müteharrik otobüsler te - pılan nakliyat, benzinle nıüteharrik 
min olunacaktır. otobüsler nazaran 3 mlsU bir ucuz.. 

Yl!_pılan hesaylara nazaran ma - luk temin etmektedir. ,. 

... 1 5 c .. azt,IJlldr -
a .. ı ı t TEMMUZ ıJlf 
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(Baştarafı 1 iuci !'ayf ııdft) 
rış~\1'a mahal kalmadan çıkarabi
t~ektcrini ümit edenler, bu beyana
Ş 0kusun_Iar ve manasını ·anlasınlar. 
b~~ da nazarı dikkate alsınlar ki, 
t 

0 fün Polonya siyasetinde yeri yok 
u Ve Polonya, ordusunun baş ku
~~danının ağzile son sözünü söy

llııŞtir.:ı. 

p . Danzigdc vaziyet 
. atıs, 21 (A.A.) - Danzig mesele
~~~akkında BerJinden Journal gaze-

ıne şunlar yazılıyor: 
de '~skeri hazırlıklaırın geçen eylı1l
hiıkı.nden çok daha fazla olduğunu 
d' dıren birçok haberler verilmckte
tiır .. Danzig'de bile, şehir bazısı Dan-

gh, fakat dig~ erleri Almanvadan 
~· . -bi llıış askerle doludur. Danzig'de 4 
l\a n ~~rni polis memuru vardır. B~-
. .Reırnwehr'e mensup binlerce kı
~n ilavesi lazımdır. Bunlar için 
~~a~ yapılmakt-a ve mekteplere el 
~tadır. Şehir askeri işgal al
-llQa addedilebilir.:ı. 

Al11uınyada itidal 

Rerlin, 21 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

İngiliz gazeteleri, Alman menabi
inden aldıklarını söyliyerek Alman
yanın Dantzig icin bir harp yapmak 
istemediğini, fakat daha ziyade bu 

meseleyi sulhperverane bir surette 
halletmek arzusunda bulunduğunu 

bildiriyorhrr. 

Bu hususta Berlin mahfilleri şu 
düşüncededirler: 

İngiliz gazetelerinin bu tezahürü 
burada büyük bir hayret uyandır-

mıstır. Almanva bircok defa Dant-
~ .. ~ 

zig meselesini harp yolile halletme
yi düşünmediğini bildirmiştir. Ez

cümle B. Hitler daha 28 nisanda 

sulhperver bir hal sureti teklif et
mişti. Son neşriyatlarile İngiliz ga

zetelerinin niyetleri her halde Al

manya • Polonya gerginliğini arttır
mak olsa gerektir. 

Maarif 
bünkü 

şurasının 
Çallşmaları 

) 

c ıi·/, 
~~if Şurasında çalıtan Asker1 Liaeler mümeuilleri ujdaa 
1r_-:teaı Almu Yüksek Beden Terbiye Enatitü.sünden mezun 
~it Askert Liaeai apor •uallimi Hüs~mdtin Güre!iyi Y.• 
k~~~ lco'Diayonlarda çabıu Maltepe Edebiyat öj-retmeaı Iamaıl 
~ Ônderdoğan Bursa Fizik öğretmeni Dani7 Erten ile 

tepe Kimya öğretmeui Rqat A lasyay g~rülme\ctedir. · 

aı .\.nkara, 21 (A.A.) - Maarif Şura- diller, fizik, kimya programlan ile 
lQ 22 temmuz cumsrtesi günü saat pansiyon nizamnamesi, kasket tali
t-a~da. tımumi heyet halinde toplana- matnamesi, yabancı diller taHmat
lll komisyonlarda tetkiki bitirilen namesi, sana·toryom ve prevantor· 
d ~leler ve talimatnameler üzerin- yom talimatnamesi üzerindeki tet-
e rt\üzakerelerde bulunacaktır. kiklerini tamamlamıştır. 

lirıl\onıisyonlar, bugün de faaliyetle- 4 - Teknik Öğretim Komisyonu: 
le devam eylemiştir: Bu komisyonun umumi heyete ar. 
'lU- Plan Komisyonu: zedeceği raporun hazırlanmasına de 

~\t tkiyede tahsilin bugünkü duru- vam etmiştir. 
!ett~e ana meseleleri hakkındaki 5 _Yüksek Öğretim Komisyomı: 

2 ıltlerine devam etmiştir. Ruznamesindeki meselelerin tet-
- llk öğretim Komisyonu: 

Ça~ • İlk okul programı üzerindeki 
!)tsrnaianna devam etmiştir. . 
,- . ~aarif müdürleri talimatna
ııo_. tıın tetkiklerini bitirmiş ve ra
~ llnu şiıra reisliğine vermiştir. 

3 ·· tlte§hur Türk korsanıdır. 
- Oı-ta Öğretim Komisyonu: 

it~· Liseler, orta okullar inzibat ta
~it·atnarnesi hakkındaki tetkikatını 

ltltı.i b Ştir. 
~ • !.iseler, öğretmen okulları ve 

kikini t<:'mamlamıştır. 

6 - Ne§riyat Komisyon1': 
Okul kitaplarının Maarif Vekilliği 

tarafından basılmasına ve yayılma
sına dair talimatnamenin tetkikleri
ni tamamlamış ve umumi heyete 
arzedilecek raporunu hazırlamıştır. 

7 - Beden Terbiyesi Komisyonu; 
Lise ve ort·a okul müfredat prog· 

ramları üzerindeki çalışmalarına 

devam etmiştir. 

8 - Dilekler Komisyontı: 
Reislik makamında kendisine ha-

s:kullat" sınav talimatnameleri 
~- de müzakerelere devam et· 

lt. \•ale edilen dilekleri ve raporları 
~.: Su komisyonhrda metamatik, tetkik ederek ait oldukları komis-

11Ye, türkçe-~ebiyat, yabancı yonlara tevdi etmiştir. 

~llınanya 
talının Seyahati 
~it~, 21 (A. A.) - Dün akşam 
bıı t'eşten hareket eden Kral Karol, 
)'ta ~hah Köstenceden Luceafarul 
~ lle bir gezintiye çıkmıştır. Kral 

~~Şarki Akdenizde ve ezcümle 

~ istan sularında dolaşacak ve 
~ .!eıintisi on gün sürecektir. 

"=" '•r Çi~da mUatah
.._ bir t •hrt •I• 

l'o G•ç lr 411a r 
~4 ::~· .21 (A. A.) .- Çinin cenu
' kısınde çok mühim .bir sev -
~ noktası olan Kooping müs
~, lehri, pazartesi günü Japon 
~ tt tarafından işgal edilmiştir. 

L·•Po 1_ 
-,.~ tı~r, bu Ana kadar kuvvetli 
~ıtı.lt Çinliler tarafından işgal 
~ 11~e- olan ve Chansi'nin cenU-
1tıt · ..... ~de bulunan Tchow şeh.. 

•th .&ünü zaptetmi~lerdir. 

Erzurumda 
Seylap Felaketi 

a ln••n v• yUzlerc e 
hayvan öldU 

Erzurum, 21 (A. A.) - On beş 
gündenberi yağan şiddetli yağmur
lar ve dolular Erzurum ve mülha
katında )er yer tahribat ~·apmıştır. 
İspir, Dımıs, Oltu ve Tortum mın
takalarında yağan yağmurlar ve do_ 
lular insan ve hnyvan zayiatını mu-

cip olmuştur. İspirde 8 insan, 150 
hayvan zayiatı vardır. Yağmurlar

dan husule gelen seller aylarca ça
lışma suretile yapılan yolları ve 
köprüleri tahrip etmiştir. -·-Varfova mUzakerelerl 

eona erdi 
Varşova, 21 (A. A.) - İronside, 

bugün Polonyadaki ziyaretini itmam 
ederek tayyare ile İngiltereye ha
reket etmiştir. 
HaY"eketindeıa evvel mavi ünifor-

• 

YaygaraSlyaseti italyanlar 12 Adayı Şanlı 
manWra~;-m::k~.::s;: Nasıl Gasbettiler ? Yavuz 
mış bır mılli gurur acısıle anlatmak • 

istiyorlar. Fakat, haydi Avusturya - 7 - cFilonun, Çımakkalede yatmadan (Bqtarafı t inci sayfamızda) 
işini mazur görelim. Ya Çekoslovak- ise, P:n:.ı:ılimanı veya Erdek körfezi- «Breslau» hafif kruvazörile Akde. · t tt' Kezalik, İtalya hükumeti, gaz ge_ -Y-
ya? Bursısını Ingilizler mi zap e ı, nin demir mahallerinden birinde 

? y A tl k? Bu milerini dahi zaptü müsadere et - ı 
Almanlar mı· a mavu u · - yatması daha selametlidir. Eğer is-

nizde Alman bahriyesini temsil et
mekte devam eyledi. 

1 · · ı tt• ksa mek hakkını muhafaza ettiğini de rasını ngilizler m1 ışga e 1
• yo tihkamlar, İtalya donanmasını dı-

1. k d d st görü ayrıca iş'ar ediyordu. Akdeniz sa -
bir gün cvve ıne ·a ar 0 

• şarıda bulundurmağa kafi değil ise. 
l:Iarbi umumi arifesınde siyasi va. 

ziyet gerginleştiği zaman cGoben-> 
ve arkadaşı Çanakkale boğazın:ı il
tica ettiler. Çanakkaleye gelirken 

· , hillerinde icrayı ticaret eden ve Os-
nen Italya ar.ı · gemilerini7J feda etmekle bir mua-. h · k' ··k d Jetin rnanlı sancağını taşıyan tekmil sefa-

Ingiltere, angı ·uçu ev venette bulunamazsınız. Çünkü düş-
.. tt''> BTkis ini, İtalya harp gemileri taharri ve hayati hakkına tecavuz e 1 • ı a man, istihkfunlara hücum etmeği 

· · F tec:ebbü teftiş altında bulundurduğu halde Ingilterenın ve ransanın ~ • tasmim ettiği zaman, filoyu temizle-
. d d' k' 'lk h 1A..1e Le hükümeti Osmaniye Trablus ve Bin-sü netice!an e ır ı, 1 am ı;:u - mek için torpito filosunu gönderme-

R Yunanista n0 azi'yi müdafaa eden kıtantı aske-histana, umanyaya ve - ği evvelce düşünecektir; gemilerin 
· ·ıd· s Lehistanla riyesine gene muavenete muvaffak 

na garantı ven ı. onra j ise torpito sipkaları olmadığından 
h d kt l d Tür olmuştu. Bu, deni7.lere hakim olan • karşılıklı mua e e a 0 un u, · batırılacaktır. 

ki.ve 1·1e garanti yapıldı. muazzam bir donanma ile, maduni-
.J cSizin torpito filosile istihkanıla-
Bu hakikatleri Alman milletinden yeti kat'iyesinden dolayı (Nara) nın 

ra mua,·enet için yapacağınız en iyi 
S"'klam"'k kabil olabileceg~i farzolun- arkasına çekile~ek vatanın fetaketi-

... "' şey, düşman Marmaraya hücum 
Sa bı·ıe bu·· tu" n dünyayı aldatmak im· ne şahid olmaktan maada harekete 

edip geldiği zaman filoyu buna kar-
ka• nı var mıdır? Mihver devletleri- gayri muktedir bir hali sükunette 

şı hücuma hazırlamaktır. Bu suret· 
nl·n kendı'lnrini muhik göstermek i- bekliyen Osmanlı filosu efradının.: 

... le düşman hasarata uğratılacağın-,.1.n herkesı· bu kadar açık surette şecaatı şahsiye ve hamiyeti vatani- hl 
1 

b 
1 ~ dan, o zam n üç zır ınız a un ar-

--,; F dan ba?.ılarmı batırabilirsiniz. Her aldatmıya tı-ı::sebbu··s etmekten ba"lra 

1 

ye itibarile şayanı dikkat bir farkı-

bl·r delı'lleri, manevi bir silahlan ol- nı gösterir. Seddilbahirdcn, veya 
halde Çanakkalede demirli ve tor-

madlğı go-rülürse artık bu yaygara_ Benıttan hareket ederek kendisini 
pito hücumuna maruz olarak bu1un-

sı·yasetı'nı'n kaç paralık bir kıymetı açık denizlerin ortasında hıfzı sa- d k .. 
maktan daha iyi harp e ece sınız. 

kalır'· medaniye terkeyliyen bir çok tüe-

Bu-ıu-n mesele, mihver devletleri· car gemileri, yüzlerce düşman ta- Paşalimanı, medhalden takriben 60 
mil kadar baid olduğundan gece 

nı·n azgınlıkları yu"zünden çı_kmıştır. rassud gemisinin gözünden kurtul- . 
1 boğaza dahil olan düşman torpıto a-

I.ngı'ltere bı'zi Şarki Avrupada .ve 1 muş ve ıssız çöllerde yalnız memle-
1 

d f .. 
1 

b' 
rı gündüz o ma an se aını rnr ıye-

Balkanlarda Serbest bırakmadı dıye ket ve din gayreti silahile müsellah 
nizi bulaınıyacsğı cihetle cbha sa-

bagyıran ve bundan dolayı İngiltere olarak vatanlarını karış karış mil-
lim bulunursunuz. 

Ye atıp tutan, I. ngiltere ile olan. de- dafaa eden miicahidlere mühimma- L. 
1 

.. 
cBu teşkilatın trıtbik suret erını 

nı·z anlaşmasını bo?.anlar Almanlar tı harbiye nakline muvaffak olmuş-
1 

k 
Komodorla birlikte tertip ey eme 

değil midir? Hayat sahası davasını tur. el7.erndir; Geliholuda istasyoner 

bu tarihi gem~nin, İngiliz muhare
be kruvazörlcrile yaptığı heyecanlı 
:.·arış unutulmamıştır. «Goben» le 
karşılaşan İngiliz Amiralı, Alınnn 

kruvazörünü bir hayli takip etm~, 
lakin İngiltere henüz ilanı harp et
!llemiş olduğundan sür'atli ve kud. 
retli hasmını takip etmekle iktifa 

etmi§ti. Ve ancak Goben, fazla sür
atinden istifade ederek ufukla kay_ 

ıbolduktan sonsadır ki, İngiliz Ami
rali, telsizle ilanı harp haberini aL 
mış, lakin ne çare ki cGoben• de 
ufkun sisleı·i arasında kaybolmuş
tu. 

Goben, İngiliz Amiralinin pençe
sinden dar kurtulduktan sonra Ça
nakkaleye gelmiş ve o zamanlar ite_ 
tidar mevkiinde bulunan İttihad '~ 
Terakki kabinesinin Bahriye Nazırı 

olan Cemal Paşa merhumun müsa
adesile .boğazdan içeri alınmış ve 

ortaya çıkaran Almanlar ve arkala-- İtalyanların harekatı harbiyeyi olarak bir torpito muhribi bulun-

bir müddet sonra da Osmanlı hükü_ 
metine satılarak nurlu hilale ka -
vuşmuş ve «Yavuz Sultan Selim• 

. d ı lugva koı::ar gibi Bal- Adalar deniz.ine ve Akdeniz bog~azı- p l' ı rın an çapu cu :.- mah ve diğer torpitobot da asa ı-
kanlar üzerinde hak davasına kal- na teşmil edecekleri harbin bidaye- manınd:m baska, telgraf merkezi «Goben», .:Yavuz,. ismini aldık -

ismini almıştı. 

kanlar İtalyanlar değil midir? tindenberi işitilmekte idi [1]. Bu olan bir mevkide bulundurulmalı- tan sonra oynadığı tarih! rol, şim-
Alman propagandasının ne kadar şayiata karşı boğazda müessir ted- dır. Telgraf merkezi olan bir mev- diye kadar hiç bir harp gemisine 

sıkışmış, ne söyliyeceğini şaşırm:ş birler alınmış ve filo, müdafaa ter- kide ve kaieleri haberdar etmek nasip olmamıştır. Filvaki Osmanlı 
olduğunu ispat eden vakıal~rdan ~ı- tiplerine baş vurmuştu. İstanbulun için bahriye zabitanı tayin edilme- -hükumetini harbe adeta zorla sokan 
ri de İngilteredeki !aşistlerın lngıl- kilidi sayılan Çanakkalenin geçil- lidir. 
tereyi güldürmekten ba~k~. ~~rşe~:e mez bir hale ifrağı zımnında me,•- cHamidiyc ve Mecidive zırh ile 
yaramıyan garabetlerine buyuk bır cud harp vesaitinden istifade edil- mücehhez olmadıklarından bunları 
kuvvet vererek bundan meded um: mişti. Bu babda, Osmanlı filosunu hattı harpde hulundurmak faydayı 
rnaları ,.e Alman halkının man:v~ ıslaha memur İngiliz heyeti talimi- mucip olmayıp gündüzün düşman 
kuvvetini sağlamlaştırmak çaresını yesi reisi Amiral Vilyamsın müta- torpito filosunun Adalar denizine 
bundan beklemeleridir. leası da alınmıştı. Amiral Vilyams girdiği şüyu bulduğu zaman civar 

İngilterede Oswald Mosley ismin- şu suretle mütalea beyan ediyordu: liman ve koylan karakol için gön-
de b ir zat bir faşist fırkası yapm. ak kA ıh b' · • 3 1 dermelı'dı"r, ( 11 Er an ar ıye:- 1mıuınıye, , 
teşebbüsile kendisin; bir .mevkı ~- 5654. 31 Kanunusani 327 '"--·--· ...... , 
dinmiye çalışıyor. Boyl.e bır garabe· z = _,... 
te Almanyada yahut ıtalyada. ka~- lngllta r• va Franaadan N afla VE klll Er zur uma 
kılsaydı teşebbüs edenler kendılerı· gelen mald11pl•r Alınan- gitti 
ni çoktan öteki dünyada ~ulur::ı.rdı. yada a anaUrden geçly~r Erzincan, 21 (Hususi) - Nafıa 
:Fakat ingilterede bu kabıl orı1ınal Metz, 21 (A. A.) - Fransız ve In- ı Vekilimiz Ali fuat Cebesoy, Erzu
kimseleri tezyif ve istih.za ile. kah- giliz pullarım taşıyan bütün mek - rum hattını teftiş etmek için ıehri
kaha ile öldürmeyi tercıh ede:l~r: tupların Alman - Fransız hududu 1 mizden ge\mişlerdir. Vekil, istas -
işte bu İngiliz faşistıe:.inin .şefı ı~; •boyundaki şehirlerinde mevcut san- yonda kalabalık bir halk kitlesi ta-
sa .... t kadar bir nutuk soyledı .. Haz sür bürolarına tevdi edilmekt.? ol- 1 

.. b rafından büyük tezahüratla karşı-
bulunanlardan adam başına bı~ u· duğu haber 'verilmektedir. lanmış ye .varım saat Beledi.vede is-ı 

1 d v • • f aşıstler 
çuk şilin para a ın ıgı ıçı.n . Sayfaları arasına mektup sıkıştı- tirahat ettikten sonra uğurlanmış-
şefinin maksadı temin edıl~ış sayı- rılmış olup olmad1ğı anlaşılmak Ü- 1 

labilir. İ~te bu :ıı:atın An:erikaya A- zere biitün gazete1er de açılmakla- 1 hr. 
merikalılardan ba-şka kımse karış- dır. 
matlığı gibi Şarki Avrupad~ ~ayal- lt• lva Slcllyada bUyUk 

b'ld'kl · gıbı hare- 1 
nız Almanların 1 ı en • arazi aahlpUAI a?atemlnl 
ket etmeleri hakkının tanınması le 1' 

hinde söylediği sözler Alman gaze- kaldırdı 
telerinin manşetlerinde cÇem~erl~- Roma, 21 (Hususi) - Gazeteler, 
me politikası aleyhiçde halk kutlesı- büyük sernamelerle Mösyö Mussoli
nin muazzam nümayişi. Chamber· ninin Sicilyli'Cla biiyük arazi sahipli- 1 

lain alevhinde fırtına.. şeklini almış- ği sistemini ilga eden kararnamesini 1 
· ··zı · d ·mdat u- bildiriyorlar. tır. Mosley'in so erın en ı ' 

man Almanyanın vay haline. İyi istismar edilmemiş yeyahut 
.....,._ Oahld YALOIN gayri mezru arazinin işletilmesini 

temin için 10 senelik bir plan ihzar 
edilmiştir. Bu hususta icabeden mas 

Çin ml lletlnln hUkDmete 
yardımı 

Chung - King, 21 (A. A.) - Si
am'daki Çin ticaret odası reisi B. 
Yi _ Kwang - Yen, tayyare ile 
Hong - Kong'dım Chung - King'e 
gelmiştir. 

MuJnailcyh, 3 mily'1n dolar getir
miştir. Bu parayı, Siaın'daki Çinli_ 
ler, Çin davasına müzaherelterinin 
bir nişanesi olarak gC."ldermişlerdir. 

Muşanofun 
Londra ve Paris 
Temasları 

raf hükümet tarafındsn deruhte 0 - M Unakallt Veklll lzmlrde 
lunacak ve bu imar işine nisbeti bi
lahare tayin edilecek hususi serma
ye ve teşebbüs de iştirak eyliyecek

Londra, 21 (A.A.) - Birkaç gün· 
denberi Londrada bulunan Bulgar 
Mebusan Meclisi Reisi B. Muşanof, 
bugün Londra'dan Paris'e hareket 
edecek ve Paris'te B. Daladier ve 
Herriot ile görüşmelerde bulunacak
tır. B. Muşanof haita tatilinde Pa
ris'te B. Herriot'nun misafiri kala
caktır. 

B. Muşanof, Londrada bulunduğu 
müddetçe, birçok resmi zevat ve 
parlamento muhitine mensup kim
selerle görüşmelerde bulunmuş ve 
bu arada ezcümle Lord Halifax ve 
İngiliz hükumetinin ekonomi mü -
saviri B. Leithross'u görmüştür. 
• Malum olduğu ü21ere tamamile 
hususi mahiyette seyahat eden B. 
Muşanof, Kral tarafından da Buc. 
kingham sarayında kabul edilmiş -

ma giymiş olan bir Polonya müfre
zesine Polonya lisanile bir hitabe 
irad etmiştir. Bu müfreze efradı, 

\•aktile büyük harpte kendisinin 
kumandası altında muharebe etmiş 
kimselerdir. 

tir. 
Matbuat, büyük araz.i sahiplerinin 

zirai alat ve vesaıitini yenileştirmek 
\'e amelelerinin m~ddi vaziyetini 
ıslah hakkındaki mecburiyetleri Ü· 

zerinde ısrar etmektedir. 
Sicilyanın en zengin arazi sahip

leri Prens Trabia, Prens Mazzarino 
ile Tramasora ve Salaparuta düka. 
Jarı imiş. 

Sicilyanın başlıca zirai istihsalatı
nın buğday ve şarap olduğu malum
dur. 

lngiltere Türkiyeye 20 
milyonluk kredi açıyor 

Londra, (Hususi) - Daily Herald 
gazetesinin yazdığına göre İngiltere 
hüklımcti Türkiyeyc 20 milyon ster
lin miktarında yeni bir kredi açmış

tır. Bu kredi Türkiyenin tcslihatına 
ve yeni istihkamların inşasına sarf e
dilecektir. 

On Arnavut bayi 
tevkif edlldl 

Postumia, 21 (A.A.) - Kral Zo
go'ya Yunanistan hududuna kadar 
kaçışı esnasınd3 refakat eden 10 Ar
ttavut b~·i burada tevkif edilmiştir. 

İzmir, 21 (A.A.) - Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya, bu akşamki 

trenle saat 2Cl.15 te şehr:mize gelmiş 
ve istasyonda \•ali Etem Aykut, mev 
ki kumandanı General Rasim Ak· 
tuğ, Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, 
Emniyet Müdürü, C. H. P. Müfet
tişi ve Ba~kanı ve idare müdürlerile 
gazeteciler tarafından karşılanmış-

tır. Vekil trenden inince karşılayıcı· 
!arın ellerini sıkmış ve garda topla
nan halkın sevgi tezahüratına mu
kabelede bulunmuştur . . 

Ali Çetinkaya, buradan doğruca i 
kametlcrine tahsis edilen Devlet 
Demiryollarınm Alsııncaktaki husu
si ikametgahına gitmiştir. 

.., . - . 
Başvekil Büyükadayı 

gezdi 
Başvekil Doktor Refik Saydam 

dün Saat 13 de Düyükadaya gelmiş_ 
tir. Doktor Refik Saydam, Adada 
kendisine mülaki olan Vali ye Be
lediye Reisi Doktor Lutfi Kırdarı 
kabul ederek bir müddet görüşmiiJ, 
şehre ve adalara ait bazı malfırnat 
almıştır. 

Refik Saydam, saat 16 da adadan 
motörle Yalovaya gitmiştir. 

bu gemi olmuştur. Osmanlı Devleti 
hizmetine girmiş ve Amiral cSo
ŞC?n» Paşa ismini almış olan Alman 
Amirali, talim ve rnane\'ra bahane
sile çıkmış olduğu Karadenizde 
Rus limanlarmı topa tutmak sure
tilc Osmanlı İmparatorluğu ile itL 
laf delvetleri arasında harbin zuhu-
runa sebep olmuştur. 

Umumi harp esnasmda "Ya\-uz•, 
nurlu Türk sancağı altında ·pek çok 
hizmetler görmüş, Çarlık Ruşya do-
nıınmasile müteaddit defalar mu -
zaffcrane çarpışmış, Çanakkaleden, 
arkadaşı cMidilli» kruvazörile şe _ 

rem bir huruç hareketi yapmış, beş 
torpil yarası almış olmasmfl rağmen 
vazifesini, taşıdığı şanlı Türk san
cağının namus ve şerefile mütena_ 
sip bir şekilde sonuna kadar ifa te
mişlir. 

· 1918 yılında mütareke akdedildi
ği zaman e:Yavuz• hemen hemen 

denize çıkamıyacak bir halde bulu
nuyordu. Hatta Sevr muahedesi biz 
Türkler için tarihi \•e kudsi bir ma_ 
hiyet almış olan bu gemiyi elimiz
den almayı bile derpiş etmişti. 

Bereket versin ki, milli mücadelr, 
vatanın işgal altında bulunan kı _ 
sımlarını kuratrdığı gibi cYavuı» u 
da hazin fıkıbctinden kurtarmJi ve 
Ebedi Şef Atatürk merhumla, onun 
~n yakın mesai arkadaşı Milli Şef 
fnör.ü'nün şuurlu gayret ve mesa
ileri sayesinde cı:Ya,·uz», ebediyen 
Türkün öz malı olmuştur. 

1930 senesinde yeni baştan inşa 

edilmişçesine esaslı bir tamir gör _ 
müş olan cYavuz» hattı harp kru-

vazörü, Akdeniıde çok hatırı sayı.. 
lır bir ku,•vettir. Hamil olduğu ağır 
toplar ve haiz bulunduğu yüksek 
sür'at sayesinde heın iyi bir pehli

van, hem de iyi bir koşucu diye 
tavsif edebileceğimiz bu güzel gemi 
mseıa, İtalyanların tamir görmüı 
«Kavur» sınıfı battı harp zırhlıla
rile boy ölçüşebilecek bir kudret 
ve kabiliyettedir. Diğer taraftan 
İtalyan donanmasında hali hazırda 
«Kavur» sınıfı dört gemiden kuv -
vetli bir vahidi harp bulunmadığı
na göre, «Yavuz» umuzla pek haklı 
olarak övünebiliriz. 

«23600» tonilato mai mahrecinde 
olan •Yavuz», son Avrupa deniz 
salnamclerinin tavsifine göre, 10 ta
ne 28 santimetrelik, 10 tane 15 san_ 
timetr.elik ve dört tanesi tayyare 
dafii olmak üzere 8 tane 8,8 santi-

metrelim topla mücehhezdir. Ayrı. 
ca iki tane torpido 'tülüne maliktir. 

Ciimburiyet bahriyesinin genç, 
dinç ve meharetli ellerinde «Ya -
vuz», hiç mübalağaya kaçma~ 
Akdenizin «demir leblebisb dir. 
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, BiR CELLADIN 
Hatıraları • 

~-. 

Mahkeme Hey' eti 
Cezasını 

.. 
Olüm 

Maznuna 
Vermişti 

. - t7- l 
- Annem, bahriyeliyi seviyor. 

Bahriyeli de beni seviyor. Ben ala
kam! kesmek istiyorum. Halbuki ı 
annem bir türlü raz~ olmuyor, bu 

1 
işin akıbetinden korkuyorum. 
• Korktuğu başına geldi. Bir genç 
kıza, babasının hastalığı esnasında 1 

erkekçe yardım yaptıktan sonra o
nun namusile oynıyan, yaptığı hiz
meti pahalıya ödeten bu adam, Lu
izin namuslu bir yuva kuracağım 
öğrendiği zaman, dayanamadı, kı -
zın canına kıydı. Arkadaşımı ve 
günahkar anasını, gidip feci bir 
surette evlerinde öldürdü. Sözlerim 1 
bundan ibarettir. 

Brawn, yine ayni metin adımlar

la yürüdü, geldi, yanıma olurdu. 
Söz sırası Müddeiumumiye gelmiş
ti. Gen~ Müddiuınumi ayağa kalk
tı: 

- Bıçak, şahitlerin ifadeleri ve 
suçlunun çifte cin:ıyeti işlemek içip 
evvelden hazırlanarak maktullerin 
evine gitmesi, taammüdünü göster
mektedir. Müteammid o~masa dahi, ı 
bir kasd ile iki kişinin bırden haya
tına kıymıştır. Ve bu hareketi ca -
navarca yapmıştır. Tecziyesini iste
rim .. dedi. 

~ Avukatlar yine uzun uzun bir 
geyler söylediler. Seslerini titreU
yorlardı. Nihayet suçlunun masum 

~olduğunu iddia ettiler. Ve karar 
vermek için jüri odasına çekildi. 

Müzakere uzun sürmemişti. He
yetin reisi, mahkeme tarafından so-ı 
rulan suallere şu cevapları veriyor
du: 
. - Müttehem, suçlu mudur? 

- Evet.. 
- Kanuni esbabı muhaffefe gö-

rüyor musunuz? 
- İki kişiyi birden öldürmüş ol

ması dolayısile, hayır .. 
- Taammüd var mıdır? 

' - Vardır. 

- Canavarlık var mıdır? 
- Vardır. 
Şimdi mahkeme reisi kararını O

kuyor ... 
Ortalıkta çıt yok.. herkes kulak 

kesilmiş, bahriyeli ayakta ... Salla -
· nıyor. Avukatları çantalarını alıp 1 
nevmidane çıkmışlar. 

4LSuçlunun .. Müddeiumuminin ta
lebi veçhile suçu sabit olduğundan:ıo 

Herkes yutkunuyor. 
Reis, yine kuru sesile devam edi-

yor: 1 
cSabit olduğundan. Kanunun 

... maddesi mucibince ... • 
Maddelerden anlıyan dinleyiciler 

yüzlerini buruşturuyorlar, ne bir 
ses, ne bir nefes ... 

« ... maddesi ·mucibince, suçlunun 
ölüm cezasına çarpılmasına!..:ıo 1 

Mahkeme salonunun havası bir-, 
· denbire ağırlaşıyor. Samiin arasın-
da tuhaf fısıldamalar oluyor. ı 

Evet cSuçlunun ölüm cezasına 

çarpılmasına, temyizi kabil olmak 
üzere karar veriliyor.:ıo 

Oh .. ortalıkta bir ferahlık var. 
' Hakim, gözlerini okuduğu karar
:dan kaldırıyor. Bu sefer suçluya 
1
dönerek: 

- Oğlum, Allah taksiritını affet
İsin .. diyor. Biz de insanız, belki ya
~ılmışız. Sen kararı bir kere de tem
~z eti .. 
\ Ben şa9kın şaşkın mahkemeden 
)ıkıyorum. Matmazel Brawn beni 
eve kadar götürüyor. Ayrılırken: 
· - Baban~ da söyle, akşam ye -
mekten sonra gele~ğim.. diyor. 
JeonUJuruz. Yaln!z, döner~en . ev~ 
kadar beni sen eötürürsün. Gece 
Jeç vakit korkarım. 

Matmazel Brawn bize artık ıık 
uk geliyordu. Hatt~ gündüzleri bir 
lşde olmadığnnız zaman dahi eve 
uğruyor, çamaşırlarımızı yıkatıyor, 
kendi ütülüyor, çorapları yamıyor, 
ortalığı süpürtüyordu. 

Şefkatli bir genç kız evi, yuvamızı 
~ayağı şenlenditmi~ti. Benimle çok 
yakından alakadar oluyor. Pazarları 
temiz gıylnerek gezmekliğimi isti
yor. Ve bazan ben onu refakatime 
alarak, fakat haddi zatinde onun re
fakatinde sinemaya gidiyor, parkta . . ' 

geziyorduk. Babam, yahut ben, 
hasta olduğumuz zaman Brawn 
başucumuzdan eksik olmuyor, sa
bahlara kadar oturuyordu. 

Biz, kararın temyizden gelmesini 
bekliyorduk. Arasıra ortaya bazı 

dedikodular çıkıyordu. Guya Tem
yiz Mahkemesi kararı bozmuş. Son
ra yine, kararı, Temyiz mahkemesi
nin mutlaka tasdik edeceği rivayet 
ediliyordu. 

Bahriyelinin, Reisicümhura mü
racaat ederek af talep ettiği de söy
leniyordu. Kendisini ihtilattan ta -
mamile menetmişlerdi. Sözde ci -
nayeti nasıl yaptığını bütün tafsi -
Hitile anlatmıştı. 

Bir akşam Matmazel Brawn yine 
bize geldi. Beraberce, bir gün evvel 
kendisinin bizzat pişirdiği yeme!<
leri yedik. Babam odasına çekildik
ten sonra Brawn abla kulağıma eğil 
di. 

- Fred .. dedi, haberin var mı? 
bahriydinin kararını Temyiz Mah
kemesi, tasdik etmiş! .. 

- Tasdik mi? 
- Evet.. 

. - Şimdi ne olacak? 
- Bahriyeliyi idam edecekler. 

Hem de bu gece sabaha kar~ı ... 
.. ' .... 

Bahriyeliye karşı eski gayzım 

kalmamış 1.annediyordum Fakat 
Brawn abla ile konuşalıberi fikir -
lerim tamamile değişmişti Onu, na
mert bir insan olarak telakki edi _ 
yordum. 

- Peki niçin ~zeteler bu haberi 
yazmadılar? 

- Karar temyizden dün gelmiş. 
İdam olunacak suçlulara ne zaman 
öldürülecekleri bildirilmezmiş. Bu 
gece sabaha karşı asacaklar. 

- Sen bunu nereden haber aldın? 
- Mahkemedeki zabıt katibi ar-

kadaşımdır, biliyorsun. Akşam üs
tü bizm eve uğr~dı, bana haber bı
raktı. 

- Brawn abla. Haydi gidip sey
redelim. 

Sözünü bir türlii ağzımdan çıka
ramıyordum. O meramımı anlamış 
gibi: 

-- Fred, eğer babana haber ver. 
mezsen sabaha karşı seninle bera
ber buradan çıkar, meydana gide -
riz. Bahriyelinin nasıl ipe çekildi
ğini görürsün. Şimdi sen git yat, 
ben de kanepede örgümü yapayım, 
zamanı gelince seni kaldırırım. 

- Brawn abla, bundan sonra gö
züme uyku girer mi? dedim. Ben 
de seninle beraber otururum. 

Matmazel Brawn, boynunu bük -
tü, pekala der gibi kanepede, ya
nında yer açtı. Sabah saat dörde 
kadar dereden tepeden her şeyden 
bahsettik. O beni artık en samimi 
.bir arkadaş telakki ediyor. Beni ka
fi derecede büyümüş görerek sırla
rını söylüyordu. 

Annesile babası, artık bize uğra
masına müsaade ediyorlarmış. Beni 
de çok seviyorlarmış. Sonra, daldan 
dala atlıyarak başka mevzulara geç
tik. Bir mühendisin kel)disine talip 
olduğunu, fakat mahkemedeki şa _ 
hadetten sonra vazgeçtiğini. bir de 
45 ine gelmiş bir çocuk doktorunun 
kendisini istediğini, fakat adamı be
ğenmediğini söyledi. O arada Kon
soloslukta bulunan genç bir katibi 
sevdiğin ide ağzından kajırdı. Ve 
gözlerini kırparak: 

- Sakın Fred, kimseye bir şey 
söyleme! diye de tenbih etti. Sonra 
gülümsedi: 

- Ben de senin, komşu ltanza'ya 
takıldığını herkese anlatırım. 

Brawn abla, benim de masum ve 
çocuk:Ça esrarımı biliyordu. Artık, 

biribirimize diyecek bir şeyimiz 
kalmamıştı. Ben biraz kı~ardım. O 
beni tErnin etti: 

- Vallahi kimseye bir şey söyle_ 
mem, dedi. Gülüştük. 

Her gün Üzerlerinde kayıtsız yü
rüdüğümUz sokaklara bir hal ol -
muştu. Adım .attıkça, tanyerinin 
aydınlatmıya başladı~ı gecenin mor 
ve loş saatlerinde. acayip sesler çı-
1'cyordu. .(Dev~~ı var> 
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Yunan!ı Atletler!.n .. Sullan Aziz Devri 
Gazetemızle teşekkuru Başpehlivanları 
Gazetemizi Ziyaretten Sonra -Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir~ 
Atinaya Hareket Eden Yunanlılar 1 -104- YAZAN: SAMI KARAYtEL. 

A tletlerimizi Naaıl Buluyorlar 
Lambrakiı ilk Müsabakada 6, 70 Athyacağını 
Ragaıuı 10 Bini .32, 20 De Koıacağıaı Söylüyor 

Baş Güreşi Başladı 

Herkes 
Mehmet 

Kazıkcı ite Molla • 
Güreşini Bekliyordu 

---- c::oı---
İşin tuhafı, kur'a neticesinde Be

kir, Tersayağa düşmüştü. Tersayak, 
seviniyordu. Çünkü; hemen hepsi 
korkacaklarına Bekirin kendilerine 
düşmesini istiyorlardı. 

Tersayak Bekir kendine düşünce 
bağırmıya başladı: 

Keleş Hasan, çok çevik ve çab~ 
bir pehlivandı. Müdafaa güreşinde~ 
f l .. t .. n bıt az a mu earrız musaraa yapa 
pehlivandı. Hasmına hiç durmad~~ 
salar, güreşe korkmadan girerdi. su· 
lük gibi yapışkan bir pehlivandı. 

Çatalcalılar ve etraftan topl.aJ11~ 
gelenlerin hepsi ortaya çıkan pe~ıı: 
vanların güreşlerini ve kendilertnl 
evvelce bildikleri için o dereec heye
can duymuyorlardı. 

tek adıİI atlama Balku reko d-

- Oh! .. Kısmetim varmış . .. 
Fakat kumandan paşa ve düğün 

sahibile halk, Bekirin, Molla Meh
met ile güreşmesini istiyorlardı. Pa
fa ve düğün sahibi ortay111 atılarak: 

l - Tersayak, sen güreşi Mollaya 
bırak.. dediler. 

Fakat; Kazıkçı Karabekid biJ' 

çokları bilmediği için onun bir •: 
evvel meydana çıkmasını sab1rs1 

lıkla bekliyorlardı. 

15 gündenberi şehrimizde bulu- ı 
nan kardeş Mısır atletlerile bir haf
tadanberi misafirimiz bulunan dost 
Yunan atletleri dün ayni vapurla 
ve Pire tarikile memleketlerine 
gitmektedirler. 

Burada yaptığı müsabakalarda el
de ettikleri güzel derecelerle üzeri· 
mizde iyi tesir bırakan Balkan şam
piyonlarından Atinadan tanıştığı
mız Lambrakis Ragazus yanların

da mihmandarları eski mukavemet 
birincilerinden Pandakis olduğu 

halde dün ziyaret ve Türkiyede 
gördükleri hüsnü kabulden dolayı 
Yunan atletleri namına alakadarla
ra gazetemiz vasıtasile teşekküre 

geldiler. 
Daha evvel matbaamıza gelmiş 

olan Türkiye Maraton birincisi Şev
ki Ankara 200 - 400 birincisi Nuri 

J 

de dahil olduğu halde kalabalık bir 
grup eski, yeni atletizm müsabaka
larından bu hafta elde edilen dere
celerden konuştuktan sonra sözü 
Atinada yapılacak 10 uncu Balkan 
oyunlarına intikal ettirerek burada 
200 metre 22,5 ile tek adımı 7,35 ile 
kazanan Lambrakisin Balkan oyu
nunda nasıl bir derece tutabileceği
ni sorduk. Mütevazı ve seneden se
ney.e kabiliyeti inkişaf eden bir 
sporcu olan Lambrakis tereddüdsüz 
200 ü 22 de koşabileceği tek adımı 
da 7,60 a çıkarabileceğini, Ragazus 
da 32,24 olan Yunan rekorunu 32,20 
ye indirdikten sonra Balkan oyun
larında Avrupa Maraton şampiyon
larının gireceği maraton müsabakaw 
sına· hazırlanacağı ve 2,36 üzerinde 
bir derece tutabileceğini ı:;öylemiş

tir. 
Lambrakis atletlerimiz hakkında 

da şunları söylemiştir: 

cFenerbahçe stadında icra edilen 
beynelmilel atletizm müsabakaları 

cidden iyi tertip edilmiş, her mesa
fede bizimle başbaşa yarışacak Türk 
atletleri bulunmuştur. 100 metrede 
genç atlet Fikret, 200 ve tek adım
da· Muzaffer, atıcı İbrahim, ateş at
layıc;ılarınız ve 800 metreye ne için 

girdiğini anlıyamadıihfnız mukave· 
metçi Rıza Maksud, Maniacı Faik 
ve maratoncu Şevki istidaHı ve is
tikbali parlak atletlerdir. Dostumuz 
Türklerden gördüğümüz hUsnü ka

bule minnettarız. Pek yakında Ati
naya gelecek olan atletlerinize ayni 
hüsnü kabulü göstermek vazifemiz
dir. Kendilerine muvaffakıyetler 

diler ve cYeni Sabah> vası tasile. 

idarecilere ve bizi alkışhyan dost 
Türklere teşekkürlerimizi sunarız.> 

Önümüzdeki aylarda Yunanistan
da müsabaka olup olmadığını sor
duğumu:ı: Balkan şampiyonları A
merikalılarla yap cağız elediler. 

Eylô.l (15) e doğru Macarları ge
tireceğimizi söyledim. 

Lambrakis ah dedi. Çok sevdiğim 
dost Türkiyede o müsabakada ben 
de bulunmak. ,ı.60 üzerinde olar.a~ı-

, . . 
aeai doktor Lamltrakia Gretor 
ile 5,000 • 10,000 ıampiyonu 

laıama'wa Y ••i Sabalt içi• 
imzaladıkları reaimleri 

nı tahmin ettiğim yeni Balkan re
korunu bu topraklarda yapmak is
terim dedi. Tekrar atletlerimize 
muvaffakıyet diliyerek, federasyon 
ve alakadarlara teşekkür ederek iyi 
yolculuklar temennimiz ile matbaa
dan ayrıldılar. 

Lambrakis Yunanistanda olacak 
bütün atletizm hareketlerini Yeni 
Sabaha yazacaktır . 

Atlet 

88 1111 98 
Eakrlmcller Edlrneye 

glttller 
Ankarada yapılan İstanbul - An

kara eskrim müsabakalarının re
van§_ını oynamak üzere Ankara ve 
İstanbul eskrimcileri Edirneye ha
reket etmişlerdir. 

Ç•nakkale bisiklet ••m
plyonu geliyor 

Çanakkale 20 (Hususi) - Munta
zam idmanlarla İstanbulda yapıla
cak bisiklet birinciliği müsabakala
rına haurlanan Çıınakkale şampi

yonu Biga İdman Yurdundan Mus
tafa Kayırcıoğlu bugün İstanbtila 
hareket etti. 

Şeref st•dınd• lntaata 
d•v•m edllecek 

İmar planında yeri olmadığı için 
evvelce kaldırılacağı söylenilen Be
şiktaştaki Şeref stadının yeni imar 
planını bozmıyacağı şehircilik mü
tehassısı Prost tarafından kabul e

dildiğinden stadın inşasına devama 

karar verilmiştir. Y<ınmış bir vazi
yette bulunan Çırağan sarayı da yı
kılarak büyük bir yüzme havuzu 
yapılacaktır. 

il 98 38 

Bu Hafta Yapılacak 
Kürek ve yüzme 
Müsabaka lan 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi 

Su Sporları Ajanlığından: 
· Kürek: 

ı - Mevsimin ilk kürek teşvik 
müsabakası 23/7/1939 pazar gün~ j 
Yenikapı - Ahırkapı arasında.kı 

2000 metre düz hat üzerinde yapı
lacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 da 
başlanacağından klüp murahhasla- 1 

rınır Yenikapı gazinoları açığında 

bulunacak olan ronıorkörde hakem 
heyetine müracaatleri lazımdır. 

2 - Lisansı oln.ıyan hiç bir spor
cu müsabakalara iştirak edemiye -
cektir. 

3 - Kliiplere evvelce gönderilen 
programlarda tesbit edilen saatler-

de çıkış yerinde bulunmıyan tekne
ler yarışa girmek hakkını kaybede
ceklerdir. 

~ - Jüri heyeti: Ahmet Fetgeri 

- Olmaz, bu benim kısmetim ... 
- Hayır; böyle olacak .. Molla ile 

Kazıkçı tutacak ... 
Diye kumandan paşa emir verince 

nihayet; Kazıkçı ile Mollanın eş t~t
maları takarrür etti. 

Çatalca güreşi Kazıkçı Bekirin o 
vakte kadar yaptığı musaraaların 

belki en çetini idi. Ortada Yakacıklı 
Keleş Hasan, Izladırlı Ahmet pehli
van, Tersayak gibi azılı ve usta peh
livanlar vardı. 
Eşler şöyle taayyün etti: Izladırlı 

Ahmet Pehlivan, Yakacıklı Keleş 
Hasanla, Kazıkçı Karabekir Molla 
Mehmetle tutuşacaklardı. 

Tersayak, finali bekliyecekti. Bu 
vaziyet Keleş Has:~ için daha karlı 
olmuştu. İki hasımla değil, tek ha
sımla uğraşacaktı. 

Fakat; çok iyi bir pehlivan olan 
Tersayak, hazır Karabekir • eline 
geçmişken onunla boy ölçüşmek, 
yalnız boy ölçüşmek değil, onu mağ
lUp edip şan ve şöhret almak ister
di. 

Küçük güreşler bitmişti. Cazgır, 
ba~pehlivanlan meydana çağırıyor
du: 

- Başa güreşecekler meydana!.. 
Meydana en evvela Molla Meh

met geldi. Yüz yirmi yedi tam okka 
çeken bu boylu boslu ve adaleli sof
ta. hakikaten Hergül kıyafetinde bir 
insan güzeli idi. 
Mollanın pesinden kazan dibine 

yüz otuz okkalık clev cüssesile Izla
dırlı Ahmet pehlh·an geldi. Izladır
lının boyu Molladan dört beş par
mak daha yüksekti. Vücudü Molla 
kadar adaleli olmamakla beraber 
sülün gibi yaylı bir vücut olduğu 

görülüyordu. 
Hele, Izladırlımn ensesi çok mü

sekkeldi. Kulaklarından omuz baş· 
İarına doğru uzanan adaleli ensesi, 
kat, kat kıvrımlı idi. 

Biraz sonra; ayak parmaklarının 
üzerine bir balet çevikliğile basarak 
gelen yüz yirmi okkalık Yakacıklı 
Keles Hasanın geldiği görüldü. 

~ . 
Keleşin vücudü ve gelişi herkesın 

nazarı dikkatini celbediyordu. Izla
dırlıdan daha boylu, geniş omuzlu, 
elli ayaklı bir adamdı. Başı saçsız 
ve kel olan bu adamın kafası kalaylı 
tencere gibi parlıyordu. 

Aşeni: Abdurrahman Benlioğlu, Rı
za Sueri. 

Hekemlcr: İsmail Dalyancı , Hik
met Üstündağ, Nedim Ulbatur, Be
kir Macur,· Bedri, Behzat Haydar , 
ihsan Belor, Nedim Özgen, Mühen· 
dis Naci. 

Saha Komiseri: İbrahim Kelle. 

Nihayet; Kazıkçı göründü. z~it 
gibi bakışlarile halkı süzerek salları; 
sallana meydana geliyordu. Mc\·zU. 
vücudü, taşkın ve olgun adal~l~~ 
yürüyüşündeki çalım ve çeviklık e 
meşhur ve namağlup pehlivanın rı 
olduğunu gösteriyordu. 

On binlerce seyirci, Kazıkçı )caza;, 
dibine geldiği zaman olduklar• ye u 
den ayağa kalkmış. merakla orı 
seyredi~·orlardı. el 

Bekir; kazan dibine gelir gelJl'l fi' 
Molla Mehmedin ve diğer pehlh'\

1 
ların ellerini sıktı. M iisafaha yaPeŞi 
Bilhassa; yağlan:ın ve müsaraada 
olan Mollanın sırtını okşadı. .. 

· h o•· Molla; Kazıkçıya nazaran da 9 dl 
yaş küçüktü. Ancak otuz yaşıarıfl 
ya vardı, ya yoktu. i1~ 

Bekir; kazan dibinde bulunan 
1 

, 
pehlivanın gövdelerini ve çnJıl'l~ cı 
rını şöyle bir gözden geçirdi. A ;r.i 
\'e pehlivan gözile dikkatle hPP~. 
tarttı ye içinden şu hükmü verd•· ~ 

• ıcse - Vay canımı, demek ne yu be' 
pehlivanlar varmış ta bizim hll 
. . k 1 

rımız yo muş... . ıe-
b' iblf Başpehlivanlar, eşlerile .. ır iJe!· 

rini yağlamakta yardım gosterd W 
Her pehlivan kemali itina ile ya~ 
ncyo~u. ~ 

Molla Mchmedin hırsı yük5e 01, 
Büyük heyecan taşıyordu. ]VIak53

1
,1 

hic kimsenin yenemediği Ka~ıl<Ç ~· 
ha,zır Çatalcada tesadüfen ele geÇ 
mişken mağlup edivermekti. . tJ 

bit 
Pehlivanların yağlanması el 

Cazgır Keleş Hasanla Izladırh?'1i öt 
ele verip eşledi. Molla ile Belci! dl 
bir araya getirdi ve duaya başı; 

~ -=====::=--============= --
Ben z l n depol•rınu• 

vaz,yetl . 1 
Yazın fazla benzin sarfedil,8tı 

çin şehir içindeki benzin .de rd,_11 
Belediyenin tayin ettiği mıJctB t>Sf 
fazla depolarına benzin atmıY~ r ci' 
lamışlardır. Bu hal, bilhassa şış :ı1· 
varındaki benzin depolarındao 11

1
JI" 

rı dikkati celbetmiş ve alakadar j3t' 
bazı şikayetler de yapılm~tır· it' 
lediye bütün depolan teftiş cttilııııı 
karar vermiştir. Benzin depola;~,sı 
ikametgahların altlarında ya~ı ı;i' 
da çok mahzurlu görülmü_ş~u~)I' 
istial halinde üst lratlardakı ırı .... :il' 

. dll~"'. 
rın hayatlarını da tehlikeye ,şt1' 
mesi bilhassa endişe uyandırt11ıııit' 
Belediye bu mevzuu tetkik ~rııll' 
başlamıştır. Bundan sonra. biıı" 
depolan tek katlı ve münferıt 
lar halinde yapılacaktır. 

Yüzme: ••• _,,. 
ı _ Evvelce klüplere tamim edi- latanbul IPmanı tarihi w• 

len program mucibince (Fe<iens - I 
)'On yüzme teşvik !11Üsabakası) 23/.1 BOlatzlçl tarih ti 

d k t 1 rnıaııı 7 /1939 tarihinde Şeref stadın a ı Denizbank bir stanbu : 130ı111' yüzme havuzunda yapılacaktır. rihi, Şirketi Hayriye de bır ii~r 
• 2 - Müsabakalara tam saat 13 de içi tarihi yazdırmak için bir .rrıe~I 
başlanacaktır. rih ile bir buçuk sene kadar 1111' 

3 - Bu miisabakalarda Bölge Su bir mukavele akdetmişlerdl. tef~ 
Sporları Ajanına Sıtkı Eryar veka- nıayı taahhüt eden zatın bı.t fşibbl)5' 
Jet cdec<'ktir. • . ettiğini işittik. Bu faydalı te~ştı'l~! 

4 _ Hakemler: Sıtkı Eryar, Alı ]er bu yi.iznen artık suya 
801

11" 
Rıza Sö ,cralp, lliirmmettin Güreli, ı addedilebi!irler. B!ı ken•H M~rıı'· 
Nuri Bosut, CE•1iıl Gözen. ..za y:mk. ıieım~lrle fkttfa edfY 
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lstanbul Erkek Ve Vefa 
Liselerinin Kampları 

Jandarma Zabiti Hiddetle Osman 
Beyin Oğluna iki To~at Vurdu 

Sıkı Bir Talim Devresini Muvaff akiyetle Bitiren 
Gençler imtihanlarını Verdiler 

lıfehmet Efendi işin hiç te şakaya 
llıüteııammil olmadığını anladı. Fa
kat ne söyliyebilirdi? Babasının Ça
kırcaıı tarafından dağa kaldınldığı
llı Ve kendisinin onu kurtarmak için 
!teye üç bin altın götürdüğünü na-
111 IÖyliyebilirdi. 

Onun bu sükUtu üzerine jandar
lba ıabiti a·yni sert tonla sözüne de
~ etti: 

- Mademki cevap vermek istemi
)Ofaun, ben söyliyeyim. Baban Ça
kırcaıı tarafından Karıncalıdağa 
\aldırıldı ve sen babanı kurtaracak 
Gç bin altını Nazillide tedarik ettik
~ sonra oraya götürüyorsun öyle 
bli? 

ı..~andarma zabitinin hakikati bu 
~ iyi bilmesi, Mehmet Efendiyi 
~bütün şaşırtmıştı. Şüphe yok ki 

lllilfreze de burada Çakırcalıyı 
~p vazifesile bulunuyordu. Ya
~ Çakırcalının adamları tarafın-
4-n görülmesi muhakkak olan müf • 
~ıe. Efe üzerinde derhal kendisi taı. 
~lfuıdan harekete geçirilmiş hissini 
lrakacaktı. Bu takdirde ilk iş ola

l'tk babasını ö\dürecekti. 
lıfehmet Efendinin yine cevap 
~emesi jandarma zabitinin hid
ettnı son raddeye çıkarmıştı. Ya

llındaki neferlere: 
- Arayın şunun üstünü! 

le 'tnırini verdi. Neferler derhal 
ı:.hrnet Efendinin üstünü aramıya 
arı .. ladılar ve Mehmet Efendi daha 
be ~anaat etmiye fırsat bulmadan 
torlindeki hafif silahlığın içinden 
'« ba torba altınlar meydana çıktı. 
~met Efendi: 
~Benden ne istiyorsunuz? Verin 
lrlı alarımı! Ne hakla üstümü başı-

arıyorsunuz? diye beyhude yere 
Çırpınıyordu. 
~~ama bittikten sonra masanın ü
b l'ine içinden beşer yüz altın lira 
,. Ulunan altı torba dizilmiş bulunu
"ol'du. 

Jandarma zabiti tekrar sordu: 
~ Şirndi senden öğrenmek istedi-
1 iz nokta Çakırcalının nerede bu
d~duğudur. Sana nereye gelmeni 
~Yledi? 

arı !.t~hrnet Efendi son defa inkar et-
eyı bir deha denemek istedi: 

1 ~ Size bu malfunatı kim vermişse 
~ il vermiş. Babam her halde Ar
~ ~a olacaktır. Bu paralar da mah
~ Paralandır. Arpaza götürüyo
~ · ~e Çe.kırcalıdan, ne de bu ada
clectt.bulunduğu y•rden haberim var, 

bt:: rnUtevali inkar, Jandarma za
ftııd i Çileden çıkardı ve Mehmet E
t\~Ye yaklaşarak delikanlının su-

a iki tokat yapıştırdı. 
~ç adam, mukabele etmek için 
aı.ı kete geçmek istedi. Fa-kat ild 
~ er- kollarını sımsıkı tutmuşlardı. 
~!ban hırsından ağlamıya ve ba-

Ya başladı: 
~ !vet, söylediklerin doğrudur. 
"t alı Efe, babamı dağa kaldırdı 
~ lı:~dlsinden üç bin lira fidye is
~ · Ben de üzerimde bulduğunuz 
~ 6ç bin lirayı işte kendisine gö
~orum. Var mı bir diyeceği:ı! 
~kabadayılık göstereceğine, git 
~ alıyı tut' -

'..ı ~a zM>iti yaptığı hareket. 
"'1. Pltnıan olmuştu. Tatlılapn bir 

konuımıya baıladı: 
~ l>ekl bize neye hakikati söyle
~otaun? Bak bent kaba bir hare
~ le\fketttn. Elbette biz de senin 
~ı kurtarmak için yabanın dal
t\ b teldik. Belki b8f dakika IOD• 

~'il lllel'un eşkiyanın baskınına 
et ~acatız. Belki bir kurşun benim 
t,. )' Yatımı sona erdirecek. Sen bi
ti ,;;ıırn edecek yerde bizim işimi
~tJletttriyorsun. Bu parayı Ça
~dt hayduduna verecek yerde ya-

o....__ kalması daha iyi olmaz mı! 
bttı;-n Beyin oğlu, jandarma za. 
'~ .., in buranın yabancısı olduğu-
~~~in uaullM'inl bllmedllinl 

- Her halde buralı değilsiniz. Ça.
kırcalı hakkında zerrece fikriniz 
yok. 

- Evet, doğru keşfettiniz. Buralı 
değilim. Çakırcalının takibine yeni 
memur edildim. Lutfen şöyle otur
maz mısınız? 

Mehmet Bey, gösterilen yere o
turdu. Hala hiddeti ve teessürü bel· 
li olan titrek bir sesle konuştu: 

- Buralı olsaydınız, Çakırcahnın 

nasıl bir adam olduğunu ve usulleri
ni bilirdiniz. Çakırcalı böyle ele 
geçmez. Şimdi o sizi görünce ilk lf 
olarak babamı öldürecek. Çünkü al· 
ze ben haber verdim, ıizi ben tahrik 
ettim sanacak. Ondan sonra bu dağ
larda Çakırcalının gölgesine bile 
rast gelemiyeceksiniz. Onun için lls 
müsaade edin, paralan Efeye ve. 
rerek babamı bir defa kurtarayım. 
Ondan sonra siz ne isterseniz yapar• 
sınız. 

- İmkanı yok. Çakırcalı paralan 
aldıktan sonra derhal kaçacaktır. 

Halbuki paralan almadan evvel size 
intizar edeceği için bir yere kıpırda
yamaz. Onun için biz seninle birlik· 
te gitmeliyiz. 

- Teklifinizi kabul edemem. Se
bebini de söyledim. Zira bu takdir
de Çakırcalı benim hiyanetimi der· 
hal anlıyacak ve ilk önce babama 
kıyacaktır. Siz bekleyin, ben gidip , 
geleyim. Babamı kurtarayım da si2 
ne isterseniz yapınız! 

Vaziyet çok nazikti. Merkezden 
gayet sıkı talimat almış olan jan
darma zabiti bu fırsatı kaçırmak is
temiyordu. Kendisine telef o.nla Ça

20 gündenberi tıtanbulun biltell 

resmt ve hususi liaelerine ait ıenç. 

ler askeri vazife başındadırlar. 

kırcalının Karıncalıdağda olduğu Hemen her tarafta caddelerimizl 
wylenmiş ve oğlunun da üç bin 11- sert adım atıflarile inleten gnçler. 
rayı hamilen Çakırcalının yanına tesadüf ediyoruz. 
varmak üzere hareket ettiği bildiril-
mişti. Filhakika delikanlının da Faaliyetle geçe• bir ders yılından 
hakkı vardı. Zira eğer Çakırcalının sonra genlçeri bir de medeni imti· 
üzerine bunlar gidecek olurlarsa, hana çeken bu kamplar muhakkak 
Çakırcalının elinde esir olarak tut- · ki nların in}cişaf ına, kanlarında 
tul'iu Osman Beyi öldüreceği mu-

0 

hakkaktı . Delikanlının gidip babası- mevcut vatan aşkının kuvvetlenme. 
nı kurtararak dönmesi teklifi ise sine en büyük bir lmil oluyor. 

genç zabiti hiç te tatmin etmiyordu. Genslerimiz, askeri disiplinin bü· 
Ya Efe her ikisini de öldürüp kaçar-
sa? Bu takdirde onlar baba ile oğu- tün icaplarına büyük bir şevk ve 

lun avdetini beyhude yere bckliye- meharetle koşuyorlar ve vazifeleri· 
cekler ve Çakırcalının kaçmasına 

bol bol nıeydan bırakacaklardı. 
Bütün bunlardan başka Çakırca

ni, komutanlarının memnuniyet ve 

iftiharını celbedecek bir muvaffa. 

lının bulunduğu hakiki yeri keşfet- ltıyetle başarıyorlar. 

mek ve ani bir baskınla belki de 
kuvvetli müfrezesi sayesinde kendi
sini imha etmek zabite hem büyük 
bir şeref, hem de büyük bir para ka
zandıracaktı. Bu sebeple bir türlü 
kararını veremiyordu. 

Mehmet Efendi sordu: 
- Size bu malfunatı kim verdi? 

Bilhassa Çakırcalının Kanncalıdal
da bulunduğunu kim söyledi? Bunu 
pek az kişinin bilmesi lazımdır. 

- Biz, her şeyi biliriz. Efenin Ka
nncahdaltfa olduğunu daha dün 
öğrendik ve her ta-rafı gördüğün gi
bi sıkı bir abluka çemberi içine al
dık. Çakırcalınm bu battı yararak 
kaçabilmesine imkln yoktur. 

- Peki mademki Kanncalıdajı 
bu kadar sıkı bir muhaeara altına 
aldınız, babamı kurtarmama niçin 
fırsat vermiyonunuz! Ben fidyel 
necatı vererek babamla döndükten 
sonra Efe nereye kaçabllir! H&nll 
tat"aftan kaçmak istene sizin kuqa
ğınıza düteeek olduktan sonra n• 
den korkuyorsunuz! 1 Oe•amı ..rJ· 

lstanbul HılkTlyatrosu 
Keaaa Gllv •• arkadqlan 

Ba alqaa Ortald~y 
E • • k hahçesiade 
Yetil O•a ıarkıb 
komedi 3perde Mifel 
Oto keti •aryeteai 

Birlikte M~ılıur yılclıı 
Sabriye Baidadi Sahaımiu 

Bunu, onların hareketlerini takip 

eden bir müşahidin zevk ve iftihar
la seyretmemesine imkln yoktur. 

Bugün muvaffakıyetle neticele • 
nen bu kamplardan birçoğunu gez. 

. 
dik. 20 ,UZ.:. edinilen bilgilerin n
kı bir imtıt.D veren gençlerimizi 
her zamanki ne(e ve enerjileri ip· 
de ıördü.k. En küçük hareketlerinde 

bile askeri bir sertlik ve sür'at gö

rülüyordu. 

Bu gençlerin, lise hayatına atıl • 

mıı ve yannm J~ikbalinf vAdeden 
.bu kabiliyetlerin, gözlerinde bize 

memleketimizin emniyetini garanti 

eden kahraman ordumuzun bir 

sembolünü görmek ve tanımak im. 

kanı mevcuttur. Bugün bütün res

mi ve hususi liselerle beraber İs -

tanbul Üniversitesinin de kampının 

birinci devresi nihayetlenmiş bulU
nuyor. 

İstanbul Üniversitesinin ikinci 

kampı 25 temmuzda başlıyacak ve 

15 ağustosta nihayetlenecektir. 

Yukarıdaki resimler gençlerimizi 

ukerl vazifeleri bqında büyük bjr 

ciddiyet ve meharetle 98hftıkl~ 

ptermektedir. 
,. 
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- Oturmakla, kalkmakla, tekrar 
<>turınakla, odamda bir aşağı, bir 
Yukarı dolaşmakla, boyuna esne -
inekle, etraftaki manzaraları bin -
lerce defa seyretmekle, sonra bura
:· Yatnıakla, beni ~u §ekilde bir 

Yat sürdürmek için Allaha kar§ı 
~ gibi bir fena harekette bulundu
Cttnıu düşünmekle, geçmiş ıztırap
~ hatırlıyarak ve gelecek ıztırap
le ~.aha evvelden tahayyül etmek-

' gülerek ağlıyarak, vakit geçiri
~oru.ın. Bundan daha iyi bir meşga

var nııdır dünyada? 
d~~binin bütün acılığının görün-

ugu bir tavırla söylenen bu sözler 
~ çok müteessir etti. Kendi hali
ne bırakılan, ne yapacağını bilemi
~en bu gençliği düşünerek titredim. 

h, Feridun Bey! Gösterdiğiniz kin 
:ne kadar kuvvetli!.. 

liiknıete: 

Nakleden : ORHAN S. 

ilelebed his mahrumiyeti ve sarsın
tılar içerisinde kalmıya mahkfun 
olacaksınız.> 

Çclıresinde bir hüzün ifadesi gCS. 
ründü: 

- Ah, dün daya iyi konuşuyor. 
dunuz, dedi .. sözleriniz hep hatırım. 
da .. şimdi ise ... 

- Müsaade edin, söylediklerimi 
inkar etmiyorum Fakat hafızanız 

eğer kuvvetli ise; güneş ve topra
ğın besleyici ve hayat verici unsur
larının kafi olmadığını da hatırla
yınız. Şüphesiz ki tohumların can
landıran ve. açan hararetti, fakat 
nebatlar güneşle beslenemezler. 

Her halde sözlerim, kendisini mü· 
tessir etti. Fakat bunu hiç göster
medi. 
Odanın içerisinde serbest bir ta

vırla dolaştı. Bir arn~ık karşımda 

durdu. Kollarını gö~süne bağlıya -
rak: bQ - Beni hayrete düşüren şey, 

kaYlc bir hayat g<!çirirken, aklınızı =================(D=a=v=am==ı=v=a=r)= 
Ybetlll€menizdir .. dedim. 

d :Sana cevap vermeden lfıkırdısına 
evarn etti: 

- .Artık bundan sonra daha tatlı 
lllefgalelerim olacak. Siz:i düşüne
cek ··zı t • so etinizin, tavırlarınızın ha. 
ll'asını zihnimde canlandırmıya 
i;;lŞacağım. Ve sizin gelmenizi belc-

lcen duyacağım sıkıntıyı gider -
~' için pencereme dayanarak 
~ üstünden gelişinizi gözelle., e~~. 

8Un. 

~ini tutarak cevap verdim: 
- Yav b · dinl · te liib rum, em eyın .. ve c_ 

hı eme inanın. His ve ;kalb hayatı 
lu ~ana kafi gelmez ve zamanın boş
ha~·n u kalble doldurmak imkanını 
Si lZinı, demek fena bir hayaldir. 
ka~~· gösterdiğim sarsılmaz ve şef
Vin ı arkadaşlık sizde ne kadar se. 
lly ç Ve memnuniyet uyandırırsa 
ka:;d1l'Sın, hayatınızı tamamile 
'CUn 1Yacak kudrette değildir. Bu -
~1: dostluğum sizde, hayalinizi a
l}' 

1~en bir sergüzeşt havası ve ve
ıı: bir güzellik gösteriyor. Fakat 
}l · Yecanın aldatışlarmdan çekininiz. 
h il" ll'liiddet sonra, talihinize çöliçn 
ib:~ngi bir fen alığı yenmek için 
bur· kuvvetinizi toplamak mec _ 
Yan

1
Yetinde kalacaksınız. O vakit, 

~··ınızcıa, sizin için mücadele ede
'tagiın· Fakat siz olmadan da bir şey 

Paınanı Ti'~~ ~. • fi . Yet · ...... .ı..,-.ecegımız muza en-
:tkı ' cesar~niz ve aklı seliminizle 
l....~~ttur. Bugünden itibaren bu 
""'Nk ·· laat· ~ucadeleye hazırlanın ve 
htı 1 ~ınce, vücudünüzün ve ru _ 
'lta;~zun sıhhatini ve kudretini 

l{· tmetneğe çalışın. 
lt.'U ıkın et, bunu iyi hatırda tutun: 
tir \'\>et, sıhhattir, sıhhat, sükfınet. 
ı~ "e sÜkfınet te düşünce ve tetkik 
tyı ~lgu~ıaşmış bir muhakemenin, 
Yect· anzım ettiği kıymetli' bir hedi-

ır. 

~-
ger bunları yapmazsanız, siz, 

HALK.EVLERiNDE: 

Hatay ve Loz•n gUnU 
Üsküdar Halkevi Başkanlığından: 
Halayın anavatana iltihakı ve Lo

zan günü münasebetile 23/VII/939 
pazar günü ve akşamı Halkevi ö -
nünde ve salonunda yapılacak tö -
ren programı: 

1 - 23/VII/939 pazar günü Tadyo 
neşriyatı yapılacaktır . 

2 - 23/VII/939 pazar günü saat 
20,30 - 21 arasında Halkevi bandosu 
Parti ve Halkevi kurağı önünde 
muhtelif parçalar çalacaktır. 

3 - Gece programı: Saat 21,30 
da başlıyacaktır. 

A - İstiklal marşı, bando tarafm. 
dan. 

B - Dil, tarih ve edebiyat kolu 
tarafından bug_ünün ehemmiyetini 
canlandıracak bir söylev . . 

C - Gençler tarafından muhtelif 
şiirler. 

D - Halkvi gösterit kolu tarafın
dan Hatayın kurtuluşile alakadar 
bir piyes ve tablo. 

E - Parti ve Halkevi kurağı gün
düz bayraklar ve gece elktrikle ten
vir ve tezyin edilecektir. 

• 
Eminönü Halkcvinden: 

1 - Hataym anayurda kavuşması 
şerefine 23 temmuz 939 pazar akşa
mı saat 21 de Evimizin Cağaloğlun
daki salonunda yapılacak kutlama 
toplantısında Dr. Salim Ahmet Ça
lışkan tarafından cTarihi ve içtimai 
Hatay ve Hatay hakkında görüşle
rim• mevzulu bir konferans verile
cek ve konferansı takiben göstcrit 
şubemiz «Dekbaz• piyesini tem -
sil edecektir. 

2 - Yurdumuzu egemenliğe u -
laştıran Lozan gününün yıldönmü 
şerefine 24 temmuz 1939 pazartesi 

t!i\>~edi. Muhammed, o sırada. Snfa / Yenımani rüknü. arasında namaz kı
~U ~.nda bir evde gizlice toplanan lıyordu . Muhammedin ne okuduğu
~bs Ölllanlarla konuşuyordu. Hab- nu dinlemiye knrar verdim. Fakat 

ö' illeri alıp oraya götürdü. onu korkutmamak için kendimi gös-
SO~ ?ter, Muhammedin önünde diz termedirn. H.:ceıi esved tarafından 
danu. :Muhammed, Ömerin kolun- gittim: Kağbenin perdesi altına gir-

tutarak· dim. Yavaş yavaş yüriiyerek Mu-
~ İynıan~ gel! hnmmedin namaz kıldığı yere yak-

hqd:t· O da., can ve gönülden şa- !aştım. Okuduğu şeyler o kadar gü-
}tf getirdi. zeldi ki, içime bir hüzün geldi; ağla-

\>ay eltkeliJerin rivayeti _ Bunu ri- dım. Muhammed namazını bitirin-
~. et eden} .. Ö .. 1.. ceyc kad:ır orada kaldım. 
~ ere gore, mer mus u-
~ Oltışunu şöylece anlatmıştır: Muhammed, namazını bitirince 

en ~ı.. kalktı; ibni ehi Hüseynin evine doğ-
~ '4..~ c_cuıiliyet zamanında şaraba 

-.11~ ru yürüdü. O taraftan evine gidi-
ıtıhıin· düm. Amr ibni Abd Mah yordu. Onun evi, Muaviye ibni ehi 
d~il ın evine yakın olan Cezure Siıfyanın mülkü bulunan cDarı 
~ec::11:n Yerde meclis kurardık. Bu 
h._ st R: Rakta. da idi. Ben arkasından git-
-~larclı~ ureyş delikanlıları topla- tim. Abbas ile ibni Ezherin evleri a-
~ir rasında ona yaklaşarak seslendim. 

~~· }(~ece, eğlence meclisine git- Gece knranlıktı; fakat beni sesim
~ § ınıseyi bulamadım. Muhak- den tanıdı. Kendisine bir fenalık 
tıı;ı .. :;ap içmek istı"yordum. O za- ~ h" 1 k k k 1 

•j ~vı yapacagıma za ıp o ara or uy e 
~ l:ı~~ ekkede bir şarapçı vardı. Şa- arkasına döndü: 

e ~a a. gittim. Onu da bulamadım. - Ey Hattab oğlu! böyle bir va-
~ ~<lYını diye düşünürken, aklı- kitte buralarda ne arıyorsun? 
d~fa t ğbeye gidip yedi veya yetmiş Dedi. 
~ a.vnf etmek geldi. Ben de: 

~il, '.Muhammedi gördüm. O, - Allaha ve resulüne ve Cenabı-
~~ .. ~Yordu. Şam cllıetine dön- hakkın emrettiği şeylere .iYman et
-·ııa ,1 .... ~ğ.beyi Şam ile kendi ara- miye geldim. 

-•llŞtı, Hat"@ri esved rl\knü ile Diye cevap verdi" 

"T&lllaA8AH 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Büyük bir Türk zaferinin ka-... _ 
zanıldığı boğaz. 

2 - Halk, tatlı bir şey. 
3 - Bir yemek. 
4 - Edep, bir tatlı. 
5 - Bir §Chir, utanma . 
6 - Şarkı söyliyen kuş, vermek. 
7 - Bakmak. 
8 - Bir nota, le.7.zet alma. 
9 - Her evde bulunur, son. 

10 - Bir isim, bir harfın okunuşu, 
odun yanınca çıkarır. 

YUKARIDAN AŞAÔI: 
1 - Gemilerde vardır, doktorla

rın verdiği bir emir. 
2 - Dünyanm sonu, vermek. 

3 - Atlara takılır, Türkçe ckadar• 
manasına eski bir tabir, şan. 

4 - Sokaklarda çıkartılan resim-
ler. 

5 - Bir nevi sandal, lakırdı. 
6 - fuandırış. 
7 - Arapça su, bir nota, adet. 
8 - Bir çiçek, doldurmak. 
9 - Bir uzuv, matmi olan. 

lu - Tahtadan küçük ev. 

Dünkü Biılmacı•ııın halli 

1 2 3 4 5 6 •7 8 9 10 

1 .\ K DIE iNi f ( Z l•l O E 
H A t INl.IFIAIK 1 R 
Ti 1 IK Sl 1 INIMlE IK il 
Alo!• E LIAlillLl•IK 
p;E Kl •• !ElBIEIDI 1 
oJ•l•IHI t ITIAIBIEIT 
T ! Al K 1 :A.l•I M • I E 1V1 A 

ı DIUIT •ElFIKIAİR 
9 sRll=I ı !L\KI ı =ı s l A 

l UCU B El• LI lA 
.. 

akşamı saat 21 de yine Cağaloğaun-
1 dak salonumuzda Evimiz dil, tarih ! 

ve edebiyat şubemiz başkanı Halit 
Bayrı tarafından cLozan zaferinin 

tahlili:ı." mevzulu bir konferans ve 
konferansı müte~ip orkestramız 
tarafından bir konser verilecektir. 

Her iki toplantı için davetiye yok. 
tur. 

11 

HALKEVLERİNDE KONFERANS 

Şişli Halkevinden: 
23 temmuz 1939 pazar günü akşamı 
saat 21 de Halkevimizde Deniz 
Harp lisesi tarih öğretmeni Fevzi 
Kurtoğlu tarafından bir konferans 

ve Evimiz cazının iştiraki! de bir 
danslı çay verilE;cek ve monologlar 

söylenecektir. Davetiyeler her gün 
Şişli Ilalkeyinde d~ğıtılmaktadır. 

Muhammed, Allaha dua ettikten 
sonra, göğsümü okşadı: 

- Ömer! Allah sana hidayet ver
di! 

Dedi ve isHimiyette sebat etmemi 
temenni etti. O, evine girdi. Ben de 
geriye döndüm. 

• fbni İshak: cMedinelilerle Mckke
lilerin rivayetlerinden hangisinin 
doğru olduğunu Allah bilir.> diyor. 
Fakat ileride .anlatacağımız üzere, 
Haticenin ölümünden sonra da, Mu
hammed, beni Haşimin himayesin
de bulunduğu için Kureyş kabilesi 
efradı, onun hayatına kasdetmekten 
çekiniyorlardı, çünkü kabile gayre
ti1e iki tar.af biribirine girerdi. 

Böyle bir vazğiyette, Ömerin kı
lıcı takarak Muhammedi öldürmiyc 
gitmesini akıl alamıyacağı için Me
dinelilerin rivayeti değil, Mekkelile
rin söyledikleri doğruya benziyor: 

Öınerin oğlu Abdullah şöyle söy
füyor: 

- Babam müslüman olduğµ za-

~:AR~S!:/~ 1 t 
13,30 - Program, 13,35 - Türk 

müziği. 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - İsmail 
Hakkı - nihavent semai - Feryat ile 
yadeyleriken, 3 - nih11vent şarkı -
Söyle nedir baisi zarın gönül, 4 -
Rahmi bey - nihavent şarkı - Saçla
rına bağlanalı, 5 - Artaki-Nihavent 
şarkı • Koklasam saçlarını, 6 - Arif 

bey • nihavent şarkı - Şarap iç gül
feminde güller, 7 - Saz semaisi. 

14,00 - Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle.n~ 14,10 
15,30 - Müzik (Kabare, miizikhol, 
Dans - Pl.), 18,30 - Program, 18,35 • 

Müzik cOffenbach~ - Orfeus cehen
nemde operetind~n potpuri - Pl.) 
18,45 - Müzik (küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 

l - Delibes - Kopelya balesinden 
bebek dansı, 2 - Heinz Walther -
Dans eden kuklalar (Fokstrot), 3 -
Heuberger - Şarkta, 4 - Z\ehrer 
- Eşkiya oper~tindPn (potpuri). 

19,15 - Türk müziği (İnce saz 
faslı). 20,00 - Memleket saat aya
TJ, ajans ve meteoroloji haberleri, 

20,10 - Neşeli plaklar - R. 20,15 -
Türk müziği (Seçilmiş eski eserler), 
20,50 - Konuşma, 21,05 - Temsil. 
22,00 - Haftalık posta kutusu (Ec
nebi dillerde), 22,30 - Müzik {Ric
hard Strauss - Violonsel sonatı), 

Çalanlar: Mesud Cemil ve Cemal 
Reşid, 23,00 - Son ajans haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 23,20 - Mü
zik (Cazband - Pl.), 23,55 - 24 - Ya-
rınki program. 

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

Ankara Borsasının 
21 Temmuz 939 Fiatları 

Açılıt 

Ye Kapanıf 

Londra 1 Sterlin 5.90 
ı ı 

:New-York 100 Dulır 126.03 
i'aris lOOFrank 3.33875 
Milano 100 Liret 6.625 

11Cenevre 100 lniç. f. 28. 4225 
'

1

Amstcrdam 100 FJorin 67.4225 
Berlin 100 Ma k 50.5775 
Brüksel 100 Belga 21.41 
Atina 100 Drahmi 1.075 
Sofya 100Ltva 1.5525 . 
Prag 100Ç'!. Kr. 4.315 
Madrid. · lOOPezcta 13.965 1 

,1 

Varşova lO'lZloti 23.7225 
3udapeıtc 100 Pengo 24.46 1 

,ükreş 100 Ley 0.90 
~elgrad 100 Dinar 2.8775 , 

Yokohama 100 Yen 34.4450 ~ 
fStokholm 100 İsveç. f. 30.40 
Moskoya 100 Ruble 23.78 

Esham YB Tahrilat ~ 
Tnrk: borcu l Peşin 19.225 : 

1 

1938 °/0 5 ilır2m.iyeli 19. 12 
Sivas-Erzurum il 19.92 
Si•as- rzuryım nt ve 19.94 

rnan, Kurey.şilerin en gevezesini, sır 
saklamıyanını anlamqk istedi ve bu
nun Cemil ibni Muammer Cahmi 
olduğunu anladı. Babam, Cemilin 
yanın.a gitti. Ben de meraklı bir ço
cuk olduğum için, ne yapacağını an
lamak i~in arkasından tağkip ettim. 
Babam: 

- Cemil! Duydun mu .. ben müs
lüman oldum! 

Dedi. 
Cemil, bunu işitince babamı, el

bisesinden çekerek Kağbenin kapı
sına doğru yürüdü.' Babam da hiç 
sesini çıkarmadan onun arkasından 
giti. 

Cemil, Kağbenin kapısında, içeri
de bulunanlara.: 

- Ey Kureyş balkı! Ömer ibni 
Hattab sfıibi olmuş! 

Diye bağırınca, babam Ömer de: 
- Cemil yalan söylüyor. Ben, sA

ibi değil, müslim oldum. Allahtan 
başka mağbud olmadığına , Muham
medin, onun kulu ve .resulü olduğu-

OENm.aD•ı • < 

.imanda yeni antrepo 
Liman İşletmesi İdaresi, şehri _ 

mizdeki antrepo buhranının önüne 
geçmek için tedbir almayı lüzumlu 

görmüştür. Bu maksatla Galatada 

eski Yolcu salonu karşısında büyük 
bir antrepo yapılacaktır. Yeni inşa 

edilecek Yolcu salonu yanındaki 

antrepo pıkılarak bir otomobil par
kı vücude getirilecektir. 

.. 
iki doçent Ankaraya 

davet olundu 
Maarif Şurasında mevzubahs o -

lunan bazı meseleler hakkında ma

ICımatlarına müracaat <>lunmak üze

re Üniversite doçentlerinden En _ 
ver Ziya Karal, ve Bizans tarihi do-

çenti Cavit, müstacelen Ankaraya ı 
davet olunmuşlardır. 

m .......... 
Valinin tetkiklerı 

Vali ve Belediye Reisi Dokt~ 

Lutfi Kırdar, dün sabah Dariilace .. 
zeye giderek teftilşer yapmış ve 
öğleden sonra Büyükadaya gitmiş... 

tir. 
VVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV'"""""""""",,... 

OtlMRtlKLERDE : 

Gümrük ve İnhisarlaı 
vekilinin tetkikleri 
Bir haftadanberi şehrimizde bu -

lunan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz, tetkiklerine devam 
etmektedir. Vekil dün öğleden son. 

ra bir müddet gü müklerde meşgul 
olmuş ve Haliçteki Gümrük Muha-

faza teşkilatına bağlı müesseseleri 
gezmiştir. 

Raif .Karadeniz, y;mn Ege mınta.; 

kasında tetkiklerde bulunmak için 

İzmire müteveccihen şehrimizden 
ayrılacaktır. 

~~~~;;;;;;;;;;;~~-..-.=;;;::;;o;;;;;;;;;;;;;;;o~r &&a: 4 rz= ı 

Gümrük ~uhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levaı.ım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 500 adet arka çantasının 26/7/939 çarşamb~ günil 
saat 15 de pazrlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 2300 lira ve ilk teminatı 173 liradır. 

3 - Evsaf ve nümunesi komisyondadır, görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat malt• 
hutlarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki korniş. 
yona gelmeleri. c546211 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstaribul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Adilenin 15a66 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (200) lira 

ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğindeı 

hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinir: 

matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Boğaziçinde Ortaköydı 

eski Dereboyu yeni Hamidiye sokağında eski 134 Mü. yeni 50 No. lu ahşap 

bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. S'2tı~ 

tapu sicH kaynına göre yapılmakta dır. Arttırmaya girmek isteyen (50) 
lira pey akçesi verecektir. Milli ban kalanmızdan birinin teminat mektu. 

bu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve va 

kıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırımı 

şartnamesi 3/8/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandıb 

Hukuk İşleri Servisinde açık bulun durulacaktır. T3'1lu sicil kaydı ve san 

lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satıh,'.:~ çıkarılan gayrimenkul hakkın 

da her şeyi öğrenmi~ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma ll/~/939 tarihi. 

ne müsadif pazartesi günü Cağaloğl unda kain Sandığımızda saat 10 dın. 

12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesı için teklif edilecel 

bedelin tercihan alınması icabeden !;ayrimenkul mükellefiyetile Sandıl 

alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm ta• 

-ahhüdü baki kalmak şartile 26/9/t'J9 tarihine rnüsadif salı günü ayni maı 

halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri men• 

kul en çok arttıranın üstünde b\rakılacaktır. Haklan tapu sicillerilt 

sabit olrnıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını vı 

hususile faiz ve masarife dair iddialarını iFm tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde erakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Hizımdır. Bu 

suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olnu. 

yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maliimm 
almak istiyenlerin 938/1501 dosya n~marasile Sandığıw• Unlcuk İJ:len 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* . 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gl>stermel 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavfü 

etmemek üzere ihale bedelinin yarısın-a kadar borç vermek suretile kolay. 
lık göstermektedir. (5493) 

na inandım. 
Dedi. 
Birdenbire ortalık kanştı. Hepsi 

babamin üzerine hücum etti. Uzun 
bir döğüşme devam etti. Ömer, ta
katsiz kalınca yere oturdu. Ötekiler 
de etrafını aldı. Babam: 

- İstediğinizi yapabilirsiniz. Biz 
üç yüz kişi olsaydık, sizinle iyice 
boy ölçüşürdük. 

Dedi. 
Kureyşiler, babamı hırpalamak 

istiyorlardı. O sırada, araya Ku

reyşten bir ihtiyar girdi. ttstünde 
Yemen alacasından bir cübbesi ve 

iki renkli bir entarisi vardı: 
- Bu yaptığınız nedir? 
Diye sordu. 

Onlar da: 
- Ömer dinimizden çıkmış! 
Deyince: 
- Varsın çıksın. Size ne oluyor? 

Adiy ibni Kaab kabilesi, ona :işkence 
etmenize göz yumar tnı zannediyor
sunuz? Araya fesad sokmayınız. O
nu bırakınız. 

Dedi, onlar da bıraktılar. Sonra
ları, bu adamın As ibnı Vfül olduğu

nu öğrendim. 
İbni İshak, Ömerin şunları söyle

diğini naklediyor: 

- Ben müslüman olduğum gece1 

Muhammede en çok düşman olatJ 
birine gidip müslüm:m olduğumu 

söyliyeyim, dedim, hatırıma Ebu 
Cehl geldi. O, dayımdı. Sabaha kar" 
kapısını çaldım. Ebu Cehl çıktı ,.., 

- Hemşirezadem, safa geldin! 
Dedi. 
Ben de müjde verir gibi: 
- Allaha ve Resulü Muhammcdt 

ve onun haber verdiği şeylere iy. 
man ettiğimi sana söylemiva crA'L 

dim. 
Dedim. 
O, kızdı: 
- Senin de, getirdiğin haberin dı 

Allah belasını versin! · 

Diyerek yüzüme kapıyı kopadı. 
Ömer cahiliyet zamanında hidde\ 

ve şiddetile meşhur ve herkesin na
zarında hatırı sayılan bir adamdı 
Zengin değildi; malı azdı. Bağzan 

ticaret için Şama giderdi. Hat~ biı 
defaki seyahatinde esir edilmişti. E· 
sir eden adamı kandırmış, onu öldü. 
rerek esaretten kurtulmuştu. 

Ömer, küçüklül:ıünde babasının 
koyunlarını otlatırdı . Ara sıra da_ 
odunculuk ederdi. O vakitleri hi~ 

kimseden !korkmaz, herkesi do'verdi. 
~(Devamı var) 
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:Sayfa: 1 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 

1 - İdare ihtiyacı için 6 kalem telefon şebeke malzemesi açık eksilt-

m eye çıkarılmıştır. 
' 2 - Muhammen bedel cl132,80> muvakkat teminat c84,96• lira olup 

~ksiltmesi 8 eylıll 939 cuma günü saat cl6• da Ankarada P. T. T. Umum 

M üdürlilk binasındıJd Sntınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler rıuvakkat teminat m akbuz veya banka mekt ubu ile k a .. 

11uni vesikalarmı hamilen mezk ur gün ve saatte o komisyona müracaat 

e deceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstarıbulda P. T. T. Le
.Yazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

c3182t c5419> 

'faksim P ANQRAMABahçesi 
Bu akşam için huırla dığ'ı fc.,.kalade gecenin hasıla tını 

Çocuk Esirgeme Kurumuna Terke lmiştir. 

Hamiyet Yüceses Bestekir Tanburı 

Salahaddin Kemani NObar Tekyay 
v• Arkadaşları 
Ayrıca : z o z o D A L M A s ve 

CUL YA REY f.S tarafından muhtelif f&rkı 
ve oyunlar. Fa kir çocukları sevindirmek iıterseniz 

19 da ba,layıp saat ikide nihayet bulacak olan 
b u müstesna g eceye iştirak e diniz. -

Şirketi Hayriyeden: 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

Bay ve BayanlardaD mürekkep 8 kişilif en gfiıide bir aaz 
hey'etiai, Lokantacılıkda yilkıf':k Hn'atkirlığı Mtmlekctimb.
de maruf olan Pandeli tarafnıdaa ihzar edilen aefis büfeyi 
himil 74 numaralı Vapurumuı: Buıünkil Cumartesi günü 
Köprlldea 14. 30 da kalkarak muayyen ialcelelerlmize uğra
dıkdan ıonra Boğaıiçi ye açığında ce•eli., yapıcak, 20. 45 de 
k6prüye rel~cektir. 

Maarif Vekilliğinden : 
Kütüphane Memuru olnıak istiyenlere 

ı - Muht~lıf şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak olan 

kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş 4 memur alına

caktır. 

2 - Bu meınuı ların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Ankarada ve 

İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek istiyenlerin bulundukları yerler Maarif Mü

dürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş ve sağlık 

raporlarına tahsil ve nskerliklerini yaptıklarına dair olan vesikalarile ça

lıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet vesikalarını raptederek en çok 

31 temmuz 1939 pazartesi giinü .akşamına kadar şahsen veya yazı ile ve

killik kütüphaneler Müdürlüğüne müracaat etmeleri lıizımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kiıfi görülen ve sağlık 

durumları bu meslekte çahşmıya elverişli olanlar altı aylık namzetlik 

m üddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. ·-·TUZLA lçmelerı· ~ Satış devresi son unda bu işl~rde çalışabilecekleri anlaşılanlar kur'a 

1 
\ekmek suretile boş bulunan vazifelere tayin ve sevked ileceklerdir. 

c3140t (5342) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğü nd~n : 

Ali Raşidin 8763 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (700) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden h ak

kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kan unun 46 cı maddesinin matufu 

40 cı maddesine göre satılması icabcden Boğaziçinde Beylerbeyinde Burha

n iye mahııllcsinin eski Halitbey yeni Bayır sokak eski 2 Mü. yeni 25.25/l 

kapı No lu (halen Burhaniycde ilk mekteptir) bahçeli ahşap bir evin ta

mamı bir lıuruk ay müddelle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 

kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gırmck istiyen (75) lira pey ak

~esi verecektir. Jlailli bankalnı:ımızd;ııı -b irinin teminat .mektubu da kabul 

o lunur. Birıkmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 

taviz beclcli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1/8/ 
939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiycnlere S ndık Hukuk· I-şleri Ser

v isinde açık bulundurulacsktır. Tapu sicil kaydı ve s ir lüzumlu izahat ta 

farlnamedr ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bun

ları tetkık ederek sotılığa çıkarıl.an gayrimenkul hakkında her seyi öğren

ıht~ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma. 9/9/939 tarihine müsadiC cumar

tesi günü CağaloiJunrla kain Sandığımızda f.aat 10 dan 12 ye kadar ynpı

lacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme'>i için teklif edilecek bedelin terci

h an alınmcısı icabcden gayrimenkul mükellefiyC"tik S .. ndık alacağını ta

ınamcn g.:cmıs olması şarttır. Aksi takdirde ı:cn arttmının taahhüdü baki 

kalmak ş r:ile 25/9/939 tarihine müsadif p zarlC'si güni.i Bynı mahalde ve 

ayni saatte son arttırması yapılacktır. Bu arttırmad ga~ rimenkul en çok 

arttıranm üstünde bırakıl2coktır. Hakları t pu sıcillerıle sabit olmıyan 

alfıkadarlar ve irtifak hakkı s hipler\nin bu haklarını ve hususile faiz ve 

masarifc dv:.r iddialarını ilfın tarihinden itib:ıren yı mi gun ıçinde evrakı 

müsbitelerile b('raber daircmi1.e bildirmclerı lfızımdır. Bu suretle hnkla

rını bildirmemiş olan1arla hakları tapu sicillerılc sabit olmıysnlar satış be

delinın paylaşmasından hariç kalırlar. D ha fozla mali:mat almnk istiyen

lerin 938/1170 dosya numnrıısile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müra

caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıklan alınan gayrimenl:ulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerımizin koymuş oldugu kıymetin r- 40 nı tecavüz 

etmemek üzere ihale bedelinin yarısına karlar borc veı-mek suretile kolay-

h k göstermektedir. (5499) 

lst•nbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Yapılaca\c işler 

Birinci Şirüıji Kliniği a

aansörü 

Tedavi K lin igi elektrik 

ve telefon santralı 

Birin ci Şirürji ve göz 

Kliniği lransfo~matör da

iresi inşası 

Göz paviyonıı harici iş-

leri 
Tedavi Kliniği tnınsfor-

Ke~fi 
Lira Kr. 

13913 

6125.50 

145SJ.07 

10363.51 

Teminatı İhale günO 
Lira 

1044 31.VIl.19. 

410 > • • 

1095 . .. 
778 • > • 

Saati 

11 

11.5 

15 

15.5 

m atör merkezi inşası 11398.13 855 • • , 14 

Yukarıda yazılı beş iş Üniversite Rektörlüğünce kapalı zarfla eksilt-

meye konulmuştu r. 

İstekliler bu işlere ait dosyaları muhammen bedellerinin cyüz binde 

beşh nisbetindeki bedelini 'tmiversite Muhasebesine yatırmak suretile 

Rektörlük.ten alabilirler. 

Bu işe girebilmek ıçin 939 ticaret odası vesikasile dosyasında.ki ilan 

ıartlarında yazılı vesikalarile teklif mektuplarını 31.VIl.1939 günü saat 

11 da IW<törlüğe verme;e ri. c516o,,. 

Romı. tizma, Siyatik, 86brek, Nikriı, Nefes Darlığı, P.kciğer 
Karaciiu, Ekzama, Felç, Nevrasteni •e ıair ıi a ir, Hazım 
cihaıı ve kadın hutalıklarıaı iyi etti(i tetkik •• tecrübe 
ile sabittir. • 
Otelde Birinci ımıf odalarda ikamet {8aoyo dahil) 180 kr. 

• ikinci » >> ,. ( • » ) 135 )> 

Yeni paviyonlarda müstakil kira!ak bot odalar daha ucuzdur. 
Mudanya postaları her salı, p•rf~mbe, cumartesi, p:u;ar gün

leri gidiş ve dönüşte uğrar 

-- ·- ---

Açık mcsamelcr daima siyah 
noktaların ve sivdceleri teşek
külüne umin hazırl~r. Cil
dinizin mc amatına sıkıştır-

mak, sivılce ve çillcrinizı 
izale etmek için siı. d .. 

KREM PERTEV 
Kullanır.ız . 

İstanbul Beyazıt Ntifus Memurlu

ğundan: . 

Bayburt Kopuz köyü 113 sayılı 

hane i.ızerıne kayıtlı Haydar Koca

manın soyadının Öner olsrak tas -

hihine İstanbul Asliye beşinci Hu

kuk Hakimlığmce Konunu Medeni

nin 26 ncı maddesine tevfikan 

26/4/9:m tarihinde karar altına a -

noktai nazarından Vasserman ve 
Kahn teamülleri, kan küreyvatı 
sayılması. Tifo ve mtına hasta
lıkları teşhisi, idrar, balgam, ce-

rahat, kazurat ve su tahliliıtı, ült
ra mikroskopi, husu si aşılar istih· 

zan. Kanda üre, şeker, Klorür, 
Kolesterin miktarlarının tayini, 

Divanyolu No. 113 Tel: 20981 

Sahibi~ A. Cemaleddin Sara.çoğlu 

_, Neşriyat müdürü : Macid ÇE1.'JN 

Basaklığı yer : Matba.ai F.hiini)'U 

• n ft'Dlttı ıdsr' 
" 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlılından ; 
Tahmin 

lık temııa•' Cinıi Miktara Bedeli 
Lir~ Lira Kr. 

---Elektrik fanusu 12 kalem 2353 176 47 

Epidiyaskop 1 Adet 750 56 25 

Yukarıda yazılı eşya iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak üzere 

'7.8.939 tarihine ra5tlayan paz1:1rtesi günü saat 14,30 ve 15 de Gi.imüşsuyun· 
d a Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan komisyonu• 

muıdıı açık eksiltmeye konulmuşlardır. isteklilerin eksiltme günü ilk ıe· 
minatlannı yatırın~ olarak ve 2490 sayılı kanuni; şartıtamede yazılı t>el· 
gelerile birlikte meT.klır gün ve saatte Yük ek Muhcııdıs Mektebine gel· 

meleri ve teminat yatırmak ve şartnameleri görmek i'zere eksntrneclefl 

bir gün vveline kadar Yıldizda bulunan okulumuza gelmeleri. (54~ 
==========================================:::::.=~ı~ 

SAÇ E~SiRi 

Saçlı. rı be5lı:r, kö~derini kuv
vetlendirir, dökülm~!ini öaler, 

kepekler ni giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

lleyo"lu - latanbul .. 

1 DEVLET DEMiR YOLLARI iLANLARI ] 

iskenderuna Teşmil Edilen Tarifeler: ,. 
ı - Halep \'C llalehin cenubunda kitin istasyon larla İskenderun 9

' e' 

sır.da yapılvcak transit eşya n:ıkliya-tına ait ve Meydaıııekbez - Payas rtlfl 

safesine münhasır olan D. D/141 numaralı grupaj tarifesi 23/7/1939 ts rı 
'hinden itibaren Jagvcdılıp bunun yerine ayni tarihten itibaren mer'i, ) 

ne Halep ve lfalcbin cenubundaki istasyonlarla İskenderun arasında ~ 
pılacak dogru e~yn nakliyatına mahsus ve Meydanıekbez - İskender ıt 
me .. fesine şamıl olmak üzere D. D{l41 numaralı yeni bir tarife yapıııı' 
u~ ~ 

2 - A - D. D/9 numaralı zahire tarifesinin cLimanlara mi.irctteP 
zı ihracat maddelerinde tenzilat icrası hakkındaki. beşinci zeyil ,. vl 

B - Mersııı - Mamure ve Toprak kale - Pay as kısımlarında mer ı lJ. at 
73 numaralı tenzıllı yolcu tarifesi 23/~/Hl39 tarihinden itibaren lskeıı 
ı un'a da te mil rciılmistir. ı> 

3 - Bundan başka.yine 23/7 /ID3!> tarihinden itibaren Mersin - ?Jıı~, 
re \'e İskenderun - Topr kkale kısımlarının her hangi bir iŞtasyondaJl • 
ım re - Fcvzıpaşa kısmınd .. ki istasyonlara ve mütcknbllen .. eyalınt cd:P' 
umumi al•kaın<ı nazaran tam bilete müstahak yolculara Mamure - fc\' t 

)( ~ 
şa kısmında c ll'İ tarife ücretleri D. D /73 tarifedeki ücretlere eklenme ' 
tile doğru biletler \'erilPcektir. ,, 

4 D. D/73 numaralı tarife ve zeyilleri mucibince bilet alııca1< ' 
cular 23/8/1939 t rihındcn itibaren bu kısımda 503 ve 504 numaralı 'f V 
sür'at trenlerinden maada bil'umum trenlerle seyahat edebilirler. D tf 
73 numaralı tnrifcve r.öre alınacak bılt'tler mcıkür tarihten itibarcrı 
ros trcnlcrındc m~teher olmıvacağından Toros trenlerinde görülcce!C 
gıbi okular bıl 'tsiz volcu muamele ine tiibi tutulacaktır. s.ı6 ı 

Pazla t fc;il"t i<:in i~·aı;vonlara müracaat edilmesi. c320~ 
, 

Yüksek Deniz Ticareti MektebJ 
Müdürlüğünden : 

~lektebıınızc 939 yılı z rfında talehe kayıt ve kabulü şeraitı: 

ı Mektebııı tah!>ıl ınuddeti lis<.> ve yüksek sını!lı olmak üzere , 
senedir. Yatılı \'C' parrısııdır. Gavesi Ticaret gemilerimize kaptııll 
makinist ve dcmz m •skği için fen adamı yetiştirmektedir. ~ 

Mektebe k bul olun.ın talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 

tep tar&fından temin edilir. 1jtl 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına t• 

alınacaktır. ,, 
A - Lıse sınıfımı alınacak talebelerin orta mektebi bitirm~ ve "I 

rı on beşten küçi.ik, on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 
1 
il' 

B - Yi.iksek sınıfa alınacak ta le belerin de lise mezunu oınıatııt 
zımdır. • ttıiJ<' 

3 - Ynzılmak için pazarte~i. çarş:ı mba ve cuma günleri mekte~ 
caat edilmelidir. 111 ' 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidalııf1 

şağıdaki vesik .. ları rapteylemeleri la zın'l<\\J'' 

A - Hüviyet cüzdanı . 

B - A~'ı kağıd ı , -" 
• ··' ıJl ır 

C - Mektep §•hadetnamesi, vcy n tasdiknamcsı YeyaTıut bunlar 

sPddak suretleri, 
D - Po1isre tasdik edılmiş· iyi hal kağıdı, 

• 
E - Velilerinin iz.:ı.hlı adresleri \'e tatbik imzal11rı , 

F - Ci adet knr~onsuz fotoğraflan ,9 X 6t eb'adında-. (it 

5 - Yazılma ışi 26 ağustos 939 c um:ıı-tesi gününe kada""9' · ,~ıJ~ ~ 
ı, nların 28 J\.ğu.stos 93!) p:ızartesi gü nu sıhht m uayeneleri için sııb9 

r. de mektepte bı.ılunm<ılurı lazımdır. 99t 

6 - Fazla tafsilat )çi11 Ortaköyd e Mektep Müdürlüğüne n1üracrtl,tr' 

lunmalıdır. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatıar9·ııd't' 
mektebe duhul bi!gisinde_n gönderilir. Müracaat için posta pulu go 
rnesi lazımdır. 


