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BUGUN LOZAN GUNU 

Almanya için 
raf Sahası 

t aaa. : Ha..p. CalaW y ALÇIN 

ti 4tkadaşımız ve dostumuz Yunus 
-:· Cümhuriyt gazetesinde Al -
~ Y~ın hayat sahası meselesine 

dikkate şayan bir makale neş
~ Dostlarından bir Alman ile 
taı ..... h~ ~ Türkiye - Alm:mya 
~ r "1takkı~~ülaka-
İ&ı h" a .ait(ia, .arkada-._t A et ve itidal 
-..:rı gww11· selenin cid-

• . t 

Milli Şefin "Y_üksek idare ve Enerjisi 
Türk Vatanını Nasıl Kurtardı ? 

Bugün Bütün Yurd.:. 
da Lozan _Anllacal< 

Hatay Bayramı 
Coşkun Tezahü
ratla Kutlulandı 
Franeız kıtal•n H•lllJI 
ter•ederken aaüerı 

mer•elm J•Plldı 
ı Aıit.aJrya, 23 (A. A.) - Anadolu 

ltalyanlar 12 A~dayı 
Nasıl Gasbettiler ? 

Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz . 

O umuki ltalyaa remilerinden Pieaonte -·-Bundan başka, 10 kadar mer. 
m1nin denize düştüğü görülmüştü. 
İsabet ve hasıırata gelince, Orhani
yede 'bir klfla yıkılmış ve bir hay. 

van ölmüş ve o civarda bulunan 
projektörün camı kırılmıftır; Kum. 

kalede bir neferimiz yarala.'lmıf ve 
Seddülbahirde ankaz altında kalan 
diğer bir neferimiz şehit olmuıtur. 

Bütün bombardımana yalnız Orha
niye tabyası mukabele etmiştir. 

İtalya donanmasının bilmukabele 

aldığı hasann derecesi malfun ola. 
mamlj ise de ateş menzilinin ziya

deliği nazan mülihazaya alındığı 

takdirde İtalyanların zaran, i~i 
Türk neferile bir hayvanın haystı 

uğrunda yüz seksen mermi atmış 
olmaktan ibaret kaldığı tahmin e

dilebilir. Düşman filoları, bombar
dımanı müteakıp Boğaz önüıı~en ~e 

kilerck ertesi sabah Limni adasında 
(Mondros) limanına demirlemişler

dir. Türk filosu ise, o gece muhak. 
(Sona 1 inci sayfada) ~t ve eli.e ini bu suretle 

n b'll».n tebarüz. ettirmiştir. 
'«altaıeyi şöyle hulAsa edebiliriz: 

~<>slovakyanın . cinhilalind~n· r 1 
bftt a ortaya çıkan hayat sahaıii ta
~h §imdiye kadar kafi sarahatle ve 

a)ansınm hususi muhabiri bildiri - ~~XX:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~etle izah edilmemiştir:-1 Mih -
· ~Je.Ueriıiiıı ucu bucağı olmı
~ ... ~ir iattJA U,aNtl ıakip etıncğe 
:~dt:lan 1Uihuti »Y~tır. 
~\'Utluğlln işgali, vaziyeti bütün 
~ karıştırmıştır. Kendilerini 
'ie eye maruz hisseden devletler 
tbu müdafaa tertibatı atmak zarure.. 

duymuşlardır. 
A.ı:..~ua Nadinin konuştuğu dostu 
1ıı~,. Allınanyanın, Türkiye aley· 
~ ... lliç bir fikir ve maksadı ol -
-~ iddia ve temin etmiş. Bu. 
~ iiıertne arkadaşımız da, Alman
~ karşı bir husumetimiz olmadı. 
t ~krar ettikten sonra, Alman. 
tl~n Versay muahedesi hülciimle
"'IQen kurtulmasını muvafık bulan 
:uıe~lerin en başında Türkiyenin -!diiini hatırlatmıştır. Son aldığı
~ b!dbirler sadece tabii müdafaa 
t..._~_ ve tedbirlerinden ibarettir. Bu 
~ ıaaht,-etıekt t.edbitler, bizi 
~ye karşı husumet halinde bu. 
e...ı.. . ~a ~v~edemezler. Bizim sulh 
- ~l'lleline iltihakımız, Akdeniz em
~tini ve Balkanların masuniyeti-

hıabfuz tutmak içindir. 
~l.trada, Yunus Nadinin Alman 
~hayat sahası tabirinin yanlıt 
' dığını, Almanyanm bir ta • 
~ küçük devletleri ilhak gay~t 

P etmediğıü izah ederek hayat 
~il\ iktısaden birbirine merbut 
'-tt ketlerin mübadele münasebet 
lat. nden ibaret olacağını anlatmış-

lt .\rkadqımız bu izahata pek ko. 
~cevap verebilmiş, bütün dünya 

-
1*atlerinin iktisadi mü~ 
~ birihirlerine az çok 
~taç olduklannı ileri sürerek 
lt~et böyle iken bir hayat sahası 
~ le zihinleri karıştırmanın ma
"n olacağını işrap edecek bir li
~ ktıııanmıştır. Alman dostu da 
~oktada kendisile mutabık kal. 
dUini · Fakat mesele bununla halle-

Yord~ Çünkü yan resmi Al
~ Korepondans Diplomatik ga. 
tı~ 81 hayat sahasını hem ekono
Ott' hem siyasi diye izah etmiştir. 
cau er bazı Alman gazeteleri ise bu
te;d!alnız iktısadi diye göstermiş • 

ır. 

~te Yunus Nadi arkadaşımız bu 
.. d karşısında gu mütaleayı irad 

Dı ;la Cüld Y.&L(JIN 

.(Soma 1 tblCll MJ:faausda). 

.)'Yr.: 

Hataydaki son Fransız kuvvetleri 
-bu sabah ı7,30 da Antakyadan ay
rılmıştır. Fransız ve Türk komutan.. 
lan taraf ındah teftiş edilen Türk 
ve fransız kıt'alarından sonra ban

.40, J.l'ranaz bayrak maqını Çalmıya 
baflaJDlf ve Fransıı bayrağı yavq 
yavaş indirilerek İstiklal marşı ça
lınırken de yerine Türk bayrağı 

çekilmiştir. ' Sonu 3 W.cü sayfada) 

Heybeliadada 
BB.yiJk Bir 
Yangın Çıktı _..,.. __ 
4.000 çam ve 35.000 

metre murabbalık fun-
dalık yandı 

Dün Heybeliada çamlıklarında 

büyük bir yangın çıkmlf, 35.000 
metre murabbaı. fıındaJık ile 4.000 • 
den fazla çam yanmlf ve ateşi sön
dürmek isüyen itfaiye neferlerin • 
den birkaçı ağır surette yaralan -
mışlardır. 

($onu 3 üncU sayfamızda) 

Sulh Cephesinin 
ı...t lnlAlhlla &ıtbalatıaclald Ttırk laeyeti A k A $ fi ri yakında 

Bugün, Lozan muahedemnin im- ı ne evveli Türk Murahhas Heyeti S ,8fl 8 8 
zaıana.11 günün 16 ncı yıldönümü- Reisi ::!i~ :::: :ü:~:~den Parısta Toplanıyor 
dir. Milli Şef İnönü, bundan 16 se- ( yf Londra, 23 (Hususi) _ Varşova 

MiJ.tareke Yıllarının 
www 

l En Hakiki Tarihini 
~~~~AA-<'VV~""".AA.AA.fVV'VVVV~ 

askeri mehafili General Sir Edmund 
İronside'in ziyaret inden ve bu ziya
retin vermiş olduğu müsbet netice. 
lerden memnuniyet beyan etmekte. 
dirler. 

(So•u S öncll sayfanuzd:\) 

Yakında Tefrikaya Başlıyacağımız Rus Japon harbi 

V A Hl• D E T T 1 N Yeniden Kızııtı 
aao l•n•r•nln lfllnık 

Eser imizde okuyac•keınız. B•tl•n b•fa •11111 bir h•va muh•re-
••r•J e ntrlkalan, eon Oem•nlı P•dlf•hı boel oldu 
V•hldettlnln ve D•m•t Ferltlln flmdlJ• kadar Moskova, 23 (A.A.) - Tas Ajansı 
r•zllmamıf olan hueual hay•t v• l•allyetlerlnl bildiriyor: 
bUtUn çıplakllllle •nlat•n bu tefr ika, flmdlye Mogol - Sovyet kuvvetleri Genel 
kadar okudulunuz lefrluların en rner•ldıeı Kurmayı aşağıdaki tebliği neşret-
Ye heıecanlıeı olac•kbr. miştir: 

YAKINDA B A·'ŞU" A'CA;c.IJZ ! Mogolistan Halk Cümhuriyetinde 
I""' /1 ~ Ulı Buimor gölü mıntakasmda 12 tem;.: 

:.._, ___ ..... .,.... ____ ...__.._ _______ _. ,.- (Solla S tinci~) 

Demirı por ~ G. Saray 
Maçı Yanda Kaldı 

Demirapor Kaleciai . Sahada 
Hakemi Yumrukla Yaraladı -- ............ . 
Kürek, Yüzme, At Yarıılan Güzel Oldu 

Kaleci Necdet polialer tarafındaa dıtarı çıkarılıyor 
· (Y&a111 $ IDol •Jfamrw:la) 

HEll SABAH 

Mutlu Bir 
Bugün, Lozan sulhünün imzalan

dığı yüce gündür. 
Harpte, yalnız düşmanı değil, 

Türkün mak11s taliini de yenerek 
milleti büyük zaferlerinden birine 
kavuşturan İsmet İnönü, bundan 16 
sene evvel 1923 yılı temmuzunun 
24 üncü günü murahhas heyetimi
zin Reisi sıf atile cLozan> sulh ünü 
imzalıyarak Türk milletini ve Türk 
devletini ctamAmiyetine> ve cistik
liline> ulaştırmış oldu. 

Lozan, Türk tarihinin yaşadığımız 
safhasında üzerinde çok düşünülmi
ye değer bir kelimedir. Zira Lozan 
Konferansına iştirak eden murah
has heyetimiz ve heyetin basında 

bulunan İsmet İnönü, Osmanlı im
paratorluğunun bıraktığı birçok pü
rüzlü ve karışık meseleleri kökün
den hallederek Türkiyemizi hür bir 
vatan olarak ortaya koymuştur. 

Lozan muahedesinin milli varlı-

YıldöniJma 

ğımız bakımından ifade et~ 
çok geniş ve pek büyüktür ve mu
hakkaktır ki, bugünün en mutlak ft 

şümullü manasile müstakil, hür ve 
gürbüz Türkiyesini işte bundan tam 
16 yıl evvel Lozanda imza edilmiş o
lan ve Türkiyeyi medeni, müstakil 
ve bütün hukuku hükürnranisine 
sahip bir devlet olarak tanıyan Lo
zan muahedesine borçluyuz. 

Bu mutlu yıldönümünü tes'it e
derken dahiyane irsatlarile o günii 
hazırlıyan merhum Ebedi Şefin bu
huru maneviyetinde hust1 ve huztl 
ile eğilir, çetin müzakereleri basiret 
ve kiyasetle idare ederek bu muaz
zam eserin başarıcılığı şerefini bi
hakkın kazanan aziz MilU Şef f nö
nüne karşı bütün Türk milletile bir· 
likte duyduğumuz minnet ve şükran 
hislerini bir kere daha ifade etmek
ten ölçüsüz bir zevk duyarız. 

A. CEJIAUDDIN SARACOGLD 
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Yerli Mallar~ 
Sargisi 
Hazırlıkları 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 
. 

'ki Yanımda da Şiddetli Muharebe Bu Sen• $11• aezc1r81111• 
Bezlarlnl Tethlr 

Bir nca 
Bostanci :istasyonunun takriben 

2l>O metre :ilerisinde şimcndüer yo
l.unun asfalt üzerinden geçen köp
rüsüne bitişle yerde bu sene bir 
deniz hamamı ve bir kahve yapil
mıştır. Tren id.areSinin hariml olan 
bu yerin bir kenarından biz Kü -
çükyalılılar (baŞka yolumuz olma
dı.ğmdan) 30 senedir, sessiz, sada
sı:z geçerdik. Kahve ve hamam ya. 
pıldıktan sonra da bu seneye ka -
dar dört sene böylece devam etti. 
Her nedense bu sene plaj sahibi bu 
işe, kasden şimendifer idaresini de 
karıştırarak kendi knp1yamadığı 

bu yulu idareye !kapattırdı. Kahve 
sahibi, gördüğü tazyik üzerine köp· 
rü ile kahvenin beton duvarı ara
sına iki kestane kazığı ile bir ecel 
köprüsü kurdu. Guya yol açtı. İda
re de evvelce menettiği bu işe şim
di göz yumdu. Niçin? 

Cereyan Ediyordu ı Dün~d!::.'!:ğmenw. 
Fakat, zabitlerin, çavuş ı savurdukları UnetJer.in kulak urla-

,.e onbaşılarla eski neferlerin mües- nmı deldiğini sanıyordum. Oldu
sir müdahale ve .himmetleri derhal ğum yerde kara kara düşünüyor, 
intizamı iade etmiş ve taburlar, sa- yap cağımı bir türlü tayin edemi
ğa cephe alarak açılıp yayılmağa yordum. Bulunduğum istikamete 
başlamıştı. On beş dakika sonra, al- çekilmek ve bölüğümü bu1up iltihak 
tı yüz metre kadar bir nicsafede etmek imkinı yoktu. Çünkü, tam 
düşman piyadesile k~laşmış ve geri istikameilerimden de tüfek ses
ateş sohbetine başlamıştık. leri geliyor, ricat ve kurtuluş ümit-

Taburumuz alayın solunda ve bö- Ierimi kesiyordu. O esnada ilerimde 
lüğümüz de taburumuzun sol başın- bulundurduğum iki neferimdcn biri 
da idi. Sık Slçramalarla biz de, düş- solul" soluğa geldi yanıma. Elini, 
man da karşılıklı birbirimize yakla- yorgunluktan, helecandan göğsünü 
şıyorduk. Efradıınızın maneviyatı delecek gibi çarpan yüreği üzerine 
yerinde ve hatta çok kuvvetli idi bastırdı. Nefes nefese: 
Muntazam ve haita keyifli bir har
be girişmiştik. Bu esnada solumuz
da bulunan sırtlann gerilerinden de 
şiddetli tüfek ateşleri işitmeğe baş
ladık. Bu ateş yüzbaşı Kazım Beyi 
kuşkulandırdı. 

Dürhünile sesin geldiği istikamet
leri araşbrıyordu. Gtirünürde hlç 
birşey yoktu. Fakat, ateşin devamı 
yüzbaşının merak ve şüphesini art
tırdı. Yüzüme bakarak: 

- Ahmet çavuş, dedi, bu 11teşi 

düşmanın gerim'ize sarkması ihti
malini hatıra getiriyor. Haydi yav
rum, yanına iki manga el, sırtın 

haitı balisına kadar çık. Sol cena
tımızı kolla ve göreceğin şeyleri ba-
na yaz. 

Piyade mermilerinin, şarapnel 

misketler:inin ölüm saçtığı o yamaç
lara iki manga ile -atıldım. Arazinin 
anzalanndan faydalanarak marş

marşla tepeyi tuttum ve ateşten 
kurtuldum. Rahat rahat sol yanım
daki araziyi gözlemiye koyuldum. 
Üç kilometre kadar tahmin edebil
diğim bir mesafede şiddct1i bir mu
harebe oluyordu Hemen o is'l.ikame
te üç kişilik bir keşif kolu Çıkardım 
keyfiyeti de bölük kumandanıma 

yazdım. Bir saat sonra avdet eden 
keşif kolum, muharebe eden krt.'n
mn İzmit redif fırkası olduğu habe
rini getirmişti. Bunu da kumandam
ma yazdım ve fırka ile irtibat tesis 
etmek vazifesini aldım. 

İki yanımda da hakikaten şiddetli 
ve kanlı mulıGebcl!!r cereyan eyli-1 
yor. fakat, ne yazık ki, iki tarafta da 
kuvvetlerimiz ya"\":aŞ yavaş ?icat e
diyordu. Muharebe başlarken açıkta 
mevzi aldığını 3ÖYlediğim sahra ba
taryamız, ansızın karşısına çıkıve

ren bir düşman taburu brşısmda, 
,ric'at eden avcı hattım1nn tedbirsiz... 
}iği yüzünden tehlikeli bir vaziyete 

· düşmüştü. Batary.a kum ndanı top 
,bindirmiye ve bataryasını geriye 
çekmiye vakit bile bulamamıştı. 

Topçularımız düşman piyadesile 
yüzyüze gelm~lerdi. Zabitler top 
ba..,c;ına geçmişler, toplannı. düşman 

piyadesine karşı tüfek gibi kullanı
yorlardı. Kahraman Mehmetler de 
birer makine gibi çalışıyor, toplara 

mermi yetiştirmiye uğraşıyorlaroı. 

Cephelerinde bulunan düşman kuv
vetini o\duğu yere mıhlamışlardı. 

fakat, bat.uyanın sağ ve sol vanla
~r-mdan ve çOk açıklardan ilerliyen 
1düşman piyadeleri, tam ortalık ka
l-arırken, kahraman bataryamızı 
~ışlardı. Süngü hücumu ile üze
~ine atılmışlardL ~edakar topçular. • •sıan gıôi çarpışmışlar, son mermi-
\erini de atmışlardı. Sonra da 
~abit ve neferleri hep birlikte düş
manın üzerine atılmışlar ve boğuşa 
boğuşa şehit ecdailanna !kavuşmuş
lardı. 
1 Bu vaziyet ve bilhassa karanlık 
benim bölükle olan irtıöabmı kes
~tL Aldığım emir mucibince bu
punduğum yeri terketmiyor ve iki 
~araftan irtibat tesisine çalısıyor
Cium. Gece olmuştu. 1ki yandan da 
avdet eden keşif kollanın, kıtaatın 

tamamile geri çekilmiş olduklarını 
ve muharebenin çok gerilerde de
vam ettiği kara haberini getirmiş· 
lerdi. Kurşunla vurulmuşaı döndüm 
o anda. Verstin ovnlarrnda, Domeke 
sırtlarında can veren ecdat nıhlıırı
nın ıztıraplı illlltilerinin, bize karşı 

- Başçavuş, dedi, üzerimize doğ
ru dil:..c;man süvarisi geliyor. Hem 
de ... 

Sözünü bitirmemişti ki, diğer ne
fer de ayni helecan ve heyecanla 
ayni haberi verdi ve: 

- Şimdi, dedi, şu sırtın başından 
çıkncaklar. 

Çıkmışlardı da. Bölük mü, alay 
mı olduğunu tahmin edemediğim 

bir süvari kuvvetinin kolbaşısı, kor
kunç '.karaltılar halinde görünmüş· 

lerdi. Hemen olduğumuz yerde diz 
çöküp :silah davrandık. Fakat, a~ 
emrini vermedim. Çünkü. düşmanın 
üzerimize değil, çarkederek şoseye 
doğru ilerlediğini görmüştüm. ~ 

man tahminen iki yüz metre kadar 
ilerimde bulunan şoseye,, dördcrle 
kolda girmişti. l\fevcutları da bir 
bb1ük kail.ar tahmin olunabilirdi. 
Mangalnrırna dikkat etmelerini tem
bihledim, ardından da. ntes!.. ermini 
verdim. Yirmi tüfeğimiz birden pat
ladı, müteakip ateslcrimiz, düşma
nın bölüğünü hinoirine kattı. Ne
den bilmf;'rn, düsmanın bir kısmı ol
sun, biz~ karşı yeya cengine inmek 
tesebbüsünde bulunmadılar. Ateşi-

rniz altında ve gayri muntazam bir 
halde Sülooğlu istikametine dört 
nalla it-açtılar. 

Ben de, kendime göre aldığım ter
tibatla cenup istikametine çekilmiye 
basladım. Ne ben ve ne de onbaşı ve 
neferlerim bu araziyi bilmiyorduk. 
Elimdeki küçük pusulamn kılavuz
luğuna dayanmış, gösterdifü e<>nıın 

:istikametine seri adımlarla ilerli-
yorduk. Yalnız, ilerlemiyor, yol üze
rinde,, sal! ve solumuzda karaltı ha
linde görünen ve bizi tel8ş ve endi

şeye düşüren perakende efradı oa 
tap!uyorduk. İki saat içinde mevcu
dumuz yetmiş neferi bulmuştu. Ge
ce yarısına doi?ru. ahalisi t:ırafmdan 
terkedilmis, simdi :ismini pek ivi ha
tırlıyamacbğım bir kö.,•de, bir çey
rek saat kadar dinlendikten sonra, 
yine cenuo istikametine dôi!nılmnş 
ve seri yüriivü!':fimüze kovubnuştuk. 
Tuhaf delttl mi? .. Bi7..e katılan pe
rakendeJer içinde de bu hıvalivi bi· 
1en cıkmamıştı. Böylece m!!llım bir 
istikamete ve fakat. gerrekten meç· 
hul bir akibete doğru gidiyor, gidi
yorduk. 

Bir saat kadar daba ytirümü<:tük. 
BP..n kıt'anın en gerismde bulunu
yor, kendimce bir hattı hareket ta
yinine çalısıyordum . Bu Psn-a da uü
riiyüş kolumuz birden rlurdu. Kol· 
başından bir takım sesler geliyordu. 
Koştum ve bir süvari ca1.'11Şile kar
şılastun. Bu arkadaş. biraz gerisin

deki Kadıköyünde bulunan bir sü
vari alayımızın ileri karakol kuman
danı imiş. Bir saat evvel mola ver

diğimiz köyden hareket edeceğimiz 
sırada, efradı toplam~. varacağımız 
her hangi bir yerde, muharebenin 
neticesi ve ıalayların ric'ati tıalr.lwı
da kimseye tek biT söz söylemernc
leriru ve bu emrime aykın hareket 

edenin vatan haini oldu~nu ve bi
naenaleyh o hainin de öldürülmesi 
lcaoedecıeğini, münasip bir lisanla 
hepsine anlatmıştım. Bu tembihimi 

tutan kolbaşınd-aki neferlerim, kar
şılarına çıkan bu ileri karakol ku
mandanına, biç birşey söylememiş, 
beni ileri çağırmışlardı. 

Süvari çavuşuna doğru ilerledim. 
Kıt'amın olduiu yerde ka1'acağını 

tün pavyonlarda hazırlık yapılmak
ta idi. Sergi dekorasyon heyeti, pav 
yonlara verilecek şe'killerle sıkı bir 
surette alakadardır. Hey etin kara
nna uygun olmıyan dekor, şekillr 
ve yazılar değiştirilmektedir. 

Bu seneki sergide satış için ayn 
bir yer ayrılmıştır. Şimdiye kadar 
sergi dahilinde satış yapılmakta 
idi. Bilhassa küçük dokumacılar ve 
küçük imalathane sahipleri, ıbir 
çarşıyı hatırlatacak şekilde müşteri 
celbetmek ~in gürültü çıknrmakta 
idi. Bu gibi hadiseler, sergiyi ziya
ret edenler üzerinde yi bir tesir yap 
mamıştır. Bu seneki sergi komitesi 
sergi dahilinde bu gibi satışların ö

nüne geçmiştir. 
Geçen sene tayyare pavyonu ittL 

ha zedilen geniş saha bu sene satış 
pavyonlarını ayırm~tır. Sergi 'ko
miserliği emrindeki dekoratörler, 
bu pavyonlan ayni ahenkte tertip 
etmiştir. Burada daha ziyade küçük 
san'at erbabı, şyalarını teşhir ede
ceklerdir. 

Kahvecinin irade ve arzusile i · 
darece açılan ve kapatılan, sonra 
göz yumulan yol. yol olur mu'? Bu 
köprüyü bir görünüz. Gülmek mi, 
ağlamak mı lazımgcleccği!M! hük

mediniz. 
Ali.kadarlardan ibu çirkin halin 

kaldırılmasını ve bizlere. insanlara 
yakışır bir yol gösterilmesini rica 

ederim. 
Bostancı, Küçük yalı 5 nu
mar.ada Deniz Binbaşılığın-

Valimi:r.: Lutfi Kırdarın Şile Kay
makamlığına verdiği emir üzerine 
Şile bez müstahsilleri bir araya ge
lerek burada eşyalarım teşhir ede
celderdir. İstanbul ve diğer piyasa 
yerlerinden uzakta bulunan piyasa dan mütekait Tııhsin Sökmen 

ile irtibat ve münasebet tesisine pek l 
az imkan ~ul~an ~ile bez müs~~- Ziraat Vekili ı 
silleri XI ıncı yerlı mallar sergısı-

nde sat1ş yapmıya, bu suretle müş- Bugün Şehrimize 
teri bulmıya muvaffak olacaklar -
dır. Şile bezleri en ziyade iç çama- G l • T 
şm yapmak hususunda tercih ecli - e ıyo 
len dokuma1ardır. Antalya ve İzmirde tetkiklerde 

Şile be-z müstahsilleri ıtoplu ola _ bulunan Ziraat Vekili Muhlis Erk
ra'lt sergiye iştirak ederken Milli men bugün Çanakkale vapurile şeh
Sanayj Birliği bu vesileden istifade rimize gelecektir. Vekile Vakıflar 
ederek Şile bez müstahsilleri ara - Umum Müdürü refakat etmektedir. 
sında bir kooperatif teşkiline tavas- Muhlis Erkmen şehrimizde birkaç 
sut edecektir. Bu suretle sergjvc iş. gün kalarak Ankaraya avdet ede
tirak edip ve ekserisi faklı aileler· ccktir. 
den mÜrkkep olan bu müstahs·ııer 
kooperatif vasıtasile mallarını ko -
laylıkla miri.im temin edeceklerdir. 

Kitap satışı 
Maarif Vekaleti tarafından, .sergi 

bahcesindP açılacak olan kitap ser
gisinde yüzde 20 tenziliıtla kitap sa
tılacaktır. Kitap sergisi şefi ve Ma
arif Vekaleti Derleme Dergisi Mü
dürü Sl'Jim Nüzh<>t tarafından bir 
kitap kataloğu tertip edilmektedir. 
Yüz bidP.rce nüsha basılac:ık olan 
bu kitap kataloi!u scrrırivi ziyaret e
denlere tevzi edilecclrtir. 

~ ~ mı 

Valı yarın tekr•r aeryl 
gezacek 

Vali Li'ıtfi Kırdar yarın tekrar 
sergiyi ziyaret edPrek son çalışmala
rı r,öıden gecirecektir. Bu suretle a
çılış gününden bir gün evvel her 
türlü hazırlıklar bitirilmiş olacaktır. 
Sanayi Birliftine so gelen ibir ha
berde Hntay Valisi Şükrk Sökmen
suer İktısat müşaviri Celalin reisliği 
altında bir hevctin Yccli Mallar 1 
Sergisine iştir;k etmek üzere h"rc- I 
ket ettiğini bildirmiştir. Maarif V c
kiılcti Neşriyat müdürü Fak Reşit 
te sergide kurulan büyük kitap ser
gisi pavyonunu tetkik etmek üw.re 
bugün Ankaradan şehrimfae gele
cektir. Bu seneki Sergi vece saat 12 
ye kadar ziyaretlere açık bulundu
ruJacakbt'. 

Lozan ~nü 
lkşiktıı.ş Halkevfoden: 
Lozan bayramı yıldönümü müna

sebetile 24 temmuz 939 pazartesi 
günü akşamı saat 20 de Evimizde 
bir müsamere tertip edilmiştir. Bu 
milli toplantıda Lozan sulhilnün 
her bakımdan büyük değeri canlan
dırılacak, ayrıca ulusal bir temsil 
de gösterilecektir. 

ve beni kumandanlarına götürmesi
ni söyledim. Biraz tereddüt göster
mekle beraber dediğimi kabul etti 
bu çavuş.· 

• (Davamı var) 

Yüz'llek bilmediğinden 
boğuldu 

Topanede Cihanyandının kahvesi 
üstündeki odada yatan Adem diin 

saat 12 de yıkanrunak üzere Flor -
yaya gelmiş ve denize girerek işa

ret bayraklarından 25 metre dışarı

ya çıkmış. Fakat yüzmek bilmedi.. 

ğinden denizin derin bir mevkünde 
boğulmuştur. Ademin cesedi çıka.. 
nlmıştır. 

Ağaçt n dU~erek 
raralandı 

Uzunyusuf mahallesinde oturan 
11 yaşlarında Şeref isminde bir ço. 

cuk, arsada bulunan ceviz ağacın

dan muvazenesini koybederk düş _ 

müş ve başından yaralanmıştır. Şe
ref, tedavi edilmek üzere Gur;:tba 
bastanesine götürülmüştür. 

Merd v .ı dO~erek 
yar-=ı!andı 

Şehremini Ördekkasap mahallesi, 

Rüştüpaşa sokağında 13 sayıda otu

ran 67 yaşında Adviye, evinin mer
diveninden düşüp başından ağırca 

yaralanmış ve hastaneye sevkeclil -
miştir. 

Tavandan ·u"en sıva
larla yaralandı 

Tarabya caddesinde 166 sayılı ev
de kiracı olarak oturan 70 yaşların-

~ Kam.ile, odasında uyumakta iken 

tavanın oagdadi sıvası düşmüş ve 

sağ ayağı ile sol ko]unu yaralamıı
tır. Kimile tedavi altma alı~. 

Çaydanhk devrUerak 
çocuju yakb 

Karagümrükte Kocadede Hamsi 
sokağında 20 sayıda oturan Musta-

fa kansı Leyla gawcağı üzerinde bı 

raktığı çaydanlık devrilerek bir bu

çuk yaşındaki oğlu Alta~ m vücu • 
dünün bazı yerlerini yakmıştır. Ço

cı.ik, berayi 1davi hastaneye kal -
dınlmıştır. 

Gümrük Ve 
• 

inhisarlar Vekili 
• 

lzmire Gitti 
Bir müddcttcnberi şehrimizde bu

lunan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Kuadeniz İ.stanbuldaki tetkik
lerini bitirerek dün Ege vapurile İz.. 
mire hareket etmiştir. Vekilin Ege 
mıntakasındaki tetkikleri 10 g'ün ka
dar devam edecektir. Raif Karade
niz İzmirden avdetinde şehrimlıe 
uğnyacak ve birkaç gün kaldıktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Eski mezarlıklar hak- ı 
kında bir ihtilaf 

1 

Belediye, Gülhane parkının k ar-
şısındaki Zeyn~p Sultan camiindcn 
Fatihe kndar yol üzerine rastlıyan 
bütün mezarlıklann kaldınlmasma 
karar vermiş ve bu karnrınm tatbi
kinde bir mahzur olup olm1dığım 

İstanbul Müzeler Umum Müdv_rlü-

1 ğündn sormuştur. 

Umum Müdürlük de işi asan ı 
atika kurumuna havale etmiş -
tir. Kurum, bu hususta kat'i bir ka
rar veremediği için iş Maarif Veka. 
Jetine aksetmştir. Kurum azasından 
bazılaN, bu mezarhk~arın tarihi 
kıymetini ileri. sürmüşler ve bir~k
larının da Evkaf Başmüdürlüğü ta
rafından taşları tasnif edUdiği için 
bun1arın kaldırılmasının doğru o -
lamıyacağı 'kanaatini izhar etmiş -
lcrdir. 
Bunların fikirlerine göre, şehir 

içindeki mezarlıkların çoğu cami 
avlulanndadır ve Evkafa aittir. He
men hepsinin taşları da mimari ve 
tarihi bakımdan yüksek kıymet ta. 
:şıyorlar ve birçokları da yurda as
kerlik ve ilim bak1mmdan hizmet 
etmiş kimselerdir. Bunlann taşları
nı kırmak, kabirlerini yok etmek 
ecdat hatırasına hürmetsizlik gös. 
terme'ktir. Sonra turistik bakımdan 
da bunlann kıymetleri vardır Bun
lar şehrin ç<>hresine eSki. bir Türk 
asaleti vermektedir. 

Bu ihtfü.ıfta, Bledi)"enin dfwa ı 

ksıvbedcceği şimdiden anlaşılmak

tadır. 

M •zeYer mO"'UrlUnUne 
yMprl~n mUrac-aat 

İstanbul imar projesi tatbik edi
lirken eski eserlerin kıymetleri ve 
mahiyetleri henüz tesbit edilmediği 
için J>irçok milsküllcrl,. karsllasıla
cai?ı anlasılmaktadır. Mevcut Asarı 
Atika Koruma Cemiyetindeki aza· 
nın ihtis;slan da bu isleri h:ılle ka
fi ~elmediği J?Örülmüc::tür. Encümen 
aT,asındm ba:r.:ılan Müzeler Umum 
Müoürlüriine şöyle bir müracaat 
yanmışlardır: 

BelPdiv(?. imar nro;~i. püinlanm 

1 kısım kısım Asan At!ka Koruma Cc· 
mivr+ine vermelidir. Bu C'Crnivet e· 
Unrleki proieye röre o mınt~kafüıki 
t -rihl esPrle:i tPsbit etmeli, eaPr 
hunlan tPsbite krndi ilmi lrudret
}Pri ve ihfü;:ıc::l n vetismivorsa hn-

Lozan sulh muahede-
sinin yıldönümü 

Harp sonu devresinde, muharll 
devletlerin silahlarını bıraktıkları 
bir zamanda Türk milleti mücadel~ 
ye devam mecburiyetinde !kaıat' 
milli hudut.lan içerisindeki aua tDY 

. o]dll 
raklarını müdafaaya mecbur 
Bu suretle Türkler, Osmanlı :bnP3' 

ıı· 
ratorluğu tarafından nazari bir ~ıt 
ahedenin allına vazedilmiş ih•Y ..... 
bir imza ile teyit edilmek ~~ 
ban fiili hadiselere karşı. kendi ıt'Jcı 
ve tarihi :seciyelerine yaraşır bir ft' 
kilde aksülamcld.e bclundul2:r. 

C'.n. ..... n· b' . __ .1iJC 
Y""'~ı ve uzun ır mazıyc n;ıe 

kuvvetli ibir millet Türk k Ibı §• 
ölmiyen Atatürk gibi bir milli deh 
nın idaresinde harp sonundtı os· 
manlı İmparatorluğunu pnrc"lı''"~ 
ölüm k::ırnnnn hff halde ittib:ı ctJ1ll' 
yerel-: harekete gerecekti. • 1 

f rte Türklerin sırf anav:ıtanırı 
muhafaza kamsile mücad<"lf'c;·rıd 11 

ve kazandım aSkeri. muv,, ffrıkivetlC' 
rin ehemmiyet ve sümullü k1'rttl 
tinden Lozan muahedesi doP'dU· ,. 

F ilhakika Türk galibiyetini ınu-
teakip aktedflen Mudan ra ınütll1;; 
kesi Ye unm müeadele~rdeın 90'1. 
Milli Şef İsmet İnönünün yüksele~ 
vasi idaresile kazıınılan Lozan z!lf ıf 
~ıasYonalist bir 'kütlenin kazand 
mu~a!f-akiyctin takdisi mahiyetill' 
dedir. 

S' 
Lozan mualıedesi, bir Türk 1"~ 

hedesi oldu ve uzun zarr&'ldafl 
üzerinde hukultu düvel esaslı ~: 
üzerinde hukuku düveli ~ P ~· 
siplerinin hakimiyetini tarsJn ~ 
Diğer bir tabirle Lozan muah ,. 
eski re)imin bütün diplomasi ~~ 
n üzerine bir sünger parçası ~"1"" ~ 
rek uzun bir askeri ve diplo~" iJfl 
savas sayesinde clde edilen rrıub :91' 
neticeler mecmuunu ~östPrir . . t' 
neticelerin karakteristik çizgilel'l 
şekilde hulasa edilebilir: . • ;c· 

l) Etnik cepheden tek ve ın1Ili- il' 
timai ve siyasi vadide yal>ılsJJ tıl.1• 
him reformlar vasıtasile laik ve ~~ 
li hakimivetin modem prensinlc.'~ 
davanan <bir devletin ınevcudi'1et'< 

2) Bir devletin istildalile gavri ;:: 
bili t(>lif dli imti nızlar. ıns1! .. 'Jt' 
~llefiveUer, gayri tabii set"11~( 
rm hepsini ortadan .kaldıran J~ 
bir vaEivet; 

3) Terakki yolund:ı yürümNC ·~ 
ml"tmiş kuvvetli 'lürkiye cünıJlııt' 
y~. ~ 

·gdll" nu suretle hevnelmile1 carrıı ~-
cs~slı mC'vkiinin statüsünü dftn'121fit 
tanıtan Tiirkive. her han~i sivı:ı~ 1'' 
manzumenin kU\?Vetini tamııt11rf' 
mak icin siyasi komhinezonl! , 
muhtelif devlet lITlsurlanm tol'1~t 
r"k meovd~tıa getirilmiş bir d~~ 
değil. fak at kuvvetini. trm!'lirıi. b~ 
1undu~u v:ıtan tonrnklarmdıırı. 't'l'~ 
topravmdıın. ecnebi müsf" ·li1 ,ıı 
karsı 'kanile sul:"ıdığı tnnrakltrdıı~ 
alan :fertlerin p:östcrditti V"~~1 . 
kudrC'tine. inkisnf ve vüksPk ~~ıı 
y<>te sahip ve siv::ısetinde h11lctl l" 
vfıksck l"S"Sl 'l rJnoan ilhrım al"~ N 

yfık bir devlet olarak kendisinı r 
terdi. 

rirfRn mfitC'nııssısl:mn f;kirlerini f;. ~ 
somı~lı ve hövlP<:'l' o mmbkımm es-· Dr. Re4tad S~~ 
kj ec;erl,.rfrıin mnhivetleri tesbit e-
dilmc>lirlir. "Ru spkilde vıkıl·n vıkıl- An•sını ve kızını 
mıv;>~nk eserl<'l' de tesbit cdilmiı:: o- cUSvmUşler , 9~ 
la<' ~ rrı i<'in ikirlf" h irdc vük<:Pk iti- Şişli, Yunusbey sokağında 2 ·ıe 
r~:>lara nn <:Pd rolrill'Cf•l::tir. MÜ7.Pler yıda oturan Yavuz kızı Sofi)'8 ',, 

UT"l11m fii~~,..Fliiıi bn filITi ilPri sii- annesi Anastasiyayı döven ooıs~., 
renlerin r~n("lrhmnı lfaıırif Vek:ile· re caddesinde 178 sayıda otıl , 
tin<' vn.,dnrınlstir. Veknlct bir karar Onnik ile oğlu Kostantin yaksısJI 
verecektir. • mış.lardır. _.,, 

Ar•b• çerprrak y~r~•r 
Anadolu Turrocsine 
çıkan san'atlrarlar 

Fatih H~kevi Ar şubesi yurdun 
diğer yerlerindeki kardeş Halkev
lcrile bir san'at yakınlığı ve bir küL 
tür tanışıklığı yapmak maksadile 
Ar şubesi üyelerlı1den kıymetli ke
man san'atkan Ekrem Zeki Ungör 
ile eşi piyanist Verda Üngör'ü bır 
Anadolu turnsine çıkarmıştır. 

C. H. P. genel sekreterliğinin yük, 
sek müsaade ve yardımlarile hazır
lanan bu çok kıymetli seyahatte 
san'atk~rlar Bandırmcı, Balıkesir, 

Manisa. İzmir, Aydın, Afyon, Kon
ya, İSkenderun, Adana, Kayseri, 
Sivas, Samsundaki Halkevlerınde 
(Pagan ini), (Çaykovski), (Wieni
avsky), (Brahms), (Bach) giLı bey· 
'lelmilel dahi san'atkarların eserle-

Sanycr Piyasa caddesinde 61; 
yıda oturan Artin kızı oşheın ,tl1 
resindeki 312 plaka sayılı te~ ~ırı• 
araba Büyükderede kibrit fa~ 
sında açlışan Bekir kaptana ç 
rak başından yaralamıştır. __.,/ 

2

rinden mürekkep birer ton.ser ~ 
ceklerdir. Tam bir ay sürecelı , 
seyahate bugün san'atkirlarlfl ~ 
dırmaya harcketlerile başlaı>-,j 
ve rıhtımda kalabalık bir g~e 
grupu tar:afmclan uğurıannuştl~t'· 

Garp musikisinin en yüksek cJtC* 
lcrini büyük bir vukuf ve lcıl ı' 
ile çalan kıymetli san'atkarls~\1'' 
muvaffakıyet temenni ederke.Il .tı;~ 
le bir san'at teması ve scvahBll bıl 
zırladığı için Fatih Halkcvi.Jlfll ,. 
çok yerindeki kararım takdirle 
narız. 



- - --------- -- - - - -

e ~ : : Almanya için Bugiin Lozan Günü 
Pus Japon Harbi 
Yeniden Kızıştı 

Hayat Sahası oı-.ıarar. ı ...... yMa, 
(......,..ft 

1 
bHıl yfada \ sonra Türk milletinin istiklAlini ve 

• 
88

• · tamamiyeti mülkiyesini kabul eden 
ederek makalesıne nihayet veriyor: ahed · =---1-... ,.,c.+ ... mu eyı ~·-'l--· 
A.~anya artık hayat sahasının ha- · Bu hususta fazla yazı yazını a lü-
kıkı mAnasını izah ederek Balkanlı ·· ·· E uk dy ·· 
d 1 

zum gormuyoruz. n y arı a gor-
...... ee.--· ev etler muvacehesindeki hakikl d"V" .. ik' h •ta L kı nt _ _.__._ . . ugunuz ı arı , ozanın yme-

~ ,.~__., 1 lnel uyfada) bildiriyor: ~azıyetıni t~~ ed~bilir. Böyle bir tini en veciz bir suretle izaha kafi-
~ 20 temmuza kadar Japon Hsingkiang'dan gelen haberlere ız;h ve tasr.ihın, mılletler arasında dir. 
)it kuvvetleri, hususi bir faali- göre, Nomonhum mıntakasında yeni su h vaziyetine ehemmiyetli surette Bu mutlu günü anmak için bugün 
"1 &61termemekle beraber, Kalkın- bir çarpışma başlamıştır. Mogol - hizmet edeceğine şüphe yoktur.» Türkiyenin her tarafındaki halkev- 1 

ıoı.::hrinin şark cihetindeki Mo- Sovyct kuvvetleri bugün öğleden Bizim kanaatimizce, dostumuz lerinde muazzam tezahürat yapıla-
~ ::et mevzilerini topçu ve ma- sonra bütün gün dev, m eden hava Yunus Nadi boş yere bekleyip du - caktır. 
~~ek ateşine maruz tutmuş-, bombardımanından sonra bu sabah racakt.r. Çünkü Alman hükümeti An.karada yapllacak merasim 

2l şafakla beraber Kola ve Hosten ne- cHayat sahası-. tabirini izah etmek Ankara, 23 (A.A.) - Yarın Lozan 

ve derinden anlamıya ve habrlama
ya vesile olan bu günü, Ankarahlar 
Halkevinin töreninde kutlayacak
lardır. 
Akşam saat 21 de bandonun çala

cağı İstiklal Marşile törene başla

nacaktır. 

Bundan sonra Dil-Tarih ve Ede
biyat Şubesi Reisi Hıfzı Oğuz Beka
ta, Lozan'ın mana ve ehemmiyetini 
tebarüz ettiren ve Lozan zaferimi
zin mahiyetini ifade eden bir nuh.'\t 
söyliyecektir. 1 

Hıfzı Oğuz Bekat.a'nın söyle\ in
den sonra milli filmler ve bugün i
çin hususi surette hazır} nan milli 
oyunlar gösterilecektir. 

Tören esnasında band'l tarafından 

MI\ temmuzda Buirnar gölünün j birlerinin iltü;ak noktasında hücu- cesaretini kendisinde bulsaydı şim- zaferimizin yıldönümü münasebetile 
ı,~e cenubu şarki mıntakasında, ma geçmişlerdir. 100 kadar tank ile diye kadar çoktan bunu yapardı. Ankara Halkevi meydanında güzel 
t.}ı tayyareleri hududa bir kere 1 beraber, ayni ?.amanda kuv\·etli Çünkü hayat sahası tabiri ortaya bir tören hazırlanmıştır. Sevr'den 
~ ~avüz etmişlerdir. Mogol topçu yardımı ile bin kadar piyade atılır atılmaz bunun her tarafta ne sonra yaratılan Lozan'ın büyüklü- muhtelif milli havalar cıılınacaktır. 
.._L Cümhuriyeti arazisi üzerinde nehri gPçmis. ve Balşanger'deki .Ja- kadar fena tesir hasıl ettig"\ ve nasıl gu""nü ve millet miky"sınd!'kı' ehem-r B .. h k ·-.q ... - u torene er es d vctiyeve lü-

ıat 1 gelen bu hava muharebesine pon - Manr;u mevzilerine taarruz mütalealara yol açtığı görülmüştü. miyetini yıllar sonra bir defa daha zum olmadan geleb;lir. 
~~ntayyareillelOOk~arda eykm~~ Mm~y~akarp buk~~~~e====================~======~ 
~-So~et .tayyaresi iştirak et- Japon topçusu, saat 7 de mukabe- ve infial uyandıran bu tefsire Al - U b 1 · _J J 1 H B 
..... ; ~ıdd .. tlı muharebe, b;r saat lede bulunmuş ve ş;ddetU b;r topçu man hükümetinin likayıt kalması cıey e ıaaaaa atay ayramı 
....._ • SUrrnuş ve Man~uri arazisi ü- düellosu olmuştur. akla sığar bir hareket midir? Hal- B k B • c k ~ •ilıayete ermlşUr. Bu muha- ~vyet tayyareler; de Japon - buki işte füli) at ile sabit ki, Alman üyü ır oş un T ezah Ü-
~ Mogol-Sovyet tayyareleri 14, Mançu mevzilerini bombardıman diplomasisi, «Hayat sahasıa davasi- v r. L ratla Kutl ulandı ~Mançu tayyareleri düşür- eylemektedir. le takip etliği maksadı mübhem bı· ı angın "r-lRll 
lllw_. . ve 2 Japon pilotunu esir Tokyo 23 (AA) Do . A. rakmaktan başka yapacak bir şey (8 .. tarafı 1 inci aayfamızdal 
:""flerdir ' · · - meı ıan- bulamıyor. Açıktan açığa: Ben kü-
~l · sının iyi membalardan alarak haber .. k Heybelinin güzel çamlıklarının 

'- - Sovyet hava kuvvetleri, , verdi~..... göre, Sovyet hükumeti çu memlekeUeri yutmak istiyo _ b .. -k b. kı 
.._. Otrptşrnada flç tayyare kaybet- Sak t' ...... d . 1 rum, şarki Avrupayı ve Balkanları uyu 11; d srnınDe ı kül eden yangın 
--tQI'. a ın a asının şıma kısmında Ja- bir nevi Alman müstemlekesi hali- saat , e ğirmenburnu mev-
lttt },f ponlara verilmiş olan petrol imti- kiindeki patika ile deniz knarı ara-

~--_ a ogol - Sovyet tayyaresinin yazlarını feshetmek niyetindedir. ne sok~cağım, diyebilir mi? d k. kısmı k. ·ı :""'lba -ı Ma~ Alman hüku· meti bunu sın a ı amı en yaktıktan 
ı.......__ ~ r ~varında Jl'ulareldi ista-;.. Sovyet makamlarının bir müddet- sonra saat 17 de so-nd-ru'"leb'l · :....._ bo bard harfiyen söylememışse· bile, bu-tu··n u ı mış -ta tuan m ıman ettiği hakkın- tenberi bu Japon şirketleri üzerinde tir 
'-ta; tuğ genel kurmayın yaydığı yaptığı tesirler, Tokyoda, yakında ~etlerile, ~ütün Alınan ga?.ete- O civardan geçen meçhul bir şah-

'toky
ler tamamile eılsızdır. bir fesih ameliyesini gösteren birer erinin neşriyatı ile bilvasıta söyle. tt v b. . d o 23 ( ""i" ve anlatmıı:tır. Artık bu kadn sın a ıgı ır sıgara an çıktığı tah-

' A.A) - Domei Ajansı delil gibi tel.üki olunmaktadır. ..., » ..,. min edilen y 01 d ilk d f B---------..-ı--------- delilet karşısında hila işi anlama- ane.n an e a u-...1 1 mazhğa gelerek Almanyadan izahat yükada itfaiyesi haberdar edilmiş 
"ıınan Beyana· Samsunda Yeni istemek, beyhude bir ümide kapıl- ve itfaiye yetişinceye kadar esasen f._ mak olur. kuru olan fundalık ve çamlar bil -

..... .. Varıovacla B.ir Sevlap İngiltere ile bahri anlaşmanın yük bir sür'atle tutuşarak ateş her 
l. ' J bozulması üzerine İngiltere tarafın_ tarafa sirayet etmiş ve derhal bil-

~ A.kisleri Felaketi dan Woen cevap dolayısile Alınan yük bir -sahayı kaplamıştır. 
-Y'qo gazetelerinin neşriyatı hatırlardan Ateş sahasına yetişen itfaiye, bü-
~ va, 23 (A.A.) - Siyasi me-
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Samsun, 23 (A.A.) - Gece sabaha çıktı mı? 1935 de İngiltere ile bu tün kuvvetile faaliyete geçerek su 
t._ A ~ntzig şehrinin harp olma- kadar devam eden şiddetli yağmur- itilifı imzalıyan Almanlann niyeti sıkmıya başlamışsa da ateş gitgide 
~ ~yaya ilhak edileceği ha- lardan h1S1l olan seller, wohrfn mün- t -1 daha ziyade büyüyerek tehlikeli bir 
--- ı;...____ •-- Y- ngı tereyi denizlerde rahat bırak- . tb.ı_ ıc uw11B ve ~ua;ilterede hasıl 

1 

hat ve sahil tısımlannı istili ebniş. mıya mukabil Jd b şekil almıya başlamış ve tekmil 
ı..a--W olduğu aksiilimelleri bü•n• lr caddelerde ve sokaklarda kaldınm- şar ve cenu u pr- havaliyi siyah bir du t baka 
""' .&&Lı_ '.... ki A vrupada serbest kalmayı te • ile 1 l k la man a sı 

-.ıtatle takip etmektedir. Bu lan sökmihı, bire.ok evlerin alt kat- · Jclıılln·.. a f!!V er ap mu:tır ..,. mın o 15 ..... u bütün gazeteler yaz- .. . ··-s · . 
bu tecrübe balonunun mu· ları su içinde kalmıştır. İmdat he- madılar mı? Bugu"n Al t _ . Bunun uzerme yangın mahalline! 

....._ e .. _. 1 ·~ ..J- b-'--t kt Y ti i bah kad ı· 1. man gaze e B" .. k d · f · · ~ ..... 'l!Ynucu. auaıç me e - e er sa a a.r azımge en yar- lerinde •yarı resmı· v . uyu a a ıt ayesı de yelışerek a -
d 1 • • h • L » e cgayrıreS- . , • . , 

o._ . ım ar ıçı~ er tara~• aopnuftur. mb diye bir fark gözetmenin ne ka- tefin dijer bır cephesınde yer ala-
~~~er, manfetlerinde cLon- Çarşamba OT8SI köyleri arazisi ı;u dar zahiri ve lafzi bir şey old v rak daha ziyade sirayetine meydan 

• 
~. linin hain maskesini al aşa- altındadır. Bu köylerle irtibat ı.:esil- ··zd ugu vermemiştir. th.:..... go en uzak kalabilir mi? Bugün V . : 

1ıııı.1.~-.ır'• diyorlar. Yan resmi ga- miş gibidir. Bsfrada'da seller kasa- Alınanyada yüzl. • azıyetten saat 12 de haberdar 
._.. 'll-L. b ü dd erce ve bınlerce ~ "'81C&, cAlman beyanatı ciddi anın m tea it mahallerine kadar gazete bulunabilir. Fakat b 1 edilen Bebek ve istinye itfaiyeleri 

edilmemiştir> diyor. gelmiş, evlerin içlerine kadar· gir- bir gramofon plB.ğıdır, yahutu\~~ de son sür'atle He!beliye gelmişler 

1~n Londradczki tesiri miştir. . radyo makinesi. Oraya Alman hü- ve ateş sa. hasını dört. koldan sara -
'""UlaClra (H sust) B' Alın Terme çayının taşmasile bu kasa- r k b 4 u - ır an kılmeti ne koyarsa 0 hava çalar a cansıparane ır surette tam 

istinad bi H
·u banın karşı mahallerini su basmış · saat - ı d M · · en zzat ı erin Almanyada hür düşün~n bir kafa, u.~aş~ış ar ır. evsıcın en sı- 1 lllı...__ ~ meselesinin bir sureti mus- ve suların Terme köprüsü altında hür yazan bir kalem kalmadıktan cak ~nlerınde çıkan bu yangında 

~ halline dair beyanatta bu- beş metre yükseldiği kaydedilmiştiı:. b'. · · çam agaçları barut gibi beq on m l-
:"llCI Bu kazalarda da mahallerince flk sonra üttiri :Alman matbuatını şef. .. 
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e ... _-:-Uiunu bildiren ve ecnebi mat- Ierin emellerini ve d'. .. 1 . . re oleye fırlıyan kıvılcımlardan a-

(Battanfı 1 iDcl sayfada) 

Halayın tamamen Türk bayrağı 
hikimiyetine geçtiği bu dakikada, 
dakikalarca süren bir alkış tufanı 

kopmllŞ ve heyecanına hakim ola -
mıyan halle şimdi artık kapısını ü
zerinde şanlı bayrağımızın dalga • 
!anmakta olduğu kışlaya gi miştir. 

Merasimin bayrak indirme ve 
çekme kısmı bittikten sonra Fransız 
kıt'ası selam resmini ifa etmek 
te bulunan Türk kıt'asının önün -
de ngeçmiş ve ondan sonra da Türk 
kıtaatı Fransız kıt'asının önündn 1 
geçmiştir. İki dost memleket ordu
ları mümessillerinin Hatay toprak
larında bu son karşılıklı ihtiram me 
rasimini takiben Fransız kıtaatı 

Reyhaniye - Yenişehir yolu üze _ 
rinden yürüyüşe geçerek saat 10 -
11,44> da Andelifli mvkiinde Türk 
topraklarını terkeylemişlerdir. 

Antakya, 23 (A. A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 
Hatayın anavatana tam ve mut

lak olarak kavuşmU§ olduğu bugün 
bütün Hataylılar tarafından en coş.. 
kun bir heyecan ve en ijten bir se
vinçle kutlulanmıştır . 

Millet Meclisi mümessilleri ile di-
ğer vilayetler murahhaslarının me
rasim sahasına gelişlerini takiben 
sahanı nortasındaki bayrak direğin
de dalgalanmakta olan Hatay bay. 
rağı bandonun çaldığı marşla yavaşı 
yavaş indirlmeğe başlanmıştır. Bu 

• 
Üç Bayram 
Ve 12 Ad~ 

Montreux, Hatay ve Lozm bay
ramlarının temmuzun 21 i ile 24 u :ı
rasında yer alması, milli tarihim:z
de güzel qir tesadüftür. Filhakika 
Montreux ve 1-!atay anlasmaları. Lo

zan muahedesinin adilane olmıvan 
iki hükmünü lashih etmektedir. Bi
ri Bo

0
azlar üzerinde Türklerin tam 

h:ı.kimiyetini tanımış, diğeri de kırk 
acırlık bir Türk yurdu olan Hatayı 
on \"atana kavuı:turmuştur. 

fstikli'tl harbini ne k d.lr güç şart
lar dahilinde kazandığımız gözönü
ne alınacak olursa, bu harbi müte
akip bütün dünyaya karşı tek taraflı 
müzakereye giristiğimiz Lozan mu
ahedesinde tashihi icabeden bir iki 
noktanın bulunması kadar tabii bir
şey olamazdı. Bu noktaların en mü
himleri olan Boğazların serbettisi 
ve gayri ukriliği, Hatayın Türk 
hudutları haricinde bırakılması bu
gün karşılıklı müzakereler sonunda 
ve sulh yolile halledilmiş bulun
maktadır. Böyle ~ milhim iki me
selenin arzularımıza tamamile uy
gun bir şekilde ve sulh yolile halli, 
ancak bu davalarda ne kadar haklı 
olduğumuzu gösterir. 

Biz, hayati menfaatlerimizin ica
bettirdiği ve haklı olduğumuz bu da
valarda sonuna kadar sebat ettik ve 
kazandık. Taleplerimizde o kadar 
haklı idile ki, bütün bitaraf dünya 
efkarı umumiyesi bizden tarafa bu-

lunuyordu. Ne boğazların mutlak 
hakimiyetini elde ederken, ne de 
Hatayı ana vatana ka\'uştururken 

hiç kimsenin en ufak bir hakkına te
cavüz etmiş olmadığımızdan kalbi
miz ve vicdanımız tamamen müste
rihti. 

Lozan anlaşmasının yine böyle 
tashihe muhtaç noktalarından biri 
de 12 Ada meselesidir. Bugün dün
ya vaziyeti biraz gergin bulunuyor. 
Akdenizde yekciiğerine mühim iktı
sadi bağlarla bağlı bulunan Türkiye 
ile İtalya arasında bir nevi anlap
mamazlık havası mevcuttur. İki ta
raf matbuatı arasında şiddetli mü-

nakaşalar oluyor. Hatta İtalyanlar, 
aramızda eski tarihli bir dostluk an
la.5ması olduğu halde, diplomatik 
pasaportla seyahat eden bir meb'us 
gazetecimizi hudutlarından içeri 
sokmıyacak kadar kabalık da gös
terivor lar. Bu drece gergin bir asa
biyet liivası lçind bittabi böyle me
seleler müzakere edilemez. ~ ta tedbirler almmış ve villyetten de i- uşunce erını te 1 . . il._ ..ı rafından verilen haber Ber- aksettiren vesikalar diye kabul e• Ş a makta ve hıç umulmadık bır 

'"''"•,., cabeden direktifler verilmiştir. '- d b" d -...~~-' mehafilinde uzun uudıya mek ıztırarındayız. yer e ır enbire ateş çıkarak sürat-
~lara sebebiyet vermış· tir: Samsun ile Çarşamba, Bafra ve B le yayılmakta ld ğund "tf · -8-ı · Terme kazalın arasındaki telefon izce Alman hükumeti «Hayat 

0 
u an ı aıye 

Lı..._: day Times• in Bırlin muha- h l sahası• tabirini izah edem- Bunu gayet büyük bir gayret sarfetmek 
~ eli: at ar? k!ımilen bozulmuştur. De- .... 
' Yor ki: ~Bitlerin muslihane miryolu su altında kaldığından Çar- yapabilmek imkanı olsaydı §imdi- mecburiyetinde kalmış ve bu sıra-

esnada kıtaat ve meydanı dolduran 
halk selam vaziyetinde bulunuyor
lardı. Hatay bayrağı tam olarak iu-ı Fakat yarın, bu gergin bava yatı
diği zaman direğin altında bulun _ şacak olursa bu mesele pekali dos
makta olan ilcisi kırmızı - byaz ve tane bir zihniyetle halledilebilir ve 
biri de siyah giyinmiş üç minimini halledilmelidir. 
Türk kızından siyahlısı Hatay bay- Bakalım 12 Adalann 'l'ürkiyeye I· 
rağı yıldızının ortasındaki kırmızı ade edilmesi tarihi hangi güne rast
parçayı sökmüş ve şimdi artk tam lıyacak? Bu baynmı hangi gün kut
bir Türk bayrağına intikal eylmiş lulıyacağız? 

'tı ~f tesviyeyi asla arzu etme- şambays trenler işlememektedir. ye kadar ihmal etmezdi. Bu tabiri larda birkaç itfaiye neferi de ağır su it..;. rın.rer'in kolay kolay kana- Mert ınna/lı vodisinde sel tahrl- hususi muhaverelerde Alm.;, dost- rette yaralanmıştır. Ateşin söndü -
~ tirir bir kimse olmadığı te- bat yaptığından Samsun'dan Anka· 1ar hafif ve ehven göstermeğe çalı- rülmesi için mahalli askri kuvvet
~ bir-ettirilmektedir. Pariste bu- raya hareket edecek tren de hareket ıırlar. Fakat bu zatların sözlerinin ler ve tekmil Ada halkı da itfaiyeye 
~ •Sulh taarruzu> olduğu ve etmemiştir. resmi bakımdan bir kıymetleri yok~ yardım etmiştir. 
...... konuşmalara mevzu teşkil et- Karadenlzdekl fırtına yüzünden tur. Resmi Alınan makamlan ise Zabıta, bu büyük yangının çık -
~ IGJlenrnektedir. Herke! bir esi- bugün vapurlar gelemediği gibi 11- söyliyeceklerini söylenıişler, anlat- ~a sebe~ olanları şid.~tle tahar 
~ ~besb nin başlamış oldu- manımızda- bulunan bir vapur da mayı münasip gördükleri noktaları ~-e!.~tedir. Zarar ve zıyan gayet 
'kabulde müttefiktir. Umumi hareket edememiştir. ımlatmışlardlr. Bunları= anlamamış buyüktür. 'te göre mihver devletleri ha- Bu son seyl!bın mezruata ve tü- gibi görünmek bazan nezaket icabı Biiyükadadaki yangın 
~ ~ çaylaklar gibi cDanzlp i tiinlere yaptığı hasar ve tesirat an- olabilir. Anlamamış görünerek ken- Hybelideki büyük yangından 
~ ... birdenbire alıp kaçmıya cak sulann çekilmesinden sonra bel- ılilerini izahata davet etmek mahL başka dün alni saatte Büyükadanın 
~ ~r: lakin bundan v.azgeçmek li olacaktır. Seyllbm bu mm takada rine bir politika manevrası teşkil Sanatoryom altınd~ kısmında da 
~ görınµşlerdir. ıimdiye kadar bir mislir-e tesadü ... rf edebilir. Fakat artık iş o kadar açığa çamlıklara meçhul bır phıs tara -
Q edilmediğini en yaşlı olanlar bile wrmuş ve bütün tereddüUer o ka- fından aWan sigaradan otlar ateş 
A ",,•ene yapıla• söylemektedirler. Nüfusça zayiat dar zail olmuştur ki bu bile fazla almış ve 60 metre murabbaı funda-
'9"9 yoktur. Çarşamba ve Bafra'nın sahil zahmet sayılabilir. 1ık ile 15 adet çam yanmıştır. Ma -i: Kavun kısımlanndaki münhat menlarda Hllseyla c.hW YALÇIN halli itfaiye teşkilatı büyük bir faa-
. ,. hayvanat telef oldutu tahmin edil- liyet göstererek yangının büyüme-
1'Qcafı mektedir. Sulh cephesinin askeri stne mani 

01muşıur. 
L~ ~ , Ş fi • p • l 1 Her iki adada birden ve ayni sa-
'~ edilmiş olan frigorifik te- Valinin riyaseti altında toplanan e en 81'11 e top anıyor atte çıkan bu yangınlar calibi dik. 
..._.-~: •vt vagonlardan bir kısmı komisyon yardım fa.allyetine ve sey- (Bq tarafı 1 inci ayf.t&) kat görülmekte ve ip bir kast e-
~ içtn bu sene harice yapılacak llbın meznıata ve bilhassa tütünle- cSunday TimeD glRtesinin Var· seri olduğu zannını vermektedir. 
~ ~deler ihracatı geçen senele- re yaptığı hasar derecesinin tesbi- §Ova muhabiri İngiliz, Fransız ve Zabıta tahkikata ehemmiyetle de -
~ an daha büyük mikyasta o- tine başlamıştır. Lbımgelen tedbir- Leh ordulannın teşriki mesai.si ip- v'am etmektedir. s:· Yaş sebze tanm ve satış 1er alınmaktadır. Jın temin edilmif oldujunu bildir - -------------
~eri geçen sene Alnuıııya mektedlr. llllnalıelld Veldll lzmlrtle 
~ dan bfrkaçile yaptığı mu- Zlra81 VekUI Ç811akkalede Bir harp vukuunda Lehistan. di- İzmir, 23 (A.A.) - İki gündenberl 
~'ttı llıgajmanı bu sene daha faz- Çanakkale, 23 (Hususi) _ Ziraat ğer orduJarla bir askert.mütebassDL fehrimizin misafiri bulunan Müna
~ ~ olduğundan daha geniş Vekili Muhlis Erkmen ve Vakıflar lar komitesi vasıtasfle işbirliği yap- kalat Vekilimiz Ali Çetinkaya dün I 
)'>'. t altına girmiştir. Alman- Umum Müdürü Çanakkale vapurile ma-k suretile kendi ordulanna bizzat vali, komutanı ziyaret etmiş, vila
~ ta~kedilecek 1-2 kilo ağırlığın- bugün şehrimize gelmişlerdir. Vekil kendisi kumanda edecektir. yette Ziraat Vekili ile görüşmüş, 
~ ıs kavunlarımızın ilk partisi- Müstahkem Mevki Komutanı karşı- İngiliz ve Polonya donanmalan a- belediye reisine kart bırakmıştır. 
!te&~e kadar sevkedlleceğf il- lamıştır. Fidanlığı gezen vekil İs- rasındaki teması İngiliz müşavirleri Öğle yemeğini hususi olarak yiyen 
...._~ ektedir. Kooperatif geçen tanbula harekt etmi§tfr. temin eyliyecektir. vekil, öğleden sonra Halkapınardaki 

~dılı tecrübelere göre bu aza: Pariste 'lürkiye, Fransa, tngilte- Demiryollar Fabrikasını gezerek ve-
J ~~iyetli muhafaza ve fazladır. Bundan baıka domates ve re, Rumanya ve Lehistan askeri şef-ı rilen izahatı dinlemiş ve fabrikanın 

111.. ileri bulmuı oldufun- daha bazı maddeler üzerine yapılan 11 · fn bi k f k ri >&\Paffakiyet ihtimalleri daha erm r on erans a detmele genişletilmesi hususunda tetkikler-
etüdler de milsbet netice vermJftir. ihtimali del'Dq olunmaktadır. de bulunmuştur. · • 

bulunan bayrak, İstiklal marşı ve MURAD SERT<XiLU 
ihtiram duruşu arasında bir kara," ---- - --------

yesinde mes'ut günler geçiriniz. deniz sübayı tarafından tekrar çe. 
kilmiştir. 

Bu merasimi müteakıp Tekirdağ 
Meb'usu Rahmi Apak bir nutuk 
söylemiş ve onu takiben Hatay hal
kı ve gençliği adına Doktor Arif ile 
bir kız talebe, heyecanlı hitabelerde 
bulunmuştur. 

En son kürsüye gelen ve alkışlar
la alkışlanan Millet Meclisi İkinci 
Resi Şemsettin Günaltay, burada 
söylediği nutukta ezcümle demiştir 
ki: 

«Bahtiyar Hataylılar, 
Simanızda gördüğüm çizgilerin 

bana ilham ettiği manayı ifade için 
size bu suretle hitap diyorum. 

Sevinciniz paydar, bayramınız 

kuUu olsun. Bugün sevinen yalnız 
siz değilsiniz. Anavatanın en hücra 
köylerine kadar her Türkün kalbi 
sizin gibi heyecatı ve sevinç içinde
dir. 

Biz büyük milletin heycan ve se
vincini ifade etmekle onun müınes. 
sili olan B. M. Meclisinin sevgi ve 
tebriklerini size bildirmek için bu
raya geldik . 
Bayramınız kutlu olsun. 
Şimdi şanla, şerefle yükselen mil

li bayrağımız altında ve btıtiln ta
rihi şehametle dolu geçen şu gördü
lııü.nfr: Tür.!,. ordusunun satveti sa-

Bayramınız kutlu, sevinciniz de.. 
vamlı olsun.• 

Hatay•ı bu aizz güne kavuşturan 
Atatürk ile Milli Şef İnönüne karşı 
yürekten gelen bu minnet ve bağlı· 
lık ifadelerinden 10nra en önde de
niz sübayhn ile Hamidiye efradı 
gelmek üzre piyade, janadrma kıtı.. 
alannın, izcilerin, kız ve erkek bL' 
tiin mekteplilerin. esnaf gruplannul. 
geçit resmi taltlp eylemiştr. 

Merasimden sonra heyet halan 
ve delegeler Harbiyede ikametleri-
ne tahsis edilen Defne oteline ıit -
mi§lerdlr . 

Şehrimizdeki meramn 
Hatay'ı bu aziz güne kaVU§turaa 

bayramı, Türkiyenin her tarabnda 
olduğu gibi dün §ehrimizde de bfl-

yük bir sevinçle kuUulanımftır. 
Gündüzün resmi devafr. evler ve 

dükkinlar, kara ve deniz nakliye 
vasıtalan bayraklarla süslenmiş ve 
ıece de elektrikle tenvir edilmfs .. 
tr. 
Bu mes'ut gün(hı ehemmiyetini ~ 

barü zettirmek üzere &ehrimizdekt 
Halkevleı:inde merasimler yapılm11 
w birçok hatipler heyecanlı nut\ık .. 
lar söylemişlerdir. Gece de bau 

Halkevlrind.e bu münuebeth! mü. 
aamereler tertitı eclilmlttir. 



llgli: i -

BiR CELLADIN 
Hatıraları 

Tek İlim Ve San'at 
Y•uın ı .. llrl Gzdenlz 

Anadolumuzdald seyahat ve met
hudatımdan aldığım lntıbalara göre 
kuwetle beyan ederim ki, bugün 
tatlı ekmek; (tele ilim ve ıaa'at) sa
hiplerinin elindedir. 
Topraklarimızda bu yabancılar-

T ecrBbe için Ha•talarını ÔIJ6ren 
Doktorun Anlattıkları 

dan yüzlercesi göze çarpmakta ve 
manyakb. Esasen bu hali düfünU,. bu gibi fen ve sm'at sahiplerine de 
lerıPden, tavırlarından anla§ılıyor. (müt~hanı) namı v~rilmektedir. 

- t• -
r. iP hu a1Aka verici adamla hüc
. ~e birkaç kere konupnıya mu
vaffak oldum. Bu D!Ük&lemelerimi
zi anlatacajım, 

du. Hem kazançlı iş,° hem ,erefli ün-
Ben keş~ allkadar o1mUftum. van ... 

Doktor Leighton höcere
sinde ilimle me,gul 

Acaba muvaffak olmak ihUmali var Demek oluyor ki, bugünkü mede
mıydı? _Bu ciheti merak ettiğim nl ihtiyaçlar; her şeyden bir parça 
için, ertesi günkü randel'Uyu kaçır- · bilene değil, birşeyi iyi ve tamam 
ma kistemedim. bilen kimseye teveccüh göstermek· 

Oduma ıfrdiiint zaman onu mü
taıea içinde buldum. 

- İdam mahkdmu olduğum hal
de nevmid değilim.. dedi. Eter, a -
aılmadan ewel, araştırdığım neti -
eeyi elde edebilinem, yarın, herke. 
sin hayranlıkla ~dir edeceği bir 
adam olacağım ve hiç fÜphesiz i
damdan kurtulacağım. Benim için 
temyiz ve af yollan, keşfimin mu. 
vaffakıyetidir. Ben §imdi ona çalı
~orum. 

Sabahleyin odasına girdiğim za • te ve ona iltifat etmektedir. Hal
ınan onu yine mütaleaya dalmış buki bizde şimdiye kadar sekiz va
buldum. zife alıp hiç birini hakkile ifa ede-

- Sabaha kadar gözüme bir dam- miyenler mevcutken çok geç olsa 
la bile uyku girmedi, dedi. Uğraşı- da bu hakikat anlaşılmış ve mantıki 
yorum. Size sathi bazı izahat vere- vaziyete indirilmiştir. 
ceğim. Esas temelden işe mübaşeret ica· 

- Sizi dinliyorum. bettiğine göre mekteplilerden baş. 
Gözlüklerini çıkardı, kafasını ki- lıyalım: 

taptan ayırdı. Ders veren bir hoca Mekteplilerimizin önlerine nasıl 
gibi takrire hazırlandı: yiyecekleri öyle ziyafet (ders) ıof· 

raları kunılmuştur ki, bu çocuklar 
ne yapacaklarını cidden pşırmışlar. 
dır. } - Ölüme çare bulunacağına sa • 

' mimi olarak inanıyor musunuz Mis
ter Leighton.. dedim. 
İdam mahkdmu doktor, en ziyade 

RVdiği mevzua temas ettiğim için 
memnun olmuştu. 

- Elbet bulunacak, diye cevap 
verdi. Ben bu esaslar üzerinde yü. 
.rildilm. Canımı sıkan ,ey, neticeyi 
'benden sonra başkasının istihsal e
decejldir. Görilyorsunuz, beşeri 
eehle kurban gidiyorum. 

Galile de ıztırap çekti ve insan • 
Jarın, daha dojrusu cahillerin hlf -
mına uğradı. Sokrat da bu ıztırap 
~enlerden biridir. Her yeni ,ey, 
her yeni terakki hamlesi, cemiyetin 
tçlııde müthiş bir mukavemetle 
~8rfllaşmıştır. İşte ben de bu mu. 
bvemete uğrıyan fanilerden biri
yim. Mahkdm olmaklığım çok ta -
bildir. 

- Fakat beşeriyete hizmet ede -
Jim derkeA, günahsız insanlaı-ın da 
blleNk ölümüne 1e~ olmupunuz. 
Ve hatta birkaç cteı. de Wt ölırıi • 
yecek inlaıılara iliçlar zerkederek 
lldilrmüpünüz. 
"Doktoıun zayıf tarafım bulınUf -

tum: 

- Hapishane müdüründen, mHt. 
roskopumla bazı Aletlerimin bura
ya sokulması için müsaade istemiş
tim, hiç cevap vermediler. Aletsiz 
taharriyat yapılamıyacağını siz de 
bilirsiniz. İmkanı varsa müdür nez. 
dinde tavassut ederek burada sa -
kin çalııabilmekliğime imkln veri-
niz. 

Tavassutta bulunacağıma söz ver. 
dim. O, büyük davasını izaha baş
ladı: 

...-- Ölüm nedir? Bazı uzuvlarımı -
zın tatili faaliyet ederek deveranın 
durması değil mi? Fakat dikkat e. 
diniz. Hayatın menşei devran değil
dir, hüceyredir. Hüceyre ölmeden, 
Deveranın durması, nihayet bir 
fonksiyonun işlememesidir. Halbu -
ki, kan, kalb, ciğer ilih .. bütün u • 
zuvlar hep yaşıyan hüceyrelerden 
mürekkeptfr'. Bu esastan hareket 
ederek düşündüm ve dedim ki, aca- ı 
ba, yaşıyan hüceyreler, mekanizma-
aı bozulan bis mesaiyi tekrar tanzim !' 
edemezler mı! 

Bi: buhar makinesi tellkld edin. 
Her tarafı sağlam, yalnız borusu 
pati~. Şimdi buhar makinesı işe 
yar..,az diJ& keklırıp atmak mı iL 1 

zımdır? Boru tamir edilir, makine 
de lfler. - Na olmUf ölmü§lerse .• diye fe. 

"1'm etti. Kefki on, yüz, bin Jdfl Ben de bu işi yapmıya kalktım. 
... 61diireydim de tecrübelerimi Ancak, insan makinesinin tamiri 
mUabet bir sahaya sokaydım. Bin için ne kadar zaman bekliyebilece-I 
fllti ~ amma, ~yet ölüm- jiınizl tsbit etmek lizımdı. Bu da 
den ~-- ijliimden sonra, muh~lif uzuvlan -1 

-~ ~eti llL mızda~i hüceyrelerin ne kadar müdJ 
dlr? --~ .. eder m•iırlz! det yqadıklannı tesbit etmekle 
....., ~ l(lzel ·bir mevzu aeç • mOmkün olacaktı. 

mif6; TUlaaf bir tiple kartı karpya Biliyorsunuz ki iman, hiç bir en.. 
tiuhmuyordqm. O malarda pmcu tanı bastahla tutulmasa, nihayet 
~ takdbıı etıllhiı hf. . damarlaiuı sertlepıesi ve ~len
~ 1Jtıı ~ da q,ıamı- meal neUcesinde alestildyethıj kay
" ~ıfl'P' Yukarıdaki ....U . betniesindeıı ölflr. Fakat bu dainar
-.rf bu merakla sordum. ~ alestiklyettnt kaybetmesi, zan. 
' - Ne lilmm -var? diye cevap ..,_ neclildill lfbi 40, 50, 80 senelik bir 
CIL it deifi; 150, 200 seneliktir. Şu haL 

- Fakat liz de bW:yotlUDuz Jd de lnaanlar hakkında yeni bir biyo
eeza görecebiııiz. İmıinizin, fen ta- lojik görilf ve nazariyesi, bir kere 
rlhine bir prlatan olarak geçmesini ömrü vasatiyi 150 ile 200 senenin 
elbet istemezsiniz. Dışarıdan her. i9ine kadar sürükler götürür. İlk 
haqi bfr kimse ile ihüllt etmeniz hamlede yapmak istediğim budur. 
memnu. Hanr yanınıza sokulabil- Doktor Leighton müteessir ... 
ait bir insan var, ondan istifade - İşte bu hizmeti ifa edebilmek-
ediniz. Eararınızı beraberinizde sil- liğime imkln vermediler .. dedi. 1 
rüklemekte ne mAna avr? - Amma siz ele bunun için adam 

Doktorun yüzü takalltla etti: öldürmek zaruretini neden hisset • 
- Şimdi beşer! düfÜJlemiyorum. tiniz? 1 

-411 köpek in88Jllara hayır yaramaz. - Ben bu mentığa ve adliyenin 
!Baylemiyeceğim.. diye bajırdı. Son- bu neviden dillünilf tarzına bl.r tür
' n, lflk6nete vardı. lü akıl erdiremiyorum. Bir harp ko- ! 
) - Yarın, yarın .yanıma gelin. puyor. Yüz binlerce insan ölüveri. I 
Daha lakin törilff1ri1z. yor. Bunlar kahraman oluyorlar. 

Gardiyandan, ertesi abah için Ben bir teY keffedeyiın ki bundan 
86s a1cbm. biltiln dünya istifade etsin. Amma, 

O.yet prtp bir adamla karpl8f. arada birkaç kifi 61ecekmiş, ölsün .• 
ınlfbm. MaJıkeme, seUmett efklr dedim. Gazaba ujradım. Tecrübe
ne kararuu wrebilmek için bu zatı 1erimi hayvanlar ilzerinde yapamaz. 

(DevalN var) 
evvel& tahtı ~edıeJ• Udınmt dım. 
ve deli olma~ ehliJeU ceut -
7,.t bulunclujunu tesbit ettiraif, ---•Ô•L•O_M ___ _ 
ADiyen bu öldilrdüjii kurbanları. 
b91es:iJ..et ve fenne hizmet maksadlle 
hüsmlniyetle öldilrilp öldürmediif
ııi tetbite k•lJrnnt. kefillerinin ma
hiyetini aormUf. Fakat doktor LeL 
pton, lehinde esbaba muhaffefe 
tepil edebilecek olan bu keyfiyeti 
amhk~n saklamıt ve bilgilinl 
heyeti hAldmeye vermeınittt· 

Hf9 f(lphe yok ki, bu ceza ehliyeti 
olan. fakat tam .üıl1ı ~ bir 

Merhum Çerkes Şeyhizade Hacı 
Tevfik Efendinin oğlu Sabık Naki
bülefraf Muhtar Çerkeşli dün sabah 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ce
nazesi bug(ln 6ğleden evvel Balar. 
kliyüııdeki hanesinden kaldınlarak 
Çarp Camllnde namazı kıhndıktan 
sonra Bakırköylııdeki aile kabrista· 
nına cWnedilecektir. Mevllt rahmet 

eyliJ•·· 
' 

Mektepliler, bu şartlar içinde ld· 
birent bölmelerini binbir heyecanla 
kat ve yüksek tahsil kapılarını da 
geçerek dünya boşluğuna atılıverir· 
ler. İlim kuwetile değil, ancak ca· 
zibe kanunile ayakta dururlar. Her 
çeşitten bir nebze ilmi sermaye ha
mulelerile sağa, sola boca ederler. 
Nihayetülemr hayatta gaye denilen 
maişet derdile, o da bin müşkülatla 
bulabildikleri ilk ekmeği kabul ede
rek susarlar. O sandalyede mıhla· 
nırlar. Artık mütemadiyen sandal· 
yenin daha genişine ve daha süslü· 
süne sahip olmaktan başka birşe? 
dü,şünmez'ler. Hep g6zler, emeller 
resmt bir sandalyeye dikiliyor. Mah· 
dut bir yaşayış, dar bir ilim ile ik· 
tifa olunuyor. Bu yüzden de her güç 
işimizde mutlaka bir yabancı müte· 
hassısv. arzı iftikar ediliyor. Kim5'
nin red ve cerh edemiyeceği bu ha· 
kikat te her gün etrafımızda cere
yan ediyor. 

Pek acı blii aıı-ette teslim edilmt
lidir ki, tarzı tedris ve çocuklarımı· 
zın usulü inkişaf ınt.Ia sa.kamet olm•· 
sa bile her halde bir ağırlık ve Y•V· 
rulardaki fikri teşebbüsü uyuşturu· 
cu hal vardır. Doğrusu ~enclerinılz 
serbest meslekten, ilimlerine V1e 
kudretlerine dayanarak her han4' 
bir ise cesaretle atı'JJl)aktAA tevah
hut ettikleri ~rijlüyor,. M,ey.dıni• 
hiç bir suiıiıyet lı~ ve ~~ 
milyonlarca masrafiar se~~ ~ 
edilirken ~lanmıçı ze~ te
kllannm ~na ma~i oJan. ne 
vardır! 

EvvelA çocuklar ne olmak Jçin ye
tiştiriliyor! Bu ~ tayin ve buna 
ihtimamla hilrmet llzıJndır. BiZ yal· 
nız bu taze ve kıymetli zekllara ba· 

· ğınyonız: 
cÇalıf! Kenbur oitıf&Ct11&, ,mı.. 

rita ~ye..,. kacfidita çılcıt1e1-
'J/G Jcad4r çcılq!» diyoruz. 

Bu zavallı yavruların mektepleri· 
ni bitirdiklerinin daha ertesi günün
den kafalarından, dimağlanndan 
derhal silinecek ve hayat mücadele
sinde pratik kıymeti haiz olmıyan 
ve ctizdanı boş yere şişiren tedavül
den kalkmış akçe gibi bir alay na· 
zari dersleri niçin okuttuğumuzu 
hiç düşünmüyoruz? Vakti, nakdi ve 
sıhhati de hiç dikkat nazarına alını· 
yoruz. Bugün cihanda her devletin 
milli müdafaası (Kuvvet) diye ba
ğırıyor! 

Orta tahsilini bitirmif bir mektep
linin istikbal mesleği tayin edilme
dikçe umumi tahsilin seyrine tlbl 
olarak zavallıya çektirilen eza ve 
cefa ve yıpranma içinde bir de ( 11"
bancı dil) öğrenmek delil; çocuk 
kendini şaşınnadığına ve tabir ma· 
zur görülsün mankafa olmadığına 
hayret· edilir. Bu anlqılmaz, tadtl 
.Ulmez ve reçetesi bulunmaz dert
lerle uğrapn öğretmenlere de ( fe
cla1c4r) ünvanını vermek tam yerin· 
dedir. 

Mnuhterem matbuatımızda ('il• 
bcıncı efil) hakkında da hayli emek 
ve mürekkep sarfma vesile olan is
tifadeli fikirler ve kıymetli mevzu
lar ve izahlar görüldü. Bence her 
mütemayiz düşünce ve her temiz 
içtihat hürmete sezadır. LAldn bu 
güf.el fikirler ve ibdalar nazar! ve a
.....U paralel ytlıilmedikce netice hep 

bottur ve hüsrandır. Çünlrıl nazari
yatla ata binilmez, nazari bilgilerle 
denize girilmez; makineler filemez 
ve türkçemize has tabirile lAf ile 
piliv pişmez. •• 

Gerek yabancı dil, gerek ilim, fen 
ve san'at namına daha ilk mektep
ten başlıyarak talebelerin yegln ye
gin fıtri zeki ve istidatları öl~
melidir • 

Bir okul dershanesi her nevi ls
tididı ihtiva eden bir gülilatandır ve 
o gülzardald çiçeklerin her biri ayrı 
bir revnak ve hayatiyete maliktir. 

Milletlerde yeti,en büyük ve na
dide istidatlar hep küçük dershane
lerden seçilen zekAlardan inkişaf et
mişlerdir. 

Maalesef bizde parlamak istidadı 
olup ta saha ve sema bulamıyan ni
ce zeki yıldızlan beyhude sönüp 
gitmişlerdir. Çünkü hiç biri kabl· 
liyetlerine göre muamele görmemiş· 
lerdir. Tabiat herkesi başka bir cev
her ve kıymette yaratmıştır. Nasıl 
ki a•rzın sinesinde meknuz kıymetli 
cevherleri taharri ve badehu işleyip 
istifade ediyorsak insanlardan da 
böylece istifade edilmelidir. Her 
feyiz ve nur ocasında her çocuğun 
gösterdiği ehliyet ve istidadı hemen 
not ve ciddiyetle takip etmelidir. Bu 
pek mühim keyfiyet, okul idareleri· 
ne müterettip yüce bir milli vazife 
olmalıdır. 

Hususi ve göze çarpan istidatları 
hemen (tek ilim ve acın'at) şubesin'!! 
sevketmelidir ki, ileride hakkile 
mütehassıs yetişebilsin. (Çocuğu
muzun eli ekmek tutsun da ne olur
•a ol.ttın, ıözünii artık unutmalıyız.) 

Bakınız, Cümhuriyetimizin 15 in· 
ci fazilet senesini idrak ettiğimiz 

halde ihtiyacından her nedense va· 
reste kalaıpadığımız ve bugün katık· 
larımızdan kesip binlerce lira aylık 
verdiğimiz ecnebi profesörler, urba· 
nistes - şehir plancıları; mimarlar, 
ağır sanayi mühendisleri, telefon, e· 
lektrik ve bilfunum tesisat montör· 
leri, liman, su, zir.aat, park ve çiçek 
mütehassıslannın ilh .. kiffesi cTek 
ilim) sahipleridir v~ b\l üstadlar ha
Yttllfl'1 ~~ ~· vakfederek .._n
tehass~s namını almışlar ve mes'ut 
ve mü~ffeh h,ayata kavuımuşlar· 
dır, 

Zira kabul edilmelidir ki, ferdin 
ömrü hiç bir vakit u11lm ve fünunu 
u,mumiy~~ ka.t'iyyen kifayet ~tmez. 

· Biz bunu bir türlü anlamak istemi· 
yoruz ve Y•Rılan bütün cehit ve gay 
~tlerden yine hep basit elemalnar 
yetişiyor. ve beldedilb1ıiz mütehas
.sısl~ meydana gelmtyor. Bu sözler, 
bazılarının . ilim ve trfanl1Tma do
lr.WJuna hemen yabancı mütel)assıs-

· ıaruı yerlerini iflal buyu~11Jar •.• 
Her dwd• deva oldulu iddia edl· 

tip hiç bir ife yaramıyal) mualece gt. 
bir çeşitli ilim de (~l) bir ne
tice vermiyor. 
Avnıpada (tnilftefrik) namı veri

len garp ilimleri vardır ki, bJmlar 
münhasıran şark kwimlerlnin li
san; edebiyat ve tarlhlerile- tevag
gül edebilmek icin senelerce emek· 
ter sarfile edindikleri muhtelif şark 
lisanları sayesinde maarifierine ve 
memleketleripe büyük hizmet ve 
menfaatleri sebketmiştir. 

Elhasıl dünyanın bütün medent 
ve müterakki memleketlerinde (dil) 
ve (tek ilim) meselesine verilen e
hemmiyet çok büyüktür. İngilizlerin 
gedikli deniz topçu sınıfı buna bil· 
yük bir misaldir. 

O halde bizler de yabancı lisan 
bahsi ve bu tek ilim sistemini haiz 
oldulu ehemmiyetle karplamalıyız. 
Lisana, ziraate, askerliğe, gazeteci
liğe, fenne, san'ate, edebiyata, huku
ka, tıbba, ticarete, bankacılıla, ge
miciliğe, denizciliğe, pehlivanhla ve 
her ıubesl ayrı olarak spora ilh .. ts
tidatlan bulunanlan ancak tefrik, 
tepik, himaye ve taltif ile ve tek i
lim usulile dahilde yetfftirmek ve t
cabederse hariçte tekemmill ettir
mek suretile her mesleğin tıYınetU 
mensuplarını kat'iyetle birer milte
hassas yapabiliriz ve o ~ kendi 
yalunızla kavruldutumuzu iftihaT· 
la illn edebiliriz. 

Fıtri ve hususi istidat ve kabillw 
· yete malik olmıyanlar da mO.davtm 
bulunduklan okulların kabul edfı. 
mit umumi tedrisat seyrini taldı> ve 
her çefitten birer nebze malGmat 
edinerek orta bilgili madÜn olurlar 
ve mılar da o suretle hizmet ederlel\ 

Suttan Aziz Dev 
Başpehlivanla 

-Akkoyunlu Kazıkçı · Karabeki( 
- ı~ - YAZAN: SAMI KARAV6ı 

Pehlivanlar ihtili 
Dört Pehlivan ela MIJ:kafatın /G 
dilerine Verilmeaini İstiyor, 
Bekir, l:..aşını kaldırdı, etrafına 

baktı. Seyirciler içine girdiklerini 
gördü. Hasmına taktığı kemaneyi 
boşalttı ve meydana yürüdü. 

Molla ,çok sinirli idi. Bekirin çap
razından kurtulamıyarak altına 

düftüğüne kızmıştı. Meydana geldi 
ve alta yattı. • 1 

Molla, alta yatar yatmaz Bekir, 
tekrar kemaneyi taktı ve çok geçme. 
den meşhur kazığını da bir biçimine 
getirerek hasmının kispet kasnağın. 
dan soktu. 

Molla, hiç oralarda değildi. Her 
halde Bekirin dillerde destan olan 
kazığının ne olduğunu anlamak is
tiyordu. 

Bekir, Kazığı takar takmaz hasmı· 
nı gırtlaldamıya başladı. 

Molla, kazık oyununu yer yemez, 
sırım gibi gövdesile öne doğru zor
landı ve ba tıklama bir surette ken· 
dini ileri attı ve sağ elile de tel's ta· 
rafından kazığı olanca hızile l>udadı. 
Hocanın bu hareketi o derece zorlu 
ve keskin idi ki; hiç kimsenin söke· 
mediği bu kazığı bir elde söknıiye 
kafi gelmişti. 

Molla, durmadan salıyordllr 
pehlivan tam bir saat ayakta 
tular ... Bir aralık mısıl oldu 
kirin tek çapraz paçaya 
rüldü. Taarruz güreşine 
Fakat; Molla; bu oyundan 
kurtuldu. 

Ve .. çok geçmeden Bek1re 
girmek fı1"'8tmı buldu. Şimdi 
ewel Mollanın uçtuğu ve ha 
dığı meydanı Bekir sürüyordU, 
Mollanın niyeti bozuktu. 

çaprazdan çabuk kurtuldu. 
rak alta düştü. Bir buçuk saa~ 
Molla da Bekiri bastırmıştL 

Bekir, alta düşer düşmez 
Şahinzade hasmının büzü 
görünce kemane ile kaldırdı • 
maladı. Kol kapıp basmıya 
Mollanın maksadı, hasmını bil' 
mine getirip terskepçeye a 

Nihayet; Bekir sarmadan 
Bu dağınıklıktan istifade ed 
derhal terskepçe aldı. 

Kazıkçı, terskepçeye glnJr 
kuvvetli ayaldulle çevik bit 
vel& yaparak yaparak h8amınJP 
kepçesini söküp attı. 'Oste de 
ça oyunile olduğu yerden 
kalktı. Bu suretle iki hasını 

Laf değil, Molla, Bekirin kazığını 
bir elde sökmüştü. Olduğu yerden 
şahlandı, yaylandı ve bir anda cey· 
lan çevikliğile ayağa kalktı ve kalın ribirlerinin zorlu ve meşhur 
sesile bir .sevinç narası attı: lannı sökmüş" oldular. 

H d. K k be' Bekir, ayağa kalkar kalklllP.J - ay ı, azı çım ... 
Seyirciler, bu hareket karşısında canın yaptığı gibi bir nAra atta· 

kendilerini ;ıoaptedemeyip alkış tut- - Haydi Mollam be!.. 
m\lflardı. Bekirin kazığını Kavasol... Görülüyordu ki, iki ~ 
lu bile sökernemişü. hişti. Fakat; Bekit tar;namtte 

Böyle bir filtte budayarak Beldrin m wrtniştL..Eğer, bir kere . 
oyunundan kurtulmak çok büyük layı butlnrs8 bu sefer kd 
bir hünerdi. Mollanın kalçalan ve a- çetin vuracaktL 
pğıları bir mandıa kadar kavi idi. :Fakat; iki basım tam d~ 

Sonra; ·Molla çok üstad ve mahir saat biribirlerini çaprazla 
bir pehlivandı. En zorlu ve kahhar dıklan ve halkın içine 
oyunlan ustalıkb hareketlerile . .CS- halde baitınmamıf]ardı. 
ker vıe kurtuluFdu. Aifam 6lmuftu. Sular 

Bekiri, diifünce alımştı. Halllll o bqlaUllfh Göreli a'ntındllll!li!ı' 
vakte kachr gilreftili pehlivanların · ka çare yoktu. Nihayet; 
-hem en kuwetliai ve hem de en ma- · hibi meydaıia geldi. CulJıl 
. hm idi Kazılı kolaylıkla aöküp rak: 
kalkmlfb. Çaprazile de yiJ1lli bet, - Pehllvan, artık aonP 
otuz ayak sürdüğü halde baatırama· ayıralım ••• dedi. 
mıştı. . Cazgır, meydana yiirilciCL 

. Nihayet; iki pelıljwn tekrar karp zurnalan IU8turdu. iki 
karşıya geldiler... Molla, bu sefer pehlivanın arasına prek: 
daha canb ,Ureşlyordu. J>emek Be- - Pehli'IUllar, üpm oldo..-
kirin kazılı kendisine hiç 1>irteY ya· lar, papJar gürep berabet9 

. ~yacaktı. Geriy' başka Ae oyunu inamzı Jattyodar •. dali. 
Q111ordu. Çapr~ı mı? . . Qndan da Pehlivanlar, eaqırm a. 
kurtulabilirdi. aldırıt etmeyip tekrar l> 

Bekir, ayala. kalkar kalkmaz gil· kaptılar_ ve bu suretle bet .00 
reşin tabiyesini deiı§tirdi. Azılı has- ka kadar ayakta hızlı ve 
mının bir oyununa düşmemek için boğuşma yaptılar ••• 
Jrilresini mtidafaaıay döktü. Ortalık kararmıya baslıUDI~ 

Yalnız hiç bir zaman bugünkü ihti· 
yaca tekabül edecek bir miltehassıs 
ve s· hibi salahiyet amir olamazlar. 

Fark bundan ibarettir. 
Halbuki yetişecek 1ürk mütehas

sıslan iş başına geçince: Evvelce 
Avrupa fabrikalanndan ölçil üzeri· 
ne kesilerek hırzırhnmq, perçin de
lilderi açılmq ve numaralanmış köp. 
ril aksamını, fabrika binalannı tak· 
maktan ve yabancı monteurs'lerin 
kurduktan telefon ve su ilh.. maki· 
nelerini ifletmelı: için elektrik dül
melerine dokunmak ve yine Avru· 
padan getirilınif irva ve lika boru
lannı ferfederek vanaları, musluk
ları açmaktan ibaret bulunan bult 
hizmetler yerine keneli tam emeli· 
miz, hu bllgilerlmls ve mlrifetle
rimizle s&a geçen tesisatı kunnak 
§81'efini ihraz etmeklllfmtr.dlr. 

Bizim temenni ettilfmiz ve mu
vaffak olmak istedllfmls gaye, (te1o 
tıım) ve kuvvetli ilim sahibi milte
hassıs yabancıların yerlarfnl doldur
~. 

Bahri Ôzdcmit' 
Cıki .lıfiUumcliıJume Bcrbl

ateıi fnımızca "8 l>.ı.n 
Jplriveıi _pUlllmi 

ğün sahibi oldulu yerden 
Bizzat pehlivanların yanma 
Davul zurnalar tekrar SUSID 
pehlivanın arasına giren d 
bibi: 

- Pehlivanlar, te§eldri1r 
yann gürefinize devam 
dedi. 
Düğün sahibinin bu sözleri 

ne Molla Mehmet: 
- Bırakın bizi ajam. •• 

zi ayırt edelim, dedi. 
- Pehlivan bava kıı .. rmu• 

ladı. Meşale ve fener de yok.,• 
~! 

- Biz, karanlıkta da ıırftrıl9P~ 

yerek hasmının emealne Y 

BeJdrin hiç - çıkmı 
evet ve- ne de bayır diyorcllL 
oldulu veçhile sllldkd d 
Bu eebepten tekrar IÜret 
tı. 

Nihayet; kumandan pati 
yerdaD meydana geldi ve 
vam ayırarak: 

- Pehlivanlar, glh'efiDll' 
devam edeceksiniz .. dedi. 

Molla papya mukabele ıM: 
- Papm; bırakın blll. 

aQn1t8D 10Dr& bu il ,arma 
(De~ 
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- Yahu neredesin? Üç gündür ı - Beyim, odanızda sizi bekliyen 
seni, aramadığım yer, sormadığım var .. dedi. 
arkadaş kalmadı. Ne oldu? Anlat Bu cümleden bir şey anlıyama -
bakalım. dım. Dalgın dalgın yatak odama 

- Peki amma, çok heyecanlıyım. çıktım. İşte o zaman öyle bir manza-
- Canım karde~im, bit" sigara ra ile karşılaştım ki tasavvur ede-

yak da heyecanın biraz teskin ol _ mezsin 
sun. Haydi seni dinliyorum. Ali, burada derin bir nefes aldı. 

Ali, arkadaşının yüzüne .cıanidar bir sigara daha yaktı. Gözlerinin 
bir bakış fırlattıktan sonra anlat - içirıe varıncıya kadar neş'eli idi. 
mıya başladı: Sevinen bir çocuk gibi yrinde dura-

- Azizim, ruhumda öyle bir çıl- ı mıyordu. Arkadaşı dayanamadı: 

'ınlık var ki, kendimi bu gazinoda - Haydi, odanın manzarasını 
değil, engin dalgalar üstünde uçu _ söyle .. 
ıorum zannediyorum. Hani bazı ke- - O anda öyle bir manzara ki, I 
lebekler vardır; birçok çiçeklerin insanı çıldırtmak bile işten değil 1 
ar&6ında uçar uçar, hiç birini beğen- Düşün.. düşün bir defa.. bef sene 
mez, yine uçar. İşte ben de onun çılgınca seviştiğim ve iki senedir 
gibiyim. Hiç durmadan uçmak, hasretinden deli gibi olduğum Atı
dağlal'ı, ormanları .lf'"•k, bulutla.. fet, benim pijamalarımı giymiş, yL 
l'a yükselmek, çılgın rüzgarlar gibi tağımda mıştl mışıl uyumuyor mu! 
ufuklara haykırmak istiyorum. A- Öyle ya, sen Atıfeti tanırsın. Nar 
taçları devirmek, kuşları tutmak, çiçeği iki kızıl dudak, sanki tehes
fU engin aulan savurmak istiyorum. sürn ediyor .. uzun kirpikler, göz çu-

- Peki canım, anladık. Bapn kurlarını hafif gölgelemiş. Pembe 
dönm(if, gözlerin kararmq, vur - yanaklarının sarı küçük tüyleri el 
mü. kırmak, haykırmak istiyorsun. 
Fakat sebebini söyle Ali-

- Evet kardeşim. Sebebi: Bu pa.. 
zar içimde sebebini bilmediiim bir 
aıkmtı vardı. O gün sabahleyin 
kahvaltı bile yapmadım. Ustıelik, 
hizmetçiyi de yoktan yere 1ıq1adıın. 
Evden gayesiz olarak çıktım. Bir
çok yollarda yürüdüm. Birkaç ga
zinoya girdim çıktım. Müzik din • 
lemek istedim. Fakat hiç bir yerde 
oturamadım. Mütemadiyen canım 
sıkılıyor, içime kasvet çöküyordu. 
Bir aralık patlıyacak gibi oldum. 
Nereye gitsem, hoşuma gitmedi. Ne 
kadar vakit geçti, farkına varma -
dım. Nihayet ıssız bir sahile kendi-ı 
mi zor attım. Burada, denizin serin 
havasından, suların enginliğinden 

biraz kendime gelir gibi oldum. 

dokunmamlf yayla üzümünün ü -
zerindeki dumanlan andırıyor. O 
mermer gibi göğsü. olgun feftaliler 
gibi kabaran kısmı çınlçıplak. Sü
lün gibi vücudü, yeni kopmuş muz 
gibi hareketsiz yatıyor. Sen, bu 
manzara karşısında benim yerimde 
olsan ne yaparsın? 

- Deliririm. 

- Ben de çıldırmadığıma hayret 
ediyorum. 

Ali, bu son cümleyi söylerken, 
masadan kalktı. Arkadaşına bir ke
lime bile söyliyecek vakit bırakma
dan: 

- Haydi AUahaısmarladık.. geç 

kaldım. Çünkü evde beni bekliyor. 

Bu alqanı Boğaziçine gideceğiz .. 
dedi. 

Bazı deniz dalgaları vardır; fırtınalı Arkadaşı bir şey söylemek iste -
kış .gecelerinde sahil kayalarına çd.
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di. Fakat masaların arasından sağa 
gınca çarpar, müthiş gümbürtülerle sola çarpa çarpa, Ali, uzaklaşıyor

yerin dibine doğru süzülen sesler du. Mrdivenlerden inerken tekrar 
çıkarır. İşte içimden, böyle bir ses 1 arkasına döndü: 
miltemadiyen, burada durma, dur-
ma, git.. diye mırıldanıyordu. Ta - - Ses .. ses, içimden yine eve .. 
hammül edemedim, oradan da kalk- diye bir ses duyuyorum.. dedi. 

tun. Gittiğim yolu bilmiyordum. 
Nerelerden geçtim, hangi yerlere 

Alinin çok yakın dostu olan deli

kanlı bir hayal gibi kaybolan bu 

uğradım. hiç farkında değildim. yan deliye hayran hayran bakakal
Bir aralık kendimi, yine evimin ka· dı. 

pm önünde buldum. Yorgun bir hal _ .............. ____ ,•11••••1•1 •••-11•--•• 

de idim. Niçin tekrar eve gelmiş -
tim? Evde ne vardı? Sanki beni 
bekliyen sevgililer mi? Bu hare -
ketlerime akıl erdiremiyordum. A

caba yavaş yavaş ruhumu delilik 
mi sanyordu? Bilmem, cinnetin 
başlangıcı böyle mi olurdu? Kalbi· 

min en derin yerinden bir ses, evine 
gir, evine gir.. dedi. Gayriihtiyari 
kapının zilini çaldım. Hizmetçi, gü
ler bir yüzle beni karşıladı: 

Mahsuriyet, yavaş yavq çok elim 
•bir şekil aldı. Açlık, hastalık müs
lümanlarla Beni Haşimi perişan et

"' miye başladı. Geceleri hastaların i
tniltileri, aç çocuJdann feryatlan 
~yükseliyordu. Öyle iken, ebu Tllib 
'muk.avemette ve Muhammedi hima-
yede devam etti. 

~ Ali. daha ldiçüktil. Muhammedin 
evinde otururdu ve müslümanlığını 
gizli tutardı. Hamza ise, kılıcının 
kuvveti sayesinde, hiç korkmadan, 

~her tarafta dolaşırdı. Ömer de, her 
gün Kureyfilerle yumruk yumrula 
döviifürdü. Müslümanların en bil
yülfi olan Ebu Bekir, Kureyı kabl· 
lesi içinde çok batın sayılan bir zat 
olduğu halde onlardan hakaret ga
rürdü. Öyle iken alenen namaz kıl· 
maktan çekinmeı.di ve müalüman 

~ olmıya müsteit gördül& kimseleri 
el altından müslüman olmıya tepik 

Bir çocuk kamyon 
altında kaldı 

Sıvas, (Husust) - Gürün'den Sı
vasa gelmekte olan şoför Hacı Meh-

met idaresindeki 4 numaralı kam
yon, maştan geçmekte iken 7 ya-

şındaki Zeynebe çarparak başından, 
ayağından yaralamış, Nümune has
tanesine getirilen çocuk ölmüş, şo-
för tevkif edilmiştir. Ne. Na. 

müslümanlann çoğalmasından kor
kuyorlardı. Çünkü islimiyette zen
ginle fakir .. reisle halk arasında fark 
yoktu. Sonra, halkın çoğu müslüman 
olursa reislerin, kabile büyüklerinin 
nüfuzları, ijtibarları kalmıyacaktı. 

Hepsi de Muhammedin emri altına 
gireceklerdL 

Muhammedin, ileri sürdüğü ayet
ler, çok kuvvetli ve cazib şekilde ya
zılmış şeylerdi. Fasahat ve belaga
te fazla esir ve mağlup olan Arap
lar, bunların te'sirinden kendilerini 
kurtaramıyorlardı. Sonra müslü
manlar arasında cari olan yeni ah
llld akiydeler çok dikkati celbeden 
şeylerdi; bunlar da göz kamaştırı
yor, bedevilerden bağzılarını isla
miyete celbediyordu. 

YE" il~·· ... 

Dinç, kuvvetli b~r gençlik mevcut olmasına 
rajıııen tek bir spor ldübü bile yok! .• 

Şibinkaralüurclaa Şiria Bir Gklbıllt 

Şibinkarahisar sahilden 114 kilo-j Karahisann havasını teneffüs eder· 
metre dahilde, iskelesi ve viliyeti ken temiz havanın ci~rlerinize dol. 
Giresundur. Münakale otomobiller- duğunu derhal anlarsınız. Suyu 
le temin edilmekte ve aranıldığı za· cAbıhayab işte tabir yerindedir. 
man otobüs ve tenezzüh otosu bu- Kasabanın köylerile 35 bin nüfu
lunabiliyor. Y.ani bir yolcu vesait su olduğu halde bir doktor, bir ec
zorluğunda kalmıyor. Giresundan zane ihtiya~a fazlasile kafi geliyor. 
Ş. Karahisara muntazam şose var- Çünkü tabiatın doktoru ve eczanesi 
dır. Bu yolun etrafında bir çok yay- csu ve hava. fennin bu ihtiyacına 
lalar ve obalar sıralanmıştır. Bil- pek muhtac bırakmıyor. 
hassa Kulakkaya yaylası çam or- Bu kadar dinç ve kuvvetli genç
manlarile gönüllere inşirah verecek leri bulunan bir muhitte maalesef 
derecede güzel ve sevimlidir. Yazın bir spor kulübü yoktur. Sporla uğ
sıcak günlerinde yazlamak için yal- raşmıyan Halkevi bilhassa temsil 
nız Kulakkaya yaylasına Giresun- işlerine ehemmiyet veriyor. Yakın
dan 300 ü mütecaviz aile gider bu- da oynayacakları Mavi Yıldırım'ı 
ranın da Giresuna mesafesi 46 kilo- provn yapmaktadırlar. Sosyal yar
metredir. dım kolu da iftihar edilecek kadar 
Mühendisliğin bir abidesi olan faaldir! .. 

Giresun - Karahisar şosesinin 110- Naci Laçin 
uncu kilometresinde Karahisarın --~ 

mahallesi olan cT.amzara· önünüze Zarada Orta 
çıkar, burası bir çok kaygulu fikir-

leri şair yapmıştır. Bilhassa Gire- Okul ihtiyacı 
sunun halk şairi cCanın• da ilham 
kaynağı buralar olmuştur. Tamza
ra için yazılan halk türkükrinden 
bir mısraı da şöyledir. 

Tamzaranın yollan dönüm gidiyor 
dönüm. 

Aynldım nazlı yardan ölüm gidiyor ı 
ölüm. 

Her tarafı şiir ve hakiki bir sana
toryom olan Tamzarayı da geçtik
ten sonra karşınıza tarihi Karahisar 

kalesi ve surları ve kalenin dibinde 
Karahisar görülür. Burası Umumi 
harp yıllarında üç defa yanmış, ko
ca şehir bu felaketlerden sonra an- j 
cak bir kırsaba halini almıştır. , 

Karahisar halkı ekseriyetle zira- 1 
at yapar, buranın başlıac mahsulü 
buğday, arpa, yumurta ve meyva
dır. Kasabanın etrafı bağlarla çev
rilmiş her bağ adeta bir çok mas
raflarla meydana gelmiş bir şato

nun bahçesi veya koruluk gibidir. 
Bağların içindeki evler de o kadar 
güzel görünüyor ki nasıl söyleye
yim bir hayat kaynağı ifade ediyor. 

Zara (Hususi) - Zara Sıvasın en 
güzel ve nüfusu oldukça falza kala
balık, Cümhuriyetle beraber büyük 
inkişaf ve çalışmalara kavuşan bir 
kasabadJT. Halkın her sahada kültü~ 
re karşı yıldan yıla artan çok büyük 
bir alakası mevcuttur. Kasabada bu-
lunan ilk okuldan her yıl muntaza
man ve çoğalan bir nisbet dahilin
de talebe mezun olmaktadır. Bugün 
vasati bir hesapla söyliyebiliriz ki, 
Z-aranın hariç orta okullarda 150 
den fazla talebesi vardır. Bu nisbet 
haricinde kalan daha birçok talebe
ler mevcuttur ki, bunlar mali vazi
yetlerinin imkansızlıkları karşısın

da ilk okuldan çıktıktan sonra orta 
tahsillerine devam edememek mec
buriyetinde kalıyorlar. Kasabada 
orta okul ihtiyacı çok yakındım his
sedilmektedir. Kasabanın <-alışkan 

ve genç belediye reisi Faik Özturan 
kasabada bir orta okul açılacak o
lursa beş yıllık bina icarını karşıla
mak üzere kendi şahsi parasile ta
ahhütte bulunacağını kuvvetle söy-

~ flli\W~ CM\W 
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dar erzak yükletti ve Haticenin evi
ne götiirdü. 

Ebu Cehl, bunu haber alınca, o
nun yakasına yapıştı: cSen, shde 
muhalif hareket ettin, Beni Haşime 
erzak götürdün. Seni Kureyşin hu
zuruna götüreyim de rezil edeyim.> 
Dedi. Ebulbahteri ibni Hişam, bu 
hali görünce dayanamadı: 

cSen, onun, halasına erzak götür
mesien .. _gidip onu ziyaret etmesine 
mani olamazsın.• Diyerek Ebu Ceh
le karşı koydu. Aralarında uzun bir 
münakaşa cereyan etti ve boğaz 
boğaza geldiler. 

Bir gün de, Hizam ibni Amr, beni 
Hişime üç yük erzak götürdü. Ku-

-•1-
la akrabanın görüşmesini menede
mezsiniz. Zaten bu iş uzun sürdü. 
Biz de onun gibi hareket etsek fena 
olmıyacak .. • Dedi. 

Bu hal gösteriyor, ki ihtilafın 
uzun sürmesi.. sonra Ebu Talibin 
mukavemette ısrar etmesi.. Kurey
şi ümitsizliğe düşürmüştü. 

~ederdi. Muhammed ise, her zaman 
sükdt eder, yalnız hac zamanlannda 
Kağbeyi ziyarete gıelen bedevileri 
aine dağvet ederdi. 

Bütün bu heller, Kureyş ve bede
vi kabileleri reislerini korkutuyor .. 
onları, kendi kabilelerinden kimse
nin milslüman olmamalan için çare 
aramıya sevkediyordu. 
Kureyşle Haşimiler arasuldaki 

husumet ve mücadele üç sene de
vam etti. Bu kadar uzun müddet, 
Kureyş kabilesinden olanları bile 
usandırmıştı. Bunlardan biri Mu
hammedin karısı Haticenin karde· 
fi ollu Hakim ibni Hlzımdı. Bu 
adam. bir tün. bir deveve bir mile· 

, reyş, bunu haber alınca, kudurdu. 

Muhammedin damadı, Ebu As 
ibni Rebi de. arasıra buğday, hurma 
kervanlarını Şuubu Ebi Talibe götü 
rür .. onların satın alma'Sıru temin 
ederdi; fakat ahdnameyi ilk bozan 
Hisam ibni Haristi. Bu zat, bir gün, 
beni Mahzumdan Züheyr ibni ebi 
Ümeyyenin yanına gitti. Ona: cSiz, 
güzel ve bol yemekler yerken, ve 
zevku safa ile vakit geçirirken, ha
lalarınızın sefalet ve müzayaka için

de inim inim inliyerek vakit geçir
melerine nasıl razı olabiliyorsunuz. 
Ebu Cehle, akraba ve taallt1katiyle 
münasebatını kesmesini teklif et

sen muvafakat eder mi? Bizim bu 
vaotıiımız budalalıktır.> Devince 

Kureyşin, müslümanlara bu ka· 
dar şiddetfie muamele etmelerinin 
sebebi, müslümanlan islamiyetten 
C!öndllnnek ve müslftman olmak is· 
tlyenlerl korkutmaktL Onlar, ulA
,~ mvvetlenmeslnden ve 

O da, bir daha bunu yapmıyacağını 
vaadederek gürültüyü bastırdı; fa. 
kat o, söz vermesine rağmen ikinci 

bir defa erzak götürdü. Bunun üze
rine ona hakaret ettiler. Ebu Süfyan 

(Muaviyenin babası) araya girdi: 
cArtık çok oluyorsunuz. Akrabav· 

-co-
- Çocukcağızı kurtardım .. dedim., 
Üç renkle yapılmış bir kadın çeh

resini tetkike başladım. 

Bana, gözleri yaşlanarak: 

- Annemin portresi.. dedi. Onu, 
boynumda taşıdığım bir madalyo - ı 
nun içindeki resimden çıkardım. 

Altın madalyonu çıkardı ve gös -
tereli. Anne ile oğul biribirine hari
kul5.de suretle benziyordu. Biraz 
ötede, kenarda sıkışmış kalmış bir 
kağıt parçası gözüme ilişti. Ali Bey 

1 

ile Mehmet, muhtelif şekillerde ve 
tasavvurlarda gülünç birer resim 
mevzuu olmuşlardı. Babasının re -
simler arasında bulunmamasına 

memnun olmadım değil. Kağıdın ö. 
bür yüzünde şu satırları okudum: 
cHolandanın en aptal sıçanı pey -
niri içinde .. • peynir büyük ve cilt
lenmiş bir kitap ve fare .. Allahım, I 
farenin başı bir insan kafasını an
dırıyordu \re bu da,. benim başım 

idi. 

Gü Ierek resmi Hikmete göster -
dim. 

Omuzumdan bakarak kızardı ve 
elimden kağıdı kaparak, lambaya 
tuttu ve yaktı. Sonra ellerini birbi. 
rine vurarak: 

- Bir fikir! diye bağırdı. Madem ı 
ki çalışmamı istiyorsunuz. Öyleyse, 
işe, portrenizi yapmakla başlıyaca. 
ğım. Sizi düşündüğüm, gördüğüm 

şekilde yani kahraman Selimi kağıt : 

ü:rerinde canlandıracağım. 

- Acelesi yok, onu da düşünü -
rüz. 

Ve bir müddet sükut ettikten 
sonra: 

- Benim de bir farkım var .. de. 
diın. Çiçekleri ve resim yapmayı se. 
viyorsunuz. Bana, çiçeklerin resmi
ni yapmıya kalkışmanız, güzel bir 
çalışma mevzuu olacak gibi geliyor. 
Gezintilerinizde rastlıyacağınız çi
çekleri toplıyarak onların renkli 
kalemlerle resmını yapacaksınız. 

İsimlerini bilmeseniz de zararı yok. 
Ben size öğretirim. Yahut da bir -
likte öğreniriz. 

- Elverir ki kitaplar mevzubahs 
edilmesin ... 

- Onlardan mümkün olduğu 

mertebe az istifadey çalışacağız. • 

}emektedir. Ayni zamanda Zaralılar 
okulun diğer ihtiyaçlarını da her za
man karşılamıya hazır bir vaziyet
tedirler. Bunun için yalnız Ma-arif 
Vekaletinin bu yıl burada açacağı 

orta okullar arasında nüfus ve tale
be nisbeti üzerinde büyük bir ke
safet gösteren Zaraya bir orta okul 
açarsa çok candan bir arzuya cevap 
vermiş olur. Bunu da genç ve ener
ji.lt Maarif Vekilinden bekliyoruz. 
Çünkü Zara orta okul ihtiyacı çok 
yerindedir. 

Ne. Na.. 

Züheyr: cÇok doğru söylüyorsun. 
Bana yardım edecek bir kişi olsa bu 
ahidnameyi ortadan kaldırmıya ça
lışırdım.• Dedi. 
Hişam: 

- Böyle bir adam va~. 
Deyince Züheyt: 
- Kimdir o? 
Diye sordu. O dL 
-Ben! 
Dedi, fakat Hişam, ondan başka 

bir kişinin daha olmasını istedi. Hi
şam, Mutğim ibni Adiy ibni Nofele 
gitti: .Beni Rbd Menaftan iki züri
yetin zaruret ve sefalet içinde can 
çekişmesini, için titremeden nasıl 
seyredebiliyorsun. Kureyşle bera
ber hareket etmen doğru mudur?> 
Dedi. O da: 

- Bir kişi ne yapabilir? 
Deyince, Hişam: 
- Ben de seninle beraberim. 
Dedi. Öteki ise: 
- Kafi değiliz! 
Diye cevap verdi. 
- Züheyr de bizimle beraberdir. 
- Öyleyse bir kişi daha bul. 
Hişam, oradan Ebulbahteriye git

ti. Ona da fikrini ve muavenet et
miye hazır olanları söyledi Ebul
bahteri de bit kişi daha bulmuını, 
beş kiııi olmalannı teklif etti. 

N•kleclen : ORHAN ! 
Buna rağmen, kendisinden ' 

bet bir cevap alamadım. 

14 Temmuz: 
Zafer! Başına, adeta vu a 

inatçı Hikmete, çiçeklerin rcs 
yapmayı kabul ettirdim yalıf'
bazı şartlar koştu. Bi.r.znt be 
topladığım ve kendisine gctird~ 
çiçeklerin resmini yapacak. ~ 
ısrardan sonra kabul ettim ve: 

- Fakat sizin de toplamanız il• 
zım, yoksa Mehmet.. dedim. 

15 Temmuz pazar: 
. Öğleden sonra, ormanlarda ~ 

bır gezme yaptım. Bı.ızı güzel reJlr" 
kır çiçekleri topladım. Bir aj~ 
altında oturup dinlendiğim sıf,clt 
uzaktan bir at kişnemesi ve -1"' 
işittim ... Ve Hikmet, elinde çi~ 
olduğu halde ileriden göründü. 1' 

zaman on adım geriden gelen JIJ!" 
met, bana endi~li nazarlarla .,,,,, 
yordu: Herhalde yanlarına geJrill' 
den korkuyordu Fakat korkusu W 
hude idi. Zir~ yanıma yaklaşır ,... 
laşmaz Hikmet, atını dört nala~ 
turara.k uzaklaşıp gitti. Zavallı Jlllllr 

met, aramızda doğan arka~ 
nereden kestirebilirdi? 

16 Temmuz: 
Dün gece topladığım çiçekleri~~ 

türdüm ve biraz sonra bunlar Jlllll"" 

kında tafsilat vermeğe bala~___! 
ni baş belası kabilinden dinli~_:, 
Zamanla beni merak ile clinli,..-
muhakkak... • 

17 Temmuz: ..a 
Dün gece resim yaparken ~ 

rahat kendisini tetkik ettim. ıt., 
zünün çizgileri ne kadar ince .e 
miz! Adeta benim de ressam; 
ğım geliyor. Yalnız ağzı bird-:; 
çükçe. Hiddetli olduğu zaın:,,. 
ağız, kendisine sert bir tavır .. ., 
riyor. Bilakis neş'eli göründiiiü ,, 
manlarda vaziyet tamamile -"" 
luyor. 

Beni en ziyade hayrete d~ 
nokta, geçirdiği hayata rağnıeJl rı. 
resinin genç kalışıdır. Yan~' 
çenesi. tamamile bir çocuğunkiJli 
dınyor. 

19 Temmuz: İ' 
Sofrada oturması çok hoşuırd ..ı: 

diyor. Karşımda bulunmasına -...ı 

men, beni hiç görmüyormut -~ 
duruyor. Yalnız geçen gün bil1":.. 
salondan o derece hafif ve ~~ 
geçti ki, Feridun Bey, oğluna_~ 

gözle baktı. Hareketlerine eli':, 
etmesini tenbih edeyim. B~ 
maada, geceleri konuşurken ~ 
yükseltip bağırmasından, ~ 
eşyasına yer değiştirtmesindeO I' 
endişe ediyorum. Fakat, merd 'il' 
dilecek bir şey olmadığına ~ ..... 
min ediyor. Ve saat dokuzu rr; 
ten sonra Mehmedin bil odalll" 
remiyeceğini de ilive ediyor. 

(Davamı~ 

Hişam. yolda kime gidecejiııi # 
~nürk:n, Zemğa ibni Esvede ~ 
duf ettı. Mes'eleyi ona açtı. On&JJI,, 
muvafakatini alınca, müzakere ;..JI' 

içtima yeri olarak cHacun• ~ 
lığını tayin etti. Beş arkadaş..~ 
mezarlıkta toplandılar ve lll°" 
releri neticesinde ahdnameyi 
dan kaldırmıya karar verdiler'· 

Züheyr: 

- Yarın, Kureyş meclill ~ 
nınca, ben söz açarım. Siz de 
yardım edersiniz. lf 

Dedi. Beş arkadaş, evJ.erin8 

ğıldı. ~ 

Beş arkadaş, ertesi gün, K~,!tı 
toplandıklan yere gittiler. z~ 
putları tavaf ettikten sonra ~ 
te döndü: ~ 

- Ey Mekke ehli! BiZ, · rr:rl 
içinde ya§arken, lezzetli Y~ 
yerken, güzel elbiseler gi~ ~ 
akrabamızdan olan Beni H..
Beni Abdülmuttalip evı&d!Jtl '
ayalleri fakır ve zaruret içİ.Ildl ~ 
inim inlesinler ve açlıktan ~ 
hale gelsihler? İşte Allah• .~ 
ediyorum: O vesika parçaJ.aDIP 
ça buradan bir yere gttıneınf 

Dediy· .,ı) 
(Devallll 



-
<&a.tarafı 5 inci aayf•da) 

~"-~en iade edildi Oyunun ilk 
~oldukça bati ve milteva

cereyan ediyor. 
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Nasıl Oynadılar 
( Baştarafı S ncide ) 

1 
kilde olursa olsun hakem kararile 
v<>rıda kalan oyun son dakikada 
dahi yanda kalsa tekrarı icabede-
ceğini IÖ}'lemiştir. · 
DEMİRSPOR KAFİLE REİSİNİN 

SÖZLERİ 

T&WllA•&•·· • 3 

• 

Stady-- her tarafı hlyle dollmfta 

S 1lci dakikada Demirspor müdafi
~ bir topu uzaklaştırmak ister
~ -katdt olmıyan- eline değmesin
~ _ Dem.irspor aleyhine verilen 
·~•ltıyı Budurinin atamamasından 
~ bir gol kaçıran Galatasaray
llf l>iinirsporlulann soldan inki
'-4 eden. bir hücumunda 7 nci daki-

ı Denürsporlu Orhan tarafından 
~~ bir golle mağlup vaziyete düş 

Demirspor kafile Reisi Bay Fe
rit, hakemin gevşek idaresinin ve 
Necdeti dışarı çıkarmak isterken 
dille teca\'ÜZ etmesinin bu hale se
bebiyet verdiğini, her ne şekilde 
olursa olsun Demirspor ailesinin 
bu hadiseden müteessir olduğunu. 

~il Yazdığımız gibi Saliha ttine 
ft... · P&slan tutan Demirsporlular, 
~tasaray muhacim hattını iş'Je. ~s0;..Y;.;l,;;emış;;;;;:· ~ti;.r;... ________ .,.. 

Yaz At Yarışlarının! 
ilki Dün Yaplldı 

~ bir hale getirerek aJeyhlerine 
.!~ tehlikeleri oldukça kolaylıkla 
--.tıyorlardı. 

~net devrede daha ziyade Gala
~ Y hakimiyetinde geçen oyun, 
...._ 1 devrede Demirspor lehine de
~ediyor. 

..:ttıkları golle galib vaziyete ge

....._ ~irsporlular, daha ziyade em 
~ oynamak için kısmen müda
~ 9'ıiyetine geçmelerinden 15 inci 
L-.. adan sonra oyun da nisbeten 
~e cereyana başlıyor. 28 inci 
\a Ya kadar mütekabil akınlarla 

ltktlde devam ediyor. 

~ uncu dakikada bir aralık De
~ muhacimleri Galatasaray 
~ şüt yağmu.nma alıyorlar. 
~uncu dakikada yine Demirspor 
~- hlkim iken muvaffakiyet-

• 
le inkişaf eden bir Galatasaray hü- (B•flar•h • ncl uytada) 
cumunda Demirspor kalecisi Necdet müsabakası dün Veliefendi koşu 
gayri nizami harckelterindcn iki ih- mahallind 4000 den ziyade bir se
tar aldığını unutarak Galatasaraylı yirci önünde yapıldı ve şu teknik 
Cemile gayri nizami bir harekette neticeler elde edildi: 
daha bulunduğu için 33 üncü daki- Birinci kOfU: 
kada hakem tarafından. dışarı çıka- üç yaşında ve hiç koşu kazanma-
rılmak istenmiş bu karara hakeme mış yerli yarım kan İngiliz erkek 
bir yumruk ile mukabele etmesi yü- ve dişi taylara mahsus. Birinciye 
zünden şampiyonluğu yüzde 90 ga- 130, ikinciye 50, üçüncüye 20 lira. 
~anti etmiş bir vaziyette bulunan Siklet 56 Kgr. Mesafe 1200 M. 
takımını da müşkül vaziyete soka- Birinci: Yıldırım (B. Kamber 
rak müessif hadiseyP. ve oyunun ya- Norveç) 56 Kgr. 
nda kalmasına sebebiyet vermiş, o- İkinci Bercesta (Prens A. Halim) 
yun 1-0 Demirspor galip vaziyette 58 Kgr. 
iken maçın seyrini takip eden he- ttçüncü Suna (B. Bak1n Eray) 
yetin kabul etüği hakem kararile 54,5 Kgr. 
ta.til edilmiştir. Zaman: ı,ıa aradaki :farklar: Uç 

ATLET boy - uzun. 

• • • • il 
Plase olmıyanlar: Necla. 
Bahsi müşterek: Ganyan 250. 1 

plise 140. 2 plAse 100. iinkü Kürek, Yüzme 
'Y anşları Güzel Oldu 

(Baştarafı 5 inci sa.11/amızdcı) }· tirak etti. Sıkı bir çekişmeden sonra 
\ıı ıooo nıetre düz hat üzerinde yapı- Galatasaıray birinci, Beykoz ikinci, 
~bu rnüsabakalara Galatasaray, Güneş üçüncü oldu. . 
'ftt koı, Güneş, Altınordu olmak ü- 4 tek kik - Günün en heyecanlı 

ikinci kop: 
Üç ve daha yukarı yaşta ve 1939 

aenesi zarfında kuandığı ikramiye-! 
ler yeldllıu 500 lirayı doldurmıyan 
halis kan İngiliz at ve kısraklanna 
mahsus. Birinciye 155., ikinciye 65, 
ilçüncüye 20 liradır. Siklet: 3 yaş~ 
takiler 55, dört ve daha yukan yaş
takiler 60 Kgr. Taşıyacaklardır. Me
aaf.e. .1600 M. 

Birinci: Roma.as (Prens A. Ha -
lim) 58.5 Kgr. 

u. İkinciye 55, üçüncüye 20 liradır. 
Mesafe: 1800 M. 

Birinci: Parista (Bayan Stalha -
ton) 46 Kgr. 

İkinci: Yatagan (F. Karosmanoğ
lu) 54 Kgr. 

Üçüncü: Fligth and Flaym (Prens 
A. Halim) 50 Kgr. 

Zaman: 1.56. Aradaki farklar: Bir 
boy - üç boy. 

Plase olmıyanlar: Şipka, Ateş, 

Oya. 
Bahsi müşterek: Ganyan 1600, 

1 plise 600, 2 plise 155. 
Bqinci ko§U: 
(Handikap) dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli yarım kan İngiliz at 
ve kısraklanna. Birinciye 180, ikin
ciye 55, üçüncüye 20 liradır. Mesa
fe: 1800. 

Birinci: Andran Budin (Fahri 
Atlı) 60 Kg. 

İkinci: Ceylan (Salih Temel) 53 
ltgr. 

Üçüncü: Olga (Mehmet Çelebi) 
55 Kgr. .. 

Zaman: 2. Aradaki farklar: İki 
boy - uzun. 

Plise olınıyanlar: Mamure, Se -
vim. 

Bahsi müşterek: Ganyan 275, 1 
plase 155, 2 plase 155. 

Çifte bahis: 4 ve 5 inci .koşularda 
21 lira. 
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LAtti Wii'1' Dövüşüp 
~-JU Barıştılar 

1 2 ! 4 s ' 7 8 9 10 • -
ı Fakat 1n11hk•m•d• ın.m-

SOLDAN SAGA: 

1 - Çoculdaı·a Brız· olan bir has
talık. 

2 - Durgunluk. 
3 - Adet, suyun bir vasfı. 

4 - Bitmemek, isim. 
5 - Fransızca cgülmek>, yağmur 

yağınca olur. 
6 - Bizim hükumet teşkilatımız

da olmıyan bir meclis, bir ilet. 
7 - Bir işaret edatı, nam kazan-

mak. 
8 - Türk zevkine uygun. 
9 - Vücutte dolaşır, bir nota. 
10 -1sim, belli etmek. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Derelerde ve denizlerde yaşı-
yan bir hayvan. 

2 - Hücum, doğru delil 

3 - Bir kumar oyunu, valide. 
4 - Dakikada hazırlanan. 

5 - Bele takılır, bir peygamber. 
6 - Bir çalgı, bir eğlence yeri. 
7 - Üzümlerin bulunduğu ıekil. 
8 - Akdenizde bir ada. 

kOm oldul•r 
Taşkasapta oturan arabacı Salim 

ile arkadaşı Sabri dün evde bir par
ça rakı içmişler, fakat bir müddet 
aonra aralannda eski bir meseleden 
oir kavga çıkmış ve münazaa bir 
müddet devam ettikten sonra her 
ikisi de çaipışmqlardır. 

Fakat bu kavgadan rahat.az olan 
mahalleli, polise §iklyet etml§ ve 
vaziyet mahkemeye intikal etmiş
tir. 

Dün yapılan duruşmada her iki 
taraf da birbirinden davacı olına -
dığını söylemesine rağmen, Amme 
hukukuna taalluk eden sarhoşlu ci
hetinden her iki suçlu 4.5 lira para 
cezasına mahkilm olmuşlardır. 

Düşük Dereceli 
Rakılar Piyasaya 
Çıkıyor 

İnhisarlar İdaresinin yüksek al· 
kollü içkilerin istihlikini azaltarak 
muhtelif cephelerden faydalar t& 
min edilmesi için piyasaya çıkarmı
ya karar verdiği 40 derecelik rakı 
hazırlıkları lAboratuvar çalışmaları 
gayet iyi netice vermiş ve flat mese
lesi de mütevazin bir surette halle
dilmiştir. Ancak bu ratı1arm din
lendiıme müddeti henüz bitmemiş 
olduğundan ancak on beş, yirmi giin 
sonra satılmıya çıkanlacaktır. 

ilk parti olarak Paşabahçedeki 
fabrikada 50,000 kilo 40 derecelik ra
kı yapılmıştır. Bunun imali için ha· 
lil üz:iim aoması kullandm'f olda
ıtundan kalite itibarile en iyi rakı
lardan farklı olmıyacak, valmz içimi 
ve bünyeye yaptıJı tesirler daha fs
tif ad~li olacaktır. İnhisarlar İdaresi 
bu rakıların ~i~elerinde de bir de
~klik yapmı.c;, bunlann a-~7.larını 

kolav açılabilmeleri icin madeni ka
k11paklarla kapatmıya karar vermiş
tir. 

iiç sınıf kürekçi arasında- cere.. olan bu yarışma Galatasaray, Gü
:: etıniştir. Sabah saat 10 da başlı- neş, Beykoz, Altınordu arasındaki 
ı.~. \re ilk defa olarak programda mücadele bütün yanş müddetince 
;;;ıu sa-atlarda muntazaman cere- devsm etti. Neticede Güneş birinci, 
ti eden yarıslarda alınan neticele- Beykoz ikinci, Galatasaray üçüncü 

lll'a&iJe bildiriyoruz: oldu. Derece 7,27. 
lftbtetıilef' bif' çi~e kik - Bu Müsabakalar sonunda yapılan tas-

~~akaya Beykoz ile Altmordu nifte Beykoz ~1 puvanla günün bi
~ ettt. Geç kaldıkları için Gala~ rincisi olarak konulan kupayı alını§
~ ile Güneş tekneleri yanşa a- tır. Galatasaray 25 puvanla ikinci, 
~ılar. Neticede Beykoz birinci Güneş 20 puvanla ücüncll, Altınor-

İkinci: Kaya (Atıf Esenbel) 55 
Kgr. 

tl'çüncii: ~ (Salih Omurdağ) 
50 Kgr. 

Zaman: 1.41 Aradaki farklar: İki 
boy - U.zun. 

tl'ç at koştu. 

ltalyanlar 12 Adayı 
Nasll Gasbettiler ? 

İlk tecrübP.lerden alınacak netice
lere göre dü~k ve az allı:ollü ickiler 
tedricen fazlalaştırılacak ve diğer
leri de ualtılacaktır. ileride Yuna
nistanda oldu,ğu gibi 25 dereceli ra
kılar imal edilmesine çalışılacaktır. 

Marynara f8 f p~a ~rftqa 
Ankara R:ısat istasyonundan lima 

na verilen haberlere göre Mannara 

l Grdu ikinci oldu. Derece 9.59. du 4 puvanla d5rdüncii olmuştur. 'l.::!e, 1riJc - Bu müsabakaya G.- WR il il 
\ 1t_. • Gflneş, Beykoz ~nk et- Dünkü yüzmeler 
t..... ~ı bir çekişmeden sonra Gala-
~y birinci, Beykoz ikinci, Gü- Su Sporları Ajanlığı tarafından 
'"'"1 'eiincü oldu. Derece 8,47. tertip edilen yüzme teşvk müsaba-
~~ bayanlar - Galatasaray kalanna dün Şeref stadındaki ylZ
; ~ birinci oldu. me havuzunda seçkin ha.kem hyetl 
l ... ~ kik - Bu müsabakaya Gala- idaresinde devam edilmiştir. 
~ay, Beykoz, Güneş iştirak etti. Muvaffakıyetle geçen dünkü mft
'ti..~ birinci, Beykoz ikinci oldu. sabakalarda ild de Türkiye rekoru 
·~~ay çaoariz verdi~nden kırılmıştır. 
?ifiye edildi. Derece 8.15. Elde edilen teknik neticeler şun-
~f!Tn.sizle-r bir çifte ki]c - Bu lardır: 
~~ava Altınordu, Galatasaray, 100 metre küçükler: 1 - Bedri 
~ • Günes istirak etti. Galata- Beykoz 1,1'7. 2 - Gültekin. G. S. l.19 
•-...;. biıinci. Beykoz ikinci, Güneş ikinci kategori: 
ı ~da. Derece 9.20. 1 - Mhmet 1,15, 
~ JciJe - Bu müsabakaya Ga- Netice: 
ti •·L.. ay, ~evkoz, Güneş iştirak et- 1 M hm t 1 15 n,. "~ - e e, ,\ne S, bir çekişmeden sonra• Bevkoz 2 _ Bedri 1,17 Beykoz. 
'"6 Oalatasaray ikincl, Güneş ~ 3 _ Gültekin 1,19 G. S. • 

f te Oldu. Derece 920. 100 metre büyükler talebe ve as.. 
~ 1c kik - Bu mftsabakaya Bey- ker: 

"- Oalatısaray, Günes girdi. Baş- 1 _ Mahmut 1,1,04 yeni rekor. 
~'Yete kadar Jdkler başbaşa • ı _ Baif 1,1,8 

~~ Neticede Beykoz birinci, 100 m~ serbest klüpler: 
' ~· Gelataaaray üçündl ol- 2 _ Ziya Beşiktaş 1,28 
1 e 8,26. 200 metre kurbağalama kliipler: 
~ Olfte kik bayanlar - Galatasa- 1 _ Safan Beykoz 3,26 

f ~z olarak blrlnel. 400 metre srbest küçükler: 
~ 1cl7c bayanlar - Galatasaray ı _ İbrahim Beykoz 5,53,2 
t~larak birinci. ı _ Gült1dn G. S. 8,35 
s:ıer -Gtlniln en mühim 3 _Recep Beykoz. S lan b:lem1ilerirı usta kil- 200 metre serbest: 
~ &ruuıda yapılan kıdemli Bu miisababya, miisabaka harlel 
~,_oldu. Çok heyecanlı geçen ..ı-... Mahmut, ağabeysine ait olan 

uakalann da neticeleri fWl• .-._. 
1't1c" rekoru 2,23 ile kırarak yeni bir Tür-

~ ~ 1cUc - Beykoz, Galata- kiye rekoru yaptı. 
~ ~fl~, Altınordu arasında 100 metre mtüstü küçükler: 
~~nlı geçen bu yanft Ga- 1 - İbralun Beykos 1,29,3. 1 -
~~~ay kazandı, Güneş ikinci, Maruf B. J. K. 1,32. 3 - Necati B. 

ı..._ l tffte 6<!6ncü oldu. Derece 10.08. J. K. 
~ n.. .. _ ~ - Bu milsabakaya ~- 100 metre sırtüstü klüpler: 

-"'18tasaray, Gilaeş Jdtlpltrl lf- Bu müsabaka liaansiye yÜzi1cil ol-

Bahsi milfterek: Ganyan 135. 
Üçüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1939 

senesi zarfında hiç kapı kazanma
mil halis kan Arap at ve kısrakla
ra mahsus. Birinciye ne, Udnciye 
30, üçncüye 15 lira. Siklet 4 yqın.. 
dakHer 58, bet ve daha yutan Y&f
takiler 60 .Kgr. ta§ıyac.aklar. Mesa
fe 1400 M. 

Birinci: İnci (Hasan Akay) 58.5 ! 
Kgr. 

İkinci: Ünlü (Ahmt Geliı) 60 
Kgr. 

Üçüncü: Çetin (İhsan Atlı) 60 
Kgr. 

Zaman: 1.40 Aradaki farklar: Bir 
boyun - bir baş. 

Plase olınıyanlar: Bahtiyar, Sel
ma. 

Bahsi müşterek: Ganyan 210, 1 
plase ııo, 2 plase 160. 

Dördüncü Jcofu: 
(Handikap) ilç ve daha yukan 

yaşta.ki halis kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsustur. Birinciye 180, 
liradan maada duhuliyeler mecmu.-j 
madığı için yapılamadı. 

200 metre kurbağalama kilçilkler: 

1 - Hikmet B. J. K. 2,20. 2 - Yu 
suf Ziya B. J. K. 3,40. 3 - Nobar 
13,2 

200 metre talebeler ve ukerler: 
1 - Raif 3,21. 2 - Necdet 3,~. 

400 metre le'l'best klGpler: 
1 - İsmail Beykoz 5,38,4. 2 -

Mhmet Kazım Demirspor 8,25. 3 -
Ziya B. J. K 

4X200 bayrak kfilpler: 
Klüplerde lisansiye yüzücll ol -

madığı için yapılamadı 
4X200 ldlçükler: 
: - .Beşiktaş reldpslz 13,50. 
Neticede Beykoz 39 puvanla b1 -

rinciliği almış, l';alatasaray müsa -
bakalara~ 

{Battarafı 1 inci Myfada) 1 
kak bir torpido hücumu icra edile -
ceğini tahmin ve buna göre tedabiri 
Acile ittihaz etmişti. UJdn İtalyan
lar, 5 nisan tecrübesinden aanra, ar. 
tık Boğaza takarrüp bile .etmiyerek 
Adalardenizinin daha cenuplarında 
yeni te§ebbüsata girişmi§lerdir: 

Evveli, ikinci filonun birinci fır
kasından (Emanuel Filıöerto) zırh
lısı, Sisam adasının merkezi idaresi 
olan (Vati) şehrini topa tuttu; bu 
atqten askeri kışla kısmen harap 
olduğu gibi limanda bulunan bir l 
ya{ dahi kendi kendini batırdı. Ayni 
zamanda (Benedetto Beriü) sefinesi 
Rodos - Marmaris kablosunu kesti; 
bu esnada adalar ile kara arasında 
tekmil kablolar artık kesilmiş bu -
lunuyordu. Nisanın onunda, (Astro
palya) adası resmen işgal edilerek 
üssülhareke ittihazı zımnında istih
zarata başlanmış idi 
Hücumların birdenbire kesilmesi, 

İtalya hükfunetinin Boğazı topa tut
makla, Marmaraya girmek maksa
dını takip etmediğini gösteriyordu. 
Cezayir! Bahrisefit ile muhabere -

nin bir zamandanberi duçarı inkıta 
olduğu hissedilınişti. Bu ahval, Bo
ğazı üç saat bombardıman etmek -
ten, İtalyanın ne gibi bir gaye takip 
ettijinl, kısmen izhar edebiliyor-

du. Amiral Viyalenin Aatropalyayı 
tlaülhareke yaptılı her tarafta P
yi olmuş ve prld BaJımefide dol
ru tevsi ve teşmili harp mukadde
matmı ima eden bu tefebbüs bazı 
mertebe kilükale sebebiyet vermiş
ti. 

Farzedilebilir ld, Akdeniz bota -
zmda masraflı. fakat netlcelb bir 
gürilltü yapmakla İtalya hdkdmett, 
Adalardenizinde dahi muharebe et
mekte tamamile let'beat oldtılunu, 
laüvük dev}etler arasındaki reka~ 

ve ES?e denizinde cenuptan fırtına 
te büyük epemmiyet "VereD Osman- · çıkm:.sı muhtemel olduıro bilrlfril
h devletine ispat etmek istemişti mistir. Limıın idaresi v~ alöb
Hük.Omet, Çanakkale boğazı tehli- darlara bildirmiştir. 
keye düşerek İstanbul önünde bir ~~ 
clüşman donanmasının görünmesin- Gtlll&tmLEBDE : 
de, filvaki bir müdahale muhatara.. 
sı tasavwr ediyordu; maahaza, yf
e hükumet emindi ki, düşman do -

ııanması.. Kumkale - Seddülbahir 
battı haricinde kaldıkça böyle mü
dahale imkinı mevcut değildi. A -

zim ve sebatı. evvelden tahmin için 
mikyas olmadığından, İtalya hüldl
metinin, Boğaz medhalinde ateşli -bir nümayiş yapmakla düşmanını 

korkutmak istemesine de ihtimal 
verilebilir. 
Boğazda Osmanlı filosunun bek

lemekte olduiu nuan itibara alın
dığı zaman İtalya donanmasının, 

filoyu ltız:dırarak muharebeye t~ 
vik etmek fikrinde bulunduğu hatı-

ra gelir. Ancak, Boğaz önüne gel -
mek zahlnetinde bulunan İtalya fi
loları, Osmanlı filosunun muhtevi 

olduğu iki zırhlı ile sekiz muhribin 
brşısmda eılcl bir falkiyett haiz 

bir kuvvt olduğu cihetle Osmanlı 

lmmandanmın hiç bir uman mu -

harebeyi kabul .tmek miillhazamı
da bahmamJyacalı hemen meydana 
çıkar. Amiral Vlyale. evvel emirde 
yalnız üç zırhlı ile &ğaz 5nünde 

arzı endam etmekle Osmanh mo -
sunu aldatamamlfbr. Osmanlı filo-

su, kendisinin gayet bnyft bir lttıv
wtle bTplanacalmı daha ıeeeden 

istihbar etmiş bulunuyordu. Bu ci
hetle, gemiler harbe ve harekete 
buır]anm.akla beraber her UıUma-

le karp haZJr bulunmak mabadını 
petmiş ve maarnafib 7erlnden kı-
mıldamamıp. 

Döviz ticareti yapan 
biri yakalandı 

Köstenceden limanmım. gelen Ru.. 
manya bandıralı PreDlel Mariya 
vapuru tef kamarotu Mibai) yolcu. 

lara ecnebi dövizi mu.kabilinde Tfirk 
parası verirken yakalanmıştır. 

Suçlu, vapurdan alınarak Adliye
ye verilıniştir. -·-Rezalet çıkaran sarhoş 
Şevket adında b_iri, çalıştığı Çem.. 

berlltaştaki gazoz fabrikasında dün 
bir mikdar rakı içtikten sonra dışan 
çıkarak bağırıp çağırmıya w rea-
let çıkaımıya bapadJjmdan poli8 
tarafından yakalanarak cOrmilmet-
but mahkemesine sevkedilmiştir. 

Sultanahmet Birinci Sulh Cezada 

yapılan duruşmada Şevket 4 lira 
para cezamıa mahkOm olmuftur. 

- 1 -

Tnt111va~çaarpll 
Harbiye • Fatih hattında açlıpn 

'19 sayılı ve 2848 nıımarala wtmua 
Alinin idaresindeki tramvay ~ba· 
11 Hilmfl adında birine fU'puU d 
kolundan yaralmmftlr. 

Kaza baJdmıda tehkflra* yapıl• 
maktadır. 

• 
Keserle öldürdu 

Sıvas, (Husus!) - Suşelırl kazası
nın Sarıca köyünden Rasim Yüce, 
ayni köyden Mehmecli bir eT mese
lesi y(iztlndttıı keserle bafmdan ws
mak suretile öldilımila Y8 Jllk:alsm
mı§tıP 
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Siyfa: 8 

BAŞPEHLİVAN GÜREŞLERİ 
G61cük kaz••ında öksüz çocuklar menfaatine 8 Alual08 

P•z•r gUnU bilümum Tiirkiye llafpehlivanlannm i,tirakile, 
tertip edilea ba gürqlerde .. tllOn Jira ikramiye veriJ~cektir •. 
Türkiyede mevcut Batpeh:ivanlarla g6rüştiimlit bu güreşe 
iıtirak edecelderiae dair s6z alıamıftır. 

Hakem b"'y'eti: Suyolcu pehlivan Mehmet 
,. Miralay H fız Besi u 
• ,. Fahri Beylerdir. Tetrif buyuracak 

zeYah kiramın mem•u"J kabcaklan tfip'ıesizdir. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstan
bul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
-Cinsi ve miııı..tan tahmini fıab maYakkat temiaat ıünl 

lira kmıq lira lmnq 

336 çift siyah fotin 1545 60 116 00 2/8/939 çarşamba sa
at 14 de 

1500 çift avcı yemenisi 3750 00 272 · 00 2/8/939 çarşamba sa· 
at 14,30 da. 

ı - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak iki 

kalem eşya ayn ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bunlarm tutarlarile muvakkat teminat miktarı yukarıda göste

rilmiştir. Nümune ve şart~ameleri de komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gösterilen gün ve saatlerde kanuni vesika ve temi· 

nat makbuzlarile Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikinci kat· 
taki komisyona gelmeleri . c525t. 

---• Efelz Şlfll ve Sıhhat K•~nakl•" ---• 
ARMUTLU KAPLICALARI 

. R-·tir.ma Si1atik. Blbnlr, Nikri•, Nefes uarLta, Akciter 
Kara~ 'Ekuaaa, Felç, NeYru teai •e ••İr aiair, Ha~m 
dlaam Ye 'kadıa hutalaldanm iyi ettiii tetkik Ye tecrilbe 
ile ulrittir. 
Otelde ·Birinci ....ı oclalarcla ikamet (&uıyo clalıil) 180 kr. 
. • iki~ • • • ( ,. ,. ) 135 • 
·Yeai paftyolllarcla mOıtakil kirabk bot oc:lalu dalıa ucuzclar. 
· Mticlaaya postalan her Ula, per~ mbe, cmurtui. pazn r ill• 

· lerl gidif Ye dl:ail;te uirar ' ____ ... 

MÜRAKIP ALINACAK 
P. T. T. Umum Müdürlijğünden ~ 

t - İdaremiz münhallerine alınması kararl!lftınlaq ve maaşlan 30 dan 

15 liraya kadar olan murakipler için müsbUa imtihanı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, ııhhat rapo

-nı: qı · Jı:Aiıdı, zabıta ve adliyeden musaddak hüsnülıil tllıcb, ubrlik ve
m ası, 4 fotoğraf ve \lir dilekçe ile hllen memur olanların . zatı sicil cüz. 
ctanlarile dilekçelerini 18 Ajustas 939 akşamına kadar Ankara, İstanbul, 
t~ir, Konya, Seyhan, Sivu, Kastamonu, Trabzon, Ffpurwn, Diyarbakır 
ve Edime vilAyet P. T. T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunla· 

nn 788 sayılı memurin kanununun of ündl maddesindeki ıartıan haiz ol· 
makla taeraber devlet memuriyetine ilk defa aireceklerin 30 yqını geçmif 

lnılunmamaları. 

: 3 -. Murakiplije abnacaklarm en az lise mezunu olmaları lAzımclır. 
Bukuk, Miilkiye, Yüksek lktısat ve Tlc'aret Mektebi mezunlarile muaclill 

olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bunlardan da ecneb~ lisaıiı bi

lenler tercihan af mırlar. 
4 _Müsabaka adı geçen villyet P. T. T. Müdürlüklerinde 21 ağustos 

e ~artesi günü aaıat 14 de yapılacaktır. MUsabakada muvaffak olanla~-
41an ~ mezunlanna 20 ve yüksek mektep mezunlarına da tahsil derecele
me ve 3856 sayılı tevhit ve teadül kanunu hükümlerine ıöre asil maq 

ftrilir. 
8 _ Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tlbi ol· 

.,,dcııı beraher kendilerine umumt hükümler dairesinde maq verilir. 

· '1 _ Mü,abaka imtihanında muvaffak olup ta muraJdplile Myin edi· 

lecekler teşrinievvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada 15 gün kurs gö
ıecekler ve bunun neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar muraldp 
llfatile vilayetlere gönderilerek allkadarlan tedriste bulunacaklardır. 

a _ Kursta muvaffak olamıyanlardın hariçten gelenler memuriyete 

kabul edilmb'ecekler ve naklen gelenler ise idarenin tensip edeceli diler 
vazifelere ta,tn edilecelderdir. 

9 _Yura.kiplerin makar ve mıntakalan idarece tensip olunur. 
c55Zf • 

lstanuı. Halkliyatrosu 
ıc.u Gller n arkad~ 

...... 81,akdere 
Aile Bahçe.tade 

MemlfÇelelll 
t arihi Ko•edi 3 P. 

11ife1 Reriai1 Otto n Ketti 

V aryeteli birlikte. 

Ankaratla 

AKBA 
KltapeYi - Klatahk • Tlrkçe 
Ye yabua clil ıaute, mec· 
..... kitap lipariflerlal -
dotn J&paa Wr yerdir. 
Erib Ye lcleal ya11 makiaeleri 
•bt yeridir. T elefoa : 3377 

• • ... 
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il il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~:il 
GBz Hekimi 

il -
Dr. Şükrü Ertan 

C.ialoihı Nmaomnaaiye cacl. 
Mo. S Dr, Omau Ş.nfettia 

apartmana . 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoflu Ağacamü 
kaqısmda No. 33 Telefon 41358 

TENISA8A.H 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan
bul Levazım Amirliği Satıaalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı için 3000 çift erat 
kundurası kapalı zarfla ve 2/8/939 çarşamba günü saat 15 te eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnamesi ve nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - Tahmini liyatı 14100 lira ve muvakkat teminatı 1058 liradır. 

of - İsteklilerin gösterilen eksiltme saatinden bir saat evveline kadtt 
2490 sayılı kanunun t-arifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını Ga. 
lata Rıhtım caddesinde Veli ı\lemdar Hanının ikinci katındaki komisyona 
vermeleri. • c5252• 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
Ciui Miktan Muhammen Muvakkat te· 

fiah Lira minatı L. K. 

Cm kurtaran filikası 1 adet 650 48 '15 

Mektebimize lüzumlu olan ve muhammen fiatı, miktar ve muvakkat 
teminatı J.Ukıarıda yazılı cankurtaran filikasının 9/8/939 çarşamba günü 
saat on beşte açık eksiltme suretile mübayaa ve ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin eb'at ve evsaf ve prtlarıpı öjrenmek üzere mektep muha· 
&ebesine ve 2490 sayıl kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz 

-olmalan lizımgelen eksiltm~ye i§tirak edeceklerin de yukarıda yazılı mu
vakkat temfnatlanru İstanbul 'f ükşek Mektepler Muhasebeciliji veznesine 
yatırdıklannı gösterir makbuzlarile veya bank mektuplarile ve ticaret 

odası yeıµ y~ ~li~~ him.i,J. olarak ~lli gün ve saat~ mektepte müte-
§ekkll komisyonu mahsusuna müracaatları. (5501) 

==========::ı::ı====::::t:========================= 

Bostancıda ·. Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçqme karflllada dmlııl kenarında önti kumluk ana 

aatıldmr. Bostancı'nın en güzel lair me'ridinde, ~ya nazır,-tramvay du· . 
sa~ yU1Dında, duvarlarL •• iıhtuaı ... i1a7~1dı••L- rapallpaf. bir hlllıde 

bulunuı araanln 21 metre cepheltl ve takriben bir döniim murabbaı me

ulauı vardır. t.ıeklilerin her ,cın 11bahlan (10) elan (12) ye kadar 

c Yeni Sabah• idare memurlufuna müracaatları. 

MEMUR ALINACAK -
P. T. T. Umum Müdürliifüadea : 
1 - idare~ mWıhallerine aı,ın.cak memur ve müveızl lçfn inO..ba· 

ka imtih1p11 yapıl~aktJr. 
- 2 - İlteklilerin hüviyet ~anı, mektep şehadetnamesi, sıhhat rapo

ru, qı klğıdıi za~ıta ve belediyeden muaaddak iyi hal klğıdı, askerlik v.
likaaı, dört fotoğraf :ve bir cJilekçe ile bllen memuıı olanlarm sicil cüzdan
larile dilekçeleri 11 atustos 1939 akpmına kadar vilAyet P. T. T. Müdür· 
lülderine ~t eylemtleri ve bunların '188 sayılı memurin kanununun 

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETME 

UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

?4 Temmuzdan 31 temmuza Kadar Muhtelif Hatlara Kalk 
Vapurların İsimleri, Kalkış Gün va saatleri va Kalkacakları Rıhtı 

K-aradeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), pE'rşembe 12 de (Cümh 
yet), pazar 16 da (Güneysu). Galata nhtı.rnu•~ 

Bartın hattına · - Salı 18 de (Bursa), cumartesi 18 de (AntalY 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Trak) 
temi v~purlard:ın biri. Cumartesi .ıyrıca tı.30 

· ve Pazar 20 de (Sus). Çarşamba postası Toph 
rıhtımından ve diğer postalar Galata rıht 
dan .. 

Bandırma hattın• - .h<.a&tesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 te (Sus). 8 

ca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 
(Bttr9a), (Sus) Galata rıhtımından, diğeri 
Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtıınJ!l" 
dan. 

!mroz hattına 

Ayvalık hattına 

- Pazar 9 da (Tayyar). Toph .. ne rıhtımından. 

,_ Çaı·şamba 15 de (Kemal), Cumartesı 15 de (Sl
adct). Sirkeci rıhtımından. 

lzmir sür'at 
hattıml - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 
- Sirkeci rıhtımından. 

Not: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat afağıda telefon nuın' 
ralan yazılı acentelerden öğ~nilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 

Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mın· 
taka Liman Reisli bi· 
nası altında. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

lstanbul Oniversitesi A. E. P. Komlsyonund 
Yapılacak it Keşfi TemiaatıhıaJeıDnfl 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burun kli

niğinde yapılacak tahta mebilya 

Gmeba H. 2 nci Şirürji kliniğinde 

yaptırılacak tahta mobilya. 
Universite Merasım salonunun beto· 

na çevrilmesi. 
Soba kurulması, tamiri ve boru tefer· 

1605 Li 

3168 

1583,47 

121 Li. 

231 • 

119 • • • • 

rüatınm alınması 1683,90 127 • • • » 

1 - ı(ukanda yapılacak işler Rektörlükte açık eksiltmeye kon 

tur. 

2 - isteklilerin tahta mobilyalar için Universite Mimarlıjındatl 
leden beş güa evvel vesika almalan, dôşemenin betona tahvili ifi i~ 
1000 liralık bu gibi işler yaptığına dair İstanbul vilayetinden ihaıecftl!I: 
gün evvel vesika almalan, soba işi için de bu gibi itler yaptıklarına 
vesika göstermeleri ve bütün isteklilerin 939 ticaret odası vesikalarl 

termeleri lizımdır. 

3 - Bu işlere ait şartname, keşif ve diğer evraklar pazartesi, pe 
be .ginleri Rektörlükte görülür. c497of• 

4 cü madde .. deki prtları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk =======================:::::;-.ı: 
d_efa gireceklerin 30 xaşuu geçmif bulunmamalan. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıfı lstan 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta, lise mezunlan tercih edilir. ,,. 
· Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmalan lizımdır. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun 

4 - Müsabaka Villyet P. T. T. Müdürlüklerinde 15 Atustos 1939 salı 1 - Satın alınacak 500 adet arka çantasının 26/7 /939 çarşamba 
günü saat 14 de yapılacaktır. saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlanna 20, orta mektep me- 2 _Tahmin edilen bedel 2300 lira ve ilk teminatı 173 liradır. 

zunlanna P. T .T. Memurin kanununun hükmüne göre fimdilik 10 lira ve 3 _ Ev:::.af ve nümunesi komisyondadır, görülebilir. 
müvezzilere de '1 den 10 Ura)*a kadar llUl8fl aall verilir. of _ İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat 

8 - Süvari müvezzilllini isteyenler dilek~lerinde bunu tasrih etmek· buzlaril~ Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki k 
le beraber bir hayvan tedarikini taaJıhüt ecleceklerdir. Bunlara 5 liı:a yem )'Ona· gelmeleri. cM62· 
bedeli verilecektir. 

'1 - Bqka dairelerden naklen gelecek olanlar mü.sabaluya tabi ol· 
matla berabzer kendilerine umumi hükümler dairesinde maıq verilir. 

ı - Müsabakada muvaffak olanlann idarece teklif olunacak her hanıt 
bir yeri kabul etmeleri prttır. c5468> 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
Miktarı Mulaam- ~oia Muakka1 

Cimi Çoia Aa w fiab tutan Temiaatı 

L Kr. L Kr. L K r. 
Ttlrldye Y ayaaeYi tarafmdaa Kriple maden kömürü 120 100 ton 14 '15 1 '1'10 132 '15 O h 

Mektebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı ve miktarı ve muvak· DOK MAN olarak uır-
kat teminatı yukarıda yazılı kriple maden kömürünün, 9/8/939 çarpmba ludı. Ôalimkdeld Hafta 
günü saat on dörtte açık eksiltme suretile mübayaa ve ihalesi yapılacak· •efr'edilecektfr. .................. tır. 

TAKViM 
cccuuuuu n en oeescuu....., 

24 T-m 19St p...,..ı 

. ... . 1 c .. u1,.1Ablr ıstl 
a-11 tt TEMMUZ ıst5 

R1111 lumı 80 

-
.......... 4,51 o,.. 1 ıı,21 - ...... ' 

A.kp•• ıt,SS - Yatlla ı 
t .. a1r r2,4S 

günü saat on dörtte açık eksiltme suretile mübayaa yaptlacaktır. Dr. Dwaa Sami ---
Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 ~==========~ 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmaları lhunge- 1 S T A F 1 L O K O K AŞ 1 S J 
len eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukanda yazılı muvakkat teminatla- lstatııokoldardan mQteveWd (er· 
nnl İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırd.ıklarıııı aenUIE, • çı-., koltuk a1b çl• 
gösterir makbuzlarile veya bank mektuplarile .,,. ticaret odfsı yeni yıl Mı.. b'111. arpacık) Ye bnton clld hasta 
gesini hamil olarak belli glin ve saatte !De~ta ~kkil komisybnu klanna klllfl pek teslrll bir ıdır 
mahsusuna mirüaatları. (5582) .. _ DIYaa7olu No. llJ 


