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Heybeliada Yan·,. 
gını Mesulleri Okuyucularımız 
henüz bulunmadı- Jlilor ki ı ---

Tarifeler eğlenti Polo~ya ile Alm~Dy~ıııo 
• • karşılıklı vazıyetı 

yerlertnde tatbrk Polonya ile Almanya arasındald 

l 
? Danzig meselesi, hala sürüp gitınel>· 

o unmuyor mu e te, istikbal için bir niza ınevıtJU 
, "', .- . . , teşkil etmektedir. Şüphe yok ki b\1 

,l\la.y Kumandanı Beni Dinliyor, 
inanma yordu 

Adadaki koru memuru
nun gayri kAfl olduğu 

anlaşıldı 

Gazinolardan şikayetler 
İstanbul eğlence yerlerinde tat

bik edilen tarifelerin, halkı soya •• 
cak kadar yii.sek olması birçok §İ.· 
kayeti. mucip olmaktadır. Dün de. 
bir kariimizden bu mealde bir. 
mektup aldık. Kariimiı diyar ki: 

Halkın bırçok şıkayetmı mucıp meseic ne doğrudan doğruya aıa~· 
0)8R bU haJlerfO beladj

1
9 ffiÜC3· ciar olan Almanya ile Polonya ınu· 

Fakat Sözlerime Heybeliadada büyük afet halinde 
başlıyan ve bütün adanın çamlarını 
tehdit eden büyük yangının mesul
leri henüz anlaşılamamış ve hiç bir 
kimse tevkif olunamamıştır. Dün 
yapılan kat'i keşiflere nazaran ya
nan saha tam 3 hektardır. Bu saha 
dahilinde 3024 çam ağacı yanmıştır 
ki, bunların ekserisinin kuturlan 14 
santimetredir. 

d 
ı 1 · t' tekabilen efkarı umumiyeyi teıı\fff 

e eye g rış 1 ederek noktai nazarlarını dairoi sU· 

Biraz sonra kademe kade· ı 
me emniyet tertibatını alan °1'alayın 
karargahına vardım. Kumandanın 

yanına çıktım. Keondimi tanıttım, o 
günkü harbin başlangıcından niha· 
yetine kadar bütün safhalarını birer 
birer anlattım. Alay kumandanı 

bey, beni dikkatle dinliyor, fakat, 
anlıyordum ki, sözlerime inanmı

yordu. Bir aralık sözümü sert bir 
tavırla kesti ve: 

- Utan, dedi, bak, başçavuş ta 
olmuşsun. Yazık devlet ve milletin 
sana yedirdiği ekmeğe ve verdiiii e
meğe.Utanmadan kıt'andan kaçtın 

ve şimdi de bana maval okuyorsun. 
Bu ummadığım vaziyet ve mua

mele ka~sında kendimi kaybettim. 
Söyliyeceğimi şnşırdım, kendimi 
müdafaadan taciz kaldım. Biraz son
rn, ben, m:mgalanm ve topladığım 
perakende efrad harpten kac:makla 
suçlandırılmış ve kövün genişçe bir 
ahınnn tıkılmıştık. Kapıdaki nöbet
çiler, bizimle eğleniyor, yüzümüze 
tilkürüvor ve kumandanlarının he
pimizi kurşuna dizdireceğini söylü
yorlardı. 

Böylece, iki saat kadar bir vakit 
geçmişti. İzmit fırkasının döküntü
leri de bizim akibetimize uğramış, 
onlar da kaçak sanılmıştı. Biraz son
ra da, düşmana kaptırdığ1mız batar
yanın ağırlık kumandanı bir kafile 
halinde bulunduğumuz köye gelmiş. 
Bir yüzbaşı olan nğırlık kumnndanı 
vaziyeti, fecaati süvari alay kuman
danına olduğu gibi söylemıs. Ben, 
bkıldılhmız ahınn bir kösesinde . ' 
kendimize isnad edilen ağır sucun 
tesiri nltmda kıvranırken, bir süva
ri neferi yanımıra ıteldi ve beni nlay 
kumnndnnının istediğini söyledi. 
Gittik yanına: 
Kumandanın biraz evvelki sertli

ği p.ecmiş, <;ehresi keder ve yeisle 
çizJ?ilenmişti. Birkaç saniye yüzü
me baktıktan sonra: 

- Sözlerin doğru imis başçavuş, 
dedi, fJrkanmn BabAeskiye domı 
ric'at etti,ğini ve Lüleburf?azda icti
ma edeceğini simdi telgrafla haber 
aladım. Bu vazivette si?.in Babacskf
ye doğru gitmeniz tehlikelidir. Düş
manın eline düşmeniz çok muh e
meldir. Bunun için sen buradan 
Havsaya çekilir ve sosevi takiben 
Edirneve ~idersin. Şimdi biz de ri
ce't edeceğiz. 
Sen, yanındaki cfr-0d ile yanın saat 
kadar burada kalır, bizim ricatimizi 
setredersin. 

Sevinecek zaman değildi, kan ağ
lanacak bir vaziyet vardı ortada. Fa
kat, üzerimize sürülen kaçaklık le
kesinden kurtulduğumuza o anda, 
çok sevindim doğrusu. Alay kuman
danının verdiği vazifeyi tnbii kabul 
ettim. Y.almz buna mukabil kuman
dandan bir ricada bulundum ve: 

-Kumandan bey, dedim. LOtfen 
'şuracıkta bana verdiğiniz vazifeyi 
ve Edirneye gitmek emrini yazı ile 
veriniz. Yann, Edirnede yüzümüze 
\yni kara leke sürülmesin. 

Kumandan biraz tereddüd eder 
·gibi göründü. Düşündü, düşündü 

,,ve sonra: 
,, - İyi ama, dedi. K1t'enızdan ne 
suretle nynldığınızı bilmiyorum ki. 
Yoa kaçtı iseniz. 

l Bu kaçmak sözü çok gücüme gi-
diyordu. Birden gözlerimden ya~ 

;boşandı. Ağlıyor ve söylüyordum. 
; Kısaca geçmiş hay.atımı, hizmetle
ı rlmi .anlattıktan sonra: 

i - Ben, dedim. Verdi~niz vazife
yi yapacağım. Fakat, Edimeye git-

1 miyeceğim. Kıtama iltihaka. çalışa
cnğım ef endiın. 

Kumandan hayrelle yüzüme bak
tı, ve: 

- Hiç §ilphe yok ki, dedi.Esir 
olursunuz. Sen benim tavsiyemi 
yap. 

1 - Edirnede harp kaçağı suçile 
~zindanda siirüneceğime, kıt.Dma il
tihak yolunda can venncği tercih 
ederloı kumanWın bw. 

Bu sırada, Kadıköyünden çıkmak 
üzere bulunan topçu ağırlık ubiti 
de yanımıza gelmişti. Sözlerimi din
lemiş ve alay kumandanına hitab 
ile: 

- Başçavuşun dedikleri doğru
dur kumandan bey. Harbin en şid
detli zamanında, yanında. iki man
galık bir kuvvet ile üçüncü fırka ile 
İzmit redif fırkası arasında irtibat 
tesisi için biraz ilerimizden geçtiği
ni gördüm bu çnvuşun. Ricat esn~ 
sında da, bölük kumandanı olan 
yüzbaşı Kazım beyle görüştüm. O 
da, başçavuşla mangalarını merak 
ediyordu. 

Dedi ve kan sızan yüreğime se-
rinlik verdi. Bu şehadet, süvari alay 
kumandanı üzeıinde iyi bir tesir 
bır.aktı. Hemen bir vesika vazdı . . 
Topcu ağırlık zabitinin hakkımda 
verdiği malfunattan bahsetti. Bana 
verdiği setir vazifesini, ve vaziyet 
icabı Edirneye çekilmek emrini de 
iJave etti. 

Alay köyden ayrılmak üzere ha
reket ederken ben de yanımdaki ef
rad ile köyün şimal tarafındaki 

sırtları tutmak ve gelecek düşman 
kuvvetile çarpışarak süvari alayına 
ricat zamanını kazandırmak için 
marş nınrşla yola çıktım. Köyden 
on dakika kadar ancak ayrılmıştım 

ki, düsmanın bir süvari kıt'nsile yüz 
yilze ~eldim. Hemen açılıp yayıldık, 
diz çökiip şiddetli bir ateşle düşma· 
nı karşıladık. Süvariler çok seri bir 

Yangının bird<'nbire bu kadar te
vessü etmesine müthiş sıcakların ve 
çam ağaçlarının bu yüzden birden
bire alevlenmesinin müessir olduğu 
tahmin olunmaktadır. Yangında mo 
topomp işlemediği tarzındaki yaz~ 
lar doğru değildir. Motopomp işle

miştir. Fakat bu gibi orman yangın
larında suyun yangın söndürmekte 
rolü hiç yok gibidir. En müessir ça
re, yangın sahasını tahdit edecek 
tarzda hendek kazmak ve o sahada
ki ağaçlan kesmektir. Nitekim bu 
usul orada da tatbik olunmuş ve yan 
gın bu suretle söndürülmüştür. 
Yaptığımız tahkikata nazaran bil

tün adalar ve Belediyenin 6 tane 
koru bekçisi varclır ki bunlar kafi 
değildir. Bu miktar derhal tezyit o
lunacaktır. 

Diğer taraftan orman koruma bö
lük kumandanı dün ada kaymaka
mile temas ederek bu nevi faciala-
rın önünü almak ijin alınacak ted
birleri derpiş etmişlerdir. Öğrendi
ğimize göre adada bundan sonra 15 
kişilik bir askeri müfreze de hazır 
bulundurulacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 1 
Lutfi Kırdar Yalova dönüşü adaya 
uğramış, ada kaymakamı Bay Ke
malle temas ederek yangın hakkın
da kendisinden me1ı'.\mat almıştır. 

•- Ço~t muhterem bayım, 
Ben de gatlnolardan şikayet e

deceğim: 

Caddcbostanı gazinosu, nev'i 
şahsına has bir şeydir. Bir tarife 
asmış; ine yazı ile bir de (çalgılı) 
ilave etmiş. Çalgı dediği caz, öğle
den ı:ıonra ve a~ama doğru gelir 
ve çalar. Çocuklarımı plôja soktuk
taı:ı sonra ben de gazinoya otur
dum. Evvelce 12,5 kuruşa bir kah. 
ve içerdim. Yine kahve istedim. Bu 
sefer 25 kuruş aldılar. Arzettiğim 
sabah s3at on ve günlerdtm de salı 
idi. 

Sebebini garsondan sordum: 
•Çalgılı da onun içinı~ cevabını al
dım. Halkın bu kadar laübalice al. 
datılmıya cür'et edilmesi yalnız ih
tikar d~ğil, adeta tecavüzdür. Ak. 
şama gelecek çalgının sabaha ne 
taalliiku var? İnsan kendisini is -
tanbulda değil, dağ başında sanı • 
yor. En çok gücüme ğiden şey, bu 
manasız aldatmıya cür'et şeklidir. 

Bugünün adamı, bu yalancılar
dan nefret ediyor. Öneml-0 maka. 
mının dikkat gözüne koymanızı 

saygı ile rica ederim. 
Mesadet Dinçer 

YENİ SABAH: Hayat ve eğlen
ceyi ucuzl!Wnak hükt1metin en 
bellibaşlı prensiplerindendir. Bu _ 
na rağmen İstanbulda hayat ve eğ
lence yerleri çok pahalıdır. Bele
diye 1ktısad Müdürlüğünün birin
ci derecede ehemmiyetle meşgul 

olması lfızımgelen bu iş maattecs
siif gecikiyor. Alakadarları iş ba-

İstanbulun bütün eğlence mahal- rette etrafa yaymaktadırlar. 
lerindc ve pl5.jlarında tarifelerin Fakat burada dikkat edilecek bft 
çok yüksek oluşu ve halkın bu yüz- nokta vardır. 

den eğlenmek üzere gittiği bu gibi Polonya, Danzig meselesi had bit 
yerlerden tahmininden çok fazla pa- şekilde tezahür ettiğindenberi ta : 
ra harcıyarak teessüfle döndüğü kın<lığı tavrı, ilan ettiği siyasetini 
görülmektedir. Birçok yerlerde kon- ı asla bırakmamıştır. Komsusu ~ ' 
trolün yokluğu veya müsamahası • manyanın tehditlerine, bag-JJ1Tlal3-
yüzl"ınden halkı mütemadiyen izrar 
edecek tarifeler tatbik olunuyor ve rınn ve hatta Danz.ig şehrinin içerı· 
hiç lüzumsuz ve münasebetsiz vesi- sindeki müthiş nazi propag:ındasıtıl 
lelerle mütemadiyen para alınıyor. aldınnıyarak tuttuğu yolda ilerle' 

mektedir. 
Varşova hükumetinin s:yasctiı 

def'aUe beyan edildiği gibi sırf J'O
za kaymakamlarına şiddetli bir ta- 1onyanın istiklalinin ve §CrefiJlill 
mim göndermiştir. Lutfi Kırdar bu muhafaza ve vikayes.ine dayanın~· 

ta, ve herhangi bir kuvvet har~e
tine ve taarruza karşı akabinde ııar• 
be girmeğe hazır bir keyfiyet arzet· 
mcktedir. 

Halkın mütemadi şikayetini na
zan itibara alan Vali ve Beleclive 
Reisi Doktor Ltltfi Kırdar bütün ka-

tamimile kaymakamların mıntaka

ları dahilinde bizzat kontroller yap
malarını, tarifeleri tatbik etmiyen-

lere bizznt sed cezaları vermelerini 
istemişlerdir. K.aymakamlar ayni za 

manda haftanın iki güntinde kontrol 
ettikleri yerlerin birer listesini va
liye vereceklerdir. 

Harap Binalar 
Beledlye bunl•rın yıkıl
ması için faaliyete geçti 

lstenbulda birçok ahşap ve kargir 
binalar içinde oturanlar için ciddi 

bir tehlike teşkil edecek kadar ha
rap ve fena bir vaziyettedirler. Be-

lediye bu vaziyeti nazarı dikkate a
larak bütün kaza kavmakamlarına, 

kazaları hudutları dahilinde bu ka
bfl evleri ve dükkanları tesbit ede-

Polonya, müteaddit devlet rfcşli' 
nin de söylediği gibi herhangi bit 
müzakereden, sulh yolile konuŞS • 
rak muayyen bir neticeye var~ 
imkarunı istihsal etmek bususund' 
kararını vermiştir. Fakat bu anı~· 
manın bir taraflı olmasını ve tııtıı'. 
mile Almanyayı müstefüf kılırı851-' 
nı kabul etmemektedir. 

Bu da Leh bakımından doğrU bit 

düşünüştür. Zira, Almanların ıııe<J• 
)lll' 

zubahs mıntakada yerlcşıncleri dİ 
linde Polonyanın siyasi ve iktl53 

ve coğrafi vaziyeti çok sarsılacat • 
tır. · 

Bunun içindir ki Polonyalıl8flll 
düstur olarak kabul ettikleri ı;ııll'• 

hareketle sağ ve sola çark ederek 
geri döndü. Ancak üç dakika kadar 
bir 7.amın sonra, öniimüzdeki sırtın 
gerisinde attan indi, bize karşı ya
ya cengine piri ti. Gcrcl, mevziimiz 
rnüdafaaya miisait, efradın da görü
nüşte manevi kuvvetleri yerinde i
di. Arzu ve heyecanla ate.şe koyul
muşhrdı. Düşmana baş kııldırtmı

yorlardı. Böyle olmakla beraber, 

EJ ektrik)j Fırınlar l .J!!!! davet ediyoruz. 

-- 1 Bu Seneki 

rek kabili tamir olanlarının sahiple- her iki tarafı tatmin edecek bir \V'l., 
lı l' 

rine vaziyeti bildirerek tamirlerini laşma, aksi takdirde bir harp te 

temin. kabili tamir olmıvanlann ise kesi halinde derhal harekete geÇ • 
• 1 j,S• 

yıkılması için harekete geçmelerini mck ve milli hudutları korurrıı:ılt 
Bir Alman firması lırın-
cllat"dan alp rl ı r ldı Tütün tebliğ etmiştir. tikametinde seyretmektedir. 

Buna mukabil Almanların cef' • 
hesinde bir değişiklik, hafif de ols' 
müşahede ediliyor. İlk zarnanl'rııı ben harbi bir an evvel kesmek ve 

bu tehlikeli mıntakadan çekilmek 
istiyordum. Açıkcnsı, iiç mangamın 
eCradından gayrisine hiç te güvene-

Bir Alman firması İstanbul'da 
elektrikli fırınlar tesis etmek üzere Rekoltemiz Bu seneki Susam m h

aJIUmUz 

miyor, yapacakları bir panik ile bi
zi müşkül ve tehlikeli bir vaziyete 
sokmalarından çok çekiniyordum. 
Karşımızdaki Bulgar süvarileri 

de çetin harbediyorlardı hani. A
det~ kendilerinden kalabalık oldu
ğumuzu anlamalarına rağmen, har
be tutuşmaktan çekinmemişlerdi. 

Fakat, endahtları hiç te muntazam 
ve isabetli değildi. Müsademeve . . 
başlıyah bir saati geçtiği halde, bir 
neferimitln burnunu bile kanntmı· 

faaliyete geçmiş ve şehrimize sala· 
hiyettar bir mümessilini göndermiş· 
tir. Mümessil şehrimizde birçok fı
rıncılarla temas etmektedir. Birkaç 
firinci günde MOO ekmek imal ede
cek elektrik fırınları sipariş etmiş
lerdir. 

Rektör Ankarava gitti 
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, 

dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
vvvv 

ya m'ıvaffak olamamışlnrdı. Böyle p·a1·'arda faf 8faOl3f C8Z3f andırılaC3k 
olmakla beraber, ben tedbirli hare-

Birçok münasebetsiz kimselerin 
bilhassa plajlarda denize girn ka • 
dınlara çok iğr~ç şekilde Jlıf attık
ları nazarı itibara alınarak bu gibi 
kimselerin sür'atle cezalandırılma-

keti lüzumlu buldum. Kendilerine 
ve bilhassa hayvanlarının bulundu
ğu yere bir baskın yapmayı kur
dum. İhtiyatta alıkoydu~um manga. 
larımdıın birini, yine ihtiyatta bulu
nan perakendelerden seçtiğim on ları ve bu vaziyetin önüne geçilmesi 
neferle kuvvetlendirelim. Bu küçük tebliğ olunmuştW'. 
müfrezeyi idare tdecek olan Eskişe-
hirli Süleyman onbaşıya, yapacağı şin hafifleyivermesi, efradın da ma-
hareketi iyice tarif ile yola cıkardım. nevi kuvvetini arttırmıştı. Ateş 

hattında, düşmanı geriden sardığı-
Yanm saat geçmemişti bile. Bu -

kil 
"k "fr 

1 
h mı ve ateş altına aldırdığımı bagı-

çu mu eze, so cena ımızın n- k .. 1.. f 1 · · 
kl d d l k k 1 

rara soy uyor, ne er enmın cesa-
çı arın an o aşara , ·arşımızc aki · · . . 
d

.. h ttrı. h 
1 

b retlerını arttırıyordum. Kısa ve sık 
uşmanın ve a u ayvan an ek- : • 

1 tt'ğ' . b'l .
1 

. sıçramalarla kuvvetımı manga man-
e ı ı yerın ı c gen enne varmış-

lar, yaptıkları bir bomba baskını ile ga ~leri sürüyordum. Arzu ettiğim 
evvela hayvanları dağ tm la _ netıce hasıl olmuştu. Düşman avcı 

ı ış r, son h 1 d v •• .. •• 

ra da düşman hattının gerilerine attını so a ognı dondurmuş, ko-
saldırmışlardı. Düşmanın vaziyeU şar ndıntla kaçıyor, gecenin karan-

g k
•- .. ,..'!,"ll 'şti Çü. k" lıklanna dalıyordu. On dakika son-

erçe ~n mujAu eşmı . n u, k d" t k ·x· 
ilk tı ıı; t . k d ra, açan uşmanın er ettı15ı mev-

aç 5ımız a eşın arşısın a, an- zı· .. d 'd'k Ek · 
dil b

·u ihU ın uzerln e ı ı . serisi maktul 
sızın şaşıran şrnan za ı , ya- lmak ü d.. . . 
ta bir kısım kuvvet ayırmaksı1ın bil-

1
° zerd~' uşmb anın y~i ik~ ne· 

tü . . er ve on ort ayvan zayı ettığini 
n mevcudile üzerimize atılmak görmek efradı sevindirmi§ mane-

gaflet~ni göstermişti ve şimdi de bu viyatlannı yükseltmişti. ' 
gafletinin cezasını ve oacısını çek-
micti. At h tt d b kı ku . Daha fazla durmadım orada. Çün-

-.ı eş a ın an lr sım v- kü 'f bit . rl t ed ..r. t . . , vazı em mış, ca en ı:.uva-

mveUfreazyıı:nakk, gerkısındnak saldıran rimize tam iki saatlik bir valit te-
emıze arşı oym mecbu- . . . f dı 

riyetlnde kalmıştı. mm etmiştim. Hemen e ra mı top-

Du
.. b t bb.. ~ b . ladım. Alay kumandanının verdiği 
şmanın u eşe usu, enım . · 

tecru"b li ·· 
1 

. d h" talimat ve yaptığı tarıfata uyarak 
e goz erım en ıç te kaçma- · d 

..,, .. tı Bird b" k zd . ~enUD istikametıne uzan un. 
- . en ıre. arsımı aki ete- ... (D ) • . evamı ~u 

Son verilen haberlere göre b·~ se
neki tütiin mahsulümü7. çok bere -
ketli olup umumi rekoltenin geçen 
yıla nar.aran üç dört milyon -kilo 
fazla olacağı zannedilmektedir. A-
nadolunun muhtelif yerlerinden vu-

Susam mıntakalarından şehrimiz. 
deki alakadarlara gelen malumata 
göre, susam mahsulümüz bu sene 
çok yüksek olacak~ır. 

Bu iyi haberlerin neticesi olaraic 
alivre satışlar başlamıştır. İlk ola-

kua gelen yağmur ve seylaplar, re-
koltenin daha fazla olmasına mAni rak 14,5 - 15 kuruş arasında 110 bin 
oJmuştur. kilo susam satılmıştır. 1 

Evvelki senelerden kalan stoklar. Geçen seneden yeni yıla 1500 çu. 
dan büyük bir kısmı satılmı§ ve an· val kadar stok devredildiği anlaşıl
can 5 milyon kilo kadar bir mikdar mıştır. Fakat talepler fazla oldu
kalmıştır ki Amerika ve İngiliz fir-ı ğundan stokların pek kısa bir za _ 
malarının hararetli istekleri karşı- manda eriyeceği umulmaktadır. Bu 
sındn bu mikdarla beraber yeni seneki susam rekoltesi, geçen sene· 
mahsulün de kolayca ihraç edile • k' d ·· . 1. f 1 1 • _. . ın en uç mıs ı az a o . .,rak 220 bın 
cegı umulmaktadır. Bılhassa İngiliz 1 t h · -.ı·ı k clir . çuva n mın t..-uı me te . 
fırmalarının son zamanlarda Ege VVVVVV'V'VVVVV~ 
mıntakalarında yaptıklnrı tetkikler liU'l'U!"RBIX ı 
bu ümitleri takviye etmektdir. 1 

vvv-..,__v_ - -·-- - - · --- - - - --- - - · K put bezi imalathane-
iKTISAT 1'LERI ı 

Sanayi Umum Müdürü 
ge di 

Sanayi Umum Müdürü Reşat dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. U. 

mum Müdür, şehrimizde on gün ka
dar kalarak bazı müesses leri geze-

cek ve alakadarlarla 
yapacaktır. 

görüşmeler• 

,. 
TAKVİM 
ftiftih••4hh4h#4#114h Yt#Jtıl 

25 Temmuz 1939 Sl\1.1 

Hint : 8 Cemauyllihir ıssa 
a .. ı ı 12 TEMMUZ un 

Razı hııır: 81 

Enurum Konifeaİ açıldı 1919 

)eri için yeni bir . 
ntzamname 

Kaput bezi yapan imaHithaneler 
için yeni bir nizamname hazırlan _ 1 

maktadır. Ellerinde, nizamname hü-ı 
kümlcrine aykırı surette yapılmış 1 
kabut bezi bulunan tüccarlar üç ay 1 

zarfında bu_ bezleri mnhalli Ticaret 1 
Odalarına, Ticaret Odası olmıyan 

yerlerde Belediyelere damgalata -
caklardtr. Bunların üzerilerine si _ 
linmiyecck şekilde ctip harici> dam 
gası vurulacaktır. 

YUksek iktisat ve Ticaret 
Mezunları Cemiyetinin 

PllJ •Alenceal 
Yüksek İktısad ve Ticaret mek

tebi mzunları cemiyeti, her yıl ol-

duğu gibi bu yıl da mektepten me
zun olan gençleri, eski yıllarda me

zun olan arkadaşlarile tam~tırmıık 
için önümüzdeki cumartesi günü •t• natl: <1,SO 

ı tı,20 - İlı:laal ı 
19,32 - Yatıı ı 
luu.k : 2,44 

16,17 
21,:n 

Anadoluhisarında Küçüksu plfijın

', da bir eğlence tertip etmiştir. 

.~ 1 Bu eğlenceye, şehrimizdeki mali 
~ ... ___ E-~·~~'~ 1 t' . - ve ıcarı mehafile mensup bazı zc. 

if!Cı 
gürültülü neşriyatına, tehditle! f• 
muayyen siyasetlerin tenkidi yet 

'bl' 
ne şimdi bir sükun arız olmUŞ gı tıit 
dir. Ve Almanya, daha ziyade 

et' 
anlaşmıya doğru gidiyor hissini.; et 
mektedir. Fakat buna rağmen diJ 
taraflarda, mesela Ukranya tarııf~ 
da faaliyet artmakta, bu keyfi1c n· 
Polonyalıları Alman lehine bir ıtı 
saadat sistemi takibine icbar ede ' 
cek vasıta olarak kullanmak iste; 
nilmektedir. Yalnız burada da yjtl 

Polonyanın ve müttefiklerinin ~: 
rih ve meşru haklannın ve kU~ 

ıı· 
]erinin verdiği azim ve soğuk1'~ • 
lıkla harekellrine ve mukaverne 
lerine çarpmaktadır. 

'fO' 
Almanyanın kulakları art~ ill-

lonya ile garp demokrasilerin111 }ıB' 
tarlarını duyrnıya ve Alman J1lıl li' 
kemesi de mnruz kalabileceği ıell 
keleri mantık yoluna koymıY8 1>9; 
lamış gibi görünmektedir. yııl ilS' 

bu hususta kat'i hükmü yi~e ~ 
tak~l hareketler verecektir· it 
bir şahsın idaresinde bulun::ın tı • 
hükumet, insanların tabiatinlı:ı tB ıı 
havvülleri hakikatine istiJlııde 
mütemadiyen de~işiklik göstere • 
bilir. 

Dr. R~d SA~ 
vat da davet edilmiştir. Eğlellce~ 
davetli olanlar Küçüksu pl&j~S" 
gün öğleden sonra Köprllden ~ ~ 
cak 17,15; 17,50; 18, 18,45 ve 19,85 

purlarile gideceklerdir. g• 
Tesbit eclilıniş olan eğlence ~t· 

Tamına göre, eğlence, Küçükstl ~ııı 
jında saat 9 da yenilecek yefll ·"' 

·o~ 
başlıyncak, bundan sonra gatW , 

kestrasının çalacağı müstesna ~ 
çalarla pazar günü sabahA ~ıı 
devam edecektir. 

l 



T&lf llA•A• ... 

Mukabela· Lozan Günü Anıldı 
panyada Bir ibtilil mi B!lmisil .. ı::.:::.:::. •ana .. 

Lazl mdl~ bir şekilde bayraklarla .Oslenmişti. Rektörfln uma süren ve çok al-

lMldılıri altla blemlerll fmalamak 
için fazilet, ahlik ve ilimle yetişiyor 

ta. (8.••af ı 1 inci .. yfamısda) j Ordre g~zue~i diyor ki : 1 Ktlrsflnln bim Madne aivri ve Lo- k-.lanan ba &Çit konf eramandan 90ll 

alınan kara atfedilmektedir. "Şura.ı bilhus.ı ,,ayanı kayıttır (Bq tarafı ı i ...... i sayta>Jal zam mukayeseye yanyacak şekilde ra kürsüye İstanbul biversiteai hu-
~ol gaeteleri, dün dahiliye ki, gen~rıd Queipo de Llanonun işten ıelmjtir. Bunlar oMwıı.1§ gibi p- bir Türkiye haritası aaılmış, ona• kuk fakültesi 1uıkuk bafl•Dg1Ç ve ta.. 
~ mukaddem bir müsaade is uzaldqtınlma.sı, kont Cianonun İı1- terilmek istenmiş ve bir mesele çık- Wra 711karJS1na ft bir Türk hayra- rih doçenti Bay Yavuz Abadan ge
~ edilmden yapılacak bütün top panya se~·aJıatinin hemen ert.3i gü- ması arzu edilecek bir şey olmadı- tının Dd tarafına Atatarkb Ye Is- lerek Loaan sulhfhıün esaslı bir tah
t( Ve tezahüratı menedn bir emri uü vukua Jıelmiştir.,. ğından tekeTilr etmiyecejini ümi- met lnöııünün tabii büyüklükte por- lilini yapb Te bilhassa Jlontrl ve 
~· GENERAl.J Lf,ANO IJURGOSTA dile ses çıkarılmamıştır. treleri talile olonmQftu. Hatay zaferlerinin bu mesut gflne 

ie tıa ı membadan general Guiyo Burgos. 24 (A.A.) - Gneral Fakat Türkiye aleyhindeki bu düt- Salon çok kalabalıktı. Vali ve he- çok yakın umanlara teudM ediH-
1'ti ~~nun vazifesinden affı sebep Quipo de Llano, halen Burg:osta bu- manhk tezahürleri maa1'teeaüf de- lediye ıeiai Dr. Letfi Kudar, mra- fini mesut bir teaadflf olarak tavsif 

: otrenilmektedir. lunmakta ve bir otelde oturmakta- vam etmektedir. Almanyadan yeni simde bahııımak bere f8hrimize l'el- ederek 861lerini bitirdi. 
lebeti Olt hareketin yıldönümü müna- dır. avdet eden bir vatandafla kollUfU- mit olan lnivenite rekt6ı1l Cemil Bay Yavuzdan sonr.a Lıtanbul ü-
'8Jıat Yle, general, Frankoya karşı x/R YANGIN yordum. Pasaportunu vize ettirmek Billel, mebaalardan Bayan Nakiye niversitesine mensup Uç genç 
1a.ı.. bir taarruz tazammun etme- Tole<lo, 24 (A.A.) - Hükumet Elgfln, fakülte. dkanlan Te n""'fe- Kürvet Sü.kQU, Bedri Salh.x. 
~ için polis idaresine müracaat ettiği -- ""'8 
,.... ~raber, başkumandanlığın sarayında bir yangın çıkmı~tır. İt- sörler meruimde hazır bulunuyor- ve Orhan Kutlan alaka ile dinlenen 
ha ıdareaine kan,ı hakiki bir is- faiye, sarayın büyük kliseye müte- zaman, orada işine bakan memur- lardı. birer konferans verdiler. Hararetle 
... hareketi teşkil eden bir nutuk veccih olan cephesine bol su sıkarak, lardan biri •Türkiyenin rahat yap. Saat tam d6rtte şehir bandosu alkışlan'11 bu konferanslardan son-

)fetınfttir. yangının Toledo katedraline siraye- nır bir memleket olup olmadığını• tarafından çalman İıtildiJ m&Jll ile ra merasime nihayet verildi. 
'atuk, Sevilde "A. B. C ... tara- tine mani olmuştur. sormuş ve, bu sualin bir hayret tev- merasime batlanch. Dün Halkevlerinde .de büyük ba)Ta 
tbı n~redildi. General, askerle- lit edeceğini teslim eder gibi, ar - Evvell kürsüye çıkan rektör Ce- , mı tesit için merasimler yapılmış-
'- iktid~r mevkiinde bulunm~ları, Danzig hududun- kasından izahat da vermiştir. cBiz, mil Billel Lozanm biltln ehemmiY<!· tır. 
'lııtı hrai sıyaset haydutlarını kogma- Almanlar, yakında Karadenize ine- tini tebartb ettiren çok atlzel bir Ankara, 24 (A.A.) - Lozan za-
1ıra_~ını geld~ni bey~n. etmiştir. da B ! r Hadise ceğiz. Sizin .qıemleketinize belki konferans verdi. Rektıör konferan- !erimizin 16 mcı yıldönümil münase-
~e eden kımselerın ıdare me- ~ memuriyetle gelirim de onun için smda Lounın bilbam bir sulh gti büyük bir tören yapılmı~tır. 
~sını elde etmeleri lazımdır. Berlin, 24 (A. A.) - Polonya Dan- soruyorum• demiftiı'. na oldujunu tebarüz ettirdi. Ve bil- betiyle Ankara Halkevi meydanında 
"-1 liğerlerinin mücadelsine se- zig hududunda yeni bir hadise ol- Bunu bir tek şahsın minasız. ve yak AtatlrkOn babnunnı anarak b~ Binlarce Ankaralı tören meydanı 
.... olanlar değil, general ispanya muştur. münasebetsiz hareketi suretinde hatıraya hürmeden hazır bulunanla- nı hıncahınç doldurmuştu. Meydan 
4' '-uhazırda bir haksızlık altın- D. N. B. ye göre, bugün saat 14,30 maiur görebiliriz. Zannetmeyiz ki n beş dakika sükftta davet etti . .Kek- bayraklar ve ışıklarla donatılmış ve 
~nduğuuu ilave etti. da Renneberg civarında bir Polon- Almanya hükWrıeti pasaportlannı tör bilhaua dedi ki: hakiki bir bayram yeri haline gel-

9' İspanya bugün ekmeğe ma- ya müfrezesi, hududu geçerek Dan- vize ettirmek üzere müracaat ede- .. _ Bugün Lozan günüdür. Lo- mifti. 
~ bu Andalozyada, bu~day ıe- zig arazisi dahilin bir kikınetre cek Türklere böyle bir lisan kulla- zan bizim sulh ve ı.afer günömüzdür. j Saat 21 de bandonun çaldığı istik 
~kkında ah~a~ tedbı~ler ~a- kadar girmiştir. Polonya müfrezesi, 

1 
nılması için emir ver~ olsun. Böy- Onun içindir ki her yıl bu gfinü bll- 111 mar,.iyle törene başlanılmış ve 

letı ir, haJbukı diğerlen emır- bir Danzig müfrezesile karşılaşmış 1 le bir emir olsaydı b~tün vizelerde rada kutlwuyonız. Sulh günüdüt. marşı mOteakip, hıfzı oğuzbekata 
... altnıda bulunan mıntakalarda ve ateş açmıştır. Hadisede yarala - ayni sözler söylenirdi. ÇftnkQ 1914 birinci tesrinin 29 un.1 kürsüye gelerek !.ozanın mana ve 
...:ah meseleyi tamamiyle ihmal nanlar olup olmadığı henüz malfim ı• Uzlaşmayı müteakip Almanyanın da girdiiimiz harpten 16 yı1 evvel ! mahiyetini Sevrle Lozanın mukaye-
~ . . değildir. Polonya müfre.,.ecri, bila - bazı ticaret taahhüilerini ifada bir 24 temmuz pnü Lozan üniversite- sesini ~ veciz bir ifade ile tebarüz 

ha1Jaı Elçlslnln · 
Harlclyı Vekilimize 
MHracaıtl 

Son posta ile gelmiş olan 21 teha
:mm tarihli "Daili Berald.. gazetesi
nin İstanbul muhabiri mahsusu ya-
sıyor: 

Türkiye mihver devletleri ara
sında bir "matbuat muharebesi., 
patlamış ve bu harp "İllustrierte 
Blatt,, isimli Alman haftalık mecmu 
asının dan mOudere dilmemyle had 
bir safhaya dahil olmuştur. 

TOrkiyede şimdiye kadar pek de 
mutat olmıyan bu tedbire sebep Al
man mecmuasının Türle milletini 
tahkir eden bir karikatür basmış ol
masıdır. 

İtalya sefirinin hariciye vekili 
Saraçoğlunu ziyaret derek Tflrk ga • 
zetelerinin İtalya hakkındaki neşri
yatını protesto ettiğini haber aldım. 

Türkiye hariciye vekili İtalyan 
sefirine İtalyan matb_uatının Türki
ye aleyhindeki neşriyatını irae eden 
büyük bir dosta göetermek suretiyle 
mukable etmiş ve: "Şayet hilkflmeü
niz İtalyan matbuatına bu küfür mü 
cadelesine nihayet vermesini emre
decek olursa ben de bWmkiler li
sanlarını tadil etmeleri hususunda 
kendilerini iknaa çalı.-cağıb.,, de
miştir. 

Maarif Şurasında 
Karara Bağlanan 
Meseleler 

~onun cevabı geçıkmedı. hara Polonya arazisine dönmüştür. tereddüt devresi geçirdiği de mu- si merasim salonunda imza edilen ettirmiş ve nutku ebedi v milli tel-
~ t bülten., 21 temmuzda, Arnavutlukla hakkaktır. Henüz bu eski taahhüt- sulh muahedesiyle galip ve muzaf- ler ve asil Türk miJleti için coşkun Ankara, 24 (AA) - Maarif şu. 
le.bili kumandaAından mahrum e- mhallereler leri ne kadar kat'iyetle ifa edeceği fer çıktık. ve heyecanlı tezahürlere vesile ol- rası bucün saat 10 da Maarif Vekili 
.._ r emirname neşretti. Emirna Bu muahedeyi Türk heveti mu- muıı.tur. Hasan Ali Yücel'in rei&liğinde umu-
~ """'-k T' 24 (A A ) Kral ' t k sarih surette malfım değildir zanne. ,, v 

" 

umandan t.arafından yalnız ırana, · · - ıye a- rahhasa reisi İsmet İnönü B" .. ük A- mi heyet halinde toplanmu: ve W-I b' 1 . b 1. d · diyorum. .Maamatih, ilk günlerin ~ Hıfzı Oğuzdan sonra söz alan ..__,, 
..__ alınmıştır. Bu haber Quiyo- ra ıner erı aşa.uman anının rıya- tanın kendhıine gönderdiği ıı.u altm Tn rinci celsesinde, g-n umumi to~ 
.-.. llll t ı ti d k' k . K 1 z tereddüdü gevşemiş olduğu ir;n bu v Naşit uıuğ da bilhassa Lozandan -~-
ı.k-:· s. Panyada «dokunulmaz- o - se n e 1 omısyon, ra · ogo ve -re· kalemle imza]adı. Lozan dönüşü in- lantı zaptı okunarak bazı tadillerle ~bot 1 yak .. · 1 · · b"t" al noktada da Alınanya hükfunetini sonrası üzerinde durmuş ve Türk 

~ründüğü bilyük bir akis u- ın muşavır erme aıt u un m - ana İstanbul üniversitesinde muahe t kabul edildikten sonra -An.kara Dil .. d · k · şimdilik muahaze etmek istemem. milJetini n milli şef nönünün etra-

~ ı. Bu zat, dahili harbin bi- ların musa eresıne arar vermış - deyi imza ettı'. Ve kalem·ı ı·yı· mu- fı d 1 1 ve Tarih, Coğrafya Fakültesi esas Yal d· - b n a top anmU) o doğunu ve bunun 
btf ı...~~e ~evil şehrini cüretkarane tir. nız, ıger ir vatandaşımızın haf aza edilmesi için İstanbul Oniver- miJJetin andı bulunduğunu anlatmış ve pansiyon talimatnameleri- ve 
~~le zaptetmiı,ti . z• v k•ı• uğradığı bir muamele, hiç tevil ka- sitesine emanet etti. Bunun manası- Yüksek Öjretmen Okulu Direktör-

Jl.NSADA TEESSÜR VE JT88t C ) ) bul etmiyecek bir suiniyet damga- nı anlıyoruz. br. Nutuklanian sonra Loun lilnll lüğünün müesse8e hakkındaki rapo-
p TEFSIRELR ş h • • d smı ta§lmaktadır. Bu vatandaş AL Ogün Büyük İnönilnü darülfünunda doiayısiyle hazırlanmış olan miltf ru) ile (Gazi Terbiye Enstitüsü Pe-

ı....:._ ari.s, 24 (A.A.) - Gazeteler, e fJmJZ C manyada bir mülk sahibidir. Dışan dinliyen nesil ve onları iııtilif eden filmler pterilmi.ş ve halk coşkun dagoji şubesinin teşkilatı hakkında-
~ki son hidiseler ile bilhas- (Baştarafı ı mel sayfada) para çıkarmak yasak olduğu için, sizler istikbalde birçok şerefli mud-

1 
teuhürlerle geç vakit dağılmıştır. ki rapor) üzerinde müzakerelerde 

:!.__~l olmaktadır. men beraberinde vakıflar umum mü memleketin gelirini Almanyada bulunmuş ve kararlar almıştır. 
il, -l'U(lue sazeteelnde donnadieu satfetmeğe ve binaenaleyh orada A •k d T •• .. •• Saat 11/5 te Maarif Vekilliği müs-
~~: dürü Fahri Kiper olduğu halde dün yapmıya mecburdur. B"Q vatan - merı a a urk Gun tepn B. İhsan Sungu"nun b.fhnh-
~ veneral Queipo de Llano, B. saat on bir buçukta Çanakkale va- daş, geçen 9ene, işleri için İstanbula U ğında açılan ikinci celsede (Jimn .. 
f"'a "°. Suner'in nüfuzu karşısında ! puru ile şehrimize gelmiştir. Veki- gelmek ihtiyacını duyduğu zaman, tik şenlikleri talimatnamesi) ile (().. 
~ edılmiştir. Bu, mühim ve şa- 1 li İstanbul vali ve beled!ye reisi Dr. kendisine bin marktan fazla bir pa- - kul spor yurtları talimatnamesi) ve 
~dikkat bir hadisedir. Bu, evveli Ldtfi Kırdar ve alakadar zevat mo- ra verilmişti. Demek ki böyle bir Nevyork, 24 (A.A.) - Anadolu Sonuna kadar da merasimde kaldı- (Milli bayrak ve okul flima.sı tali-
~ elerin ötesinde ittihat ve bir- törle açıkta bulunan vapurda karşı- para almıya hakkı vardı. Fakat bu j ajansının hususi muhabiri bildiri- lar. matnamesi) hakkındaki raporlar ve 
~ hUkUm sürmekten uzak oldu- lamışlardır. sene, kanun ve nizam değişmediği yor: Elçimiz, gazetelerde aynen çıkan tekli!ler üzerinde görüşülmüş, Ta
'- _isı>at eder. Ordunun ve hal- Vekil vapurdan salona bu motör halde, kendisine bir mark bile ve. Nevyork sergisinde Türk günü dikkat tophyan bir nutukla, insan- lim ve Terbiye Dairesi Reis Vekili
.___ bir kısmı. hof!IUtsuzluğunu gös- le gelmiş ve yolda vali ile birlikte rilmemiştir! Kan koca, iki vatandl§ şerefli ve hareketli bir şekilde kut- lığın beraberce menfaa.t]eri karşı - nin teklifi üzerine (Jimn~stik fen
~&ktedir. Bu sebepten dolayı di- muhtelif mevzular, bilhassa süt i•i memleketten çıkarmıya haklı ol- lulandı. !ıında bugünkü emniyetsizliğin racı lilderi talimatnamesi) nin Talim ve 
ı..tı bazı generallerin de işten uzak- etrafanda görU..rek izahat almış ve dukları onar mark para ile yan aç Sabah gazetelerindeki program manasını, Türkiyenin sulh lehine a- Terbiye Dairesince tetkik edilmek 
t.ı ~tı mevzuu bahistir. Gene- salonda kendisini karşıhyan ailesi 1 bir halde Türk topraklarına can ata- ve haberlr Tür"k günü üzerine dikka- tılgan rolünü, yarının flmitli mama- üzere mezkür daireye tevdiine ve 
.,..:.ueıpo de Llanonun gömen düş- efradiyle birlikte doğru Erenköyün- bilmişlerdir. Bu, tam minasile vah. i toplamıştı. Tiirk - Amerikan cemiyeti re- diğer iki talimatnamenin kabulüne 
..__ • ışiındiye kadar ordu ile falanj ! deki evine gitmittir. şi bir muameledir. Sebebi de bu va- Sergi gazetesinin ilk sayfasında rasını ortaya koydu. karar verilmiştir. 
;;."'•!lda .mütereddit bulunan gene- Vekil şehrimizde bi!'kaç aiin ka- tandaşın bir Türk olmasından iba- büyük elçimizle komisyon reisimizin islerinden profesör Traser, Türk in- Öğleden sonra saat 16 da vekilin 
.._ C-Udillonun falanj tarafına kati )arak zirai müesaeaelerdP tetkikler . Amerika halkına ve sergi ziyaretçi- kılabmın neticelerine dair kıymetli riy~setinde toplanan ücü.ncü celse-
.ta.. ?ak. nıeyJettiğini ispat eylemekte- yaparak Ankaraya dönecektir. rettir. terine birer mesajı çıktı. İkisinde bir nutuk okudu. de (Okul kitaplarının Maarif Ve'krı-
..... Bu muamelenin kabahatini bütün d Tü k b · ti · N rk T'' :a.ı 'nd f h · A Dün kendisiyle görüşen bir mu- e r anş sıyase nın yarının 1 evyo ur&.1erı en e mı, - Ji~ince bastınlması lıakkmdaki ta-

~nsa bu vaziyetten memnun ol 
-., ıdır. Bu, İspanyada mihver 
'ı letlennin galebesini gösterir. Fa
~n~al Franko, yanbş bir yolda 
--~ir. General Franko. biz
~tndi memleketinin bir kısmı a
' ne vaziyet almakta ve teenni ye 
'~ilzeşti kabul eylemekle her-
1\1 iyi etmiyor. Filhakika, gene
h li'rankonun, halen almakta oldu
~birler ile ispanyada disiplini 
~ lhuvaffak olabileceti cayi şüp ... 
tOA-~lsior gazetesinde Paya df-

.. ~alanjist hareketin tesiri altın 
~Yada içten fçe kaynıyan ka
lt • bfr dereceye kadar, Roma 
~n Burgos Ozerfndeki tesir-

p doi'maktadır. 
~ &lanj şefleri, nasyonal - sosya
~llerinden flham ahr gibidir. 
toı i nasyona1 - sosyalizm, fspan 
~. 

0 
lrıilletinin ferdiyetçi, mftstakil 

~ :;~u karakt.erine hiç de muta -
~.-:.- dir. 
~ -vııera1 Frankonun çok yakın al 
~· iş arkadaşları olan general 
lll S: de Llano ile general Yague
~ n u1..aklaştırı1ması, Fransanın 
il ~ fikrini bildirmeğe salahiye 

}il ığı dahili bir meseledir. 
~t, lspanyada yeniden bir 
~lılc: devresinin başlamasının 
t& için bOyOk mfkdarda risk ifa 
'9t :tını gizlemk de manasız bfr 
~I r. Herhalde, İspanyada, her 
~ d Yabancı tesirinden uzak bir stl 
~'!rfnln ba,Iadıfını ~rmek her 
• ~ cot l!lftDl arzudur.,, 

harririmize Muhlis Erkmen şunla- Alınan milletine yükletmek haksız_ dilnya
1

sına ait ideallere uygunluğu merika ile dostluğumuzun kıymetini limatnameye ait rapor) un bazı mad 
n söylemittir: hk olur. Alman milletinin iyi ve tebarüz ettiriliyordu. ileri sürdü. deleri görüşülmüş ve karara bağlan-

- Antalya ve Ege ~yahatinden yüksek ahl.ikını pek iyi bilir ve Sergideki ordu ve donanma mü- Zeybek kıyafetli talebeleriıniı, mıstır. 
gayet iyi intibalarla dönüyorum. An takdir ederiz. Fakat başındaki hükQ messilleriy]e serginin Avrupa şubesi bayrağımızla ilerlediler ve zeybek şura yann saat ıo da müzaltere-
talyada açılma törenlerini yaptığı - met, maatteessüf · Alman milletine müdüründen mlirekkep bir heyet oynadılar. lere devam etmek üzere 19,S ta f~· 
mız narenciye ve sıcak iklim nebat- karşı pek haklı muaha;elere yol a- Türk bakraklarını hamil bir otomo- Radyoda mşhur Amerikan koro- mıma mnayet v~rmiştir. 
]arının yeni istasyon binalariyle ev- çacak gayriinsani muameleler ya. bil kafileai ile 11 de komisyon mer- su, Türk ideallerine dair vedadın ha,.-·-----·-----· ---· .... _ 
kafın yaptırdığı kanal ve demir çar- pıyor. Alman milletine karşı bir kmne geldilr. Büyük elçimizle re- zırladığı canlı parçayı trampet ses- Nafia Veld!I TrebZORd• 
şm Antalya için höyük vltlar ve nefret veya düşmanlık eseri olarak fikaaını, misafir olarak bulunan Tok leri arasında güzel okudu. Yirmi ya
Qmitler tebşir etmektedir Muratpa- değil, nasyonal - sosyalizm hükft - yo sefirimizi ve sergi heyetini aldı- şında Amerikanın en kuvvetli kadın 
fi. kanalı Antalyada yeni bir hayat metini Türk vatandaşlan hakkında lar. Önde Türk bayrajı t&fıyan mo viyolonisti şöhretini kazanan bidar 
membaı olacak ve mühim bir saha- insani muamelelere mecbur etmek U>aikleUi polislerle kafile Nevyor- Celil parçalar çaldı. 
ya feyiz verecektir. Bu kanaldan için hükUmetimizin mukabele biL kun cumartesiye mahsus kesif müna 
sonra Adana civannda manavgat su misile geçmesi bir gün bile ~ıctt- kale akınını yardı, geçti. Sergi me 
larından istifade i~n büyük bir ka- rilmemelidir. resif kapunnda kafileyi ailvari müf
nal açtırmaia karar verdik. Bu hu- Ayni vatandafln başında bafka rseBi karfıladı. Ondokm pare top 
ıosta hazırlıklara baflanmışbr. Ge- bir dert daha var. Almanyada em - atıldı. Sergi IMbrQk direğine Tflrk 
Iecek sene bu kanalın da küşat res- Wti olan Türlder( varidatl;.nnm hayratı ~idi. Aaker, bayrağımı
mini yapacağız. bir markım bile Tfirkiyeye getire. zı eelimladı. Tetrifat dairesinde 

Bu esnada par&ffltlü bava fi•enk 
}eriyle Türk ve Amerikan bayrak
ları atıldı. Bunları bulanların, da
vetlimiz oldukları ilin edildi. 

Sonra bayan Siret Uncunun ter
tibi ile 12 talebemiz Anadolu danı-
1an yaptılar. Çok beğenildi. Alb 
Karadenizli vatandaş, kemençe ile 

Trabzon, 24 (A.A.) - Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebe9oy, dün ak· 
şam Erzunımdan Trabzon•a gelıniş, 
Zipna'da vali, hilk<imet erkAnı. 
Parti, halkevi ve belediye heyetleri 
tarafından karŞılanmış, Değtrmen

derede tehir bandoBu ile asker ta
rafından selimlanmış, güzergahta 
kendisini Tnbzon limanının bir 
müjdecisi ve yapıcısı olarak bekli· 
yen kalabalık bir halle küUesi tara
fından hararetle alkı§lanrnıştır. Zirai istasyonların dört senelik mezler. Fakat Almanyada emliki misafir dfteri imzalandıktan JC>nra 

faaliyetinden çok memnunum. Ege oup da Fransada oturan ecnebiler, pavyonuınuzun önünde geçit resmi 
mıntakasındaki zeytin mahsulümüz varidatlarınm yüzde altmışını çı _ yapıldı. Sonra Amerikan federal bi-j 
bu sene gayet iyi bir vaziyettedir. karmak hakkını haizdirler. Biz Al- nasında heyete şampanyalar ikram , 

danslar yaptılar. --------------

Mahsul vaziyetine gelince bazı manlarla dost yqadığımız zaman edildi. 
mıntakalarda kuraklık ve bazı yer- bile bizim tebaamıza bu kadar fid. Serginin verdiği öğle ziyafetinde 
lerde de feyezanlar olduğu halde u- detli muamele ediyorlardı. Eğer bu sergi reisi, Cümburreisimiz İsmet 
muml vaziyetin gayet iyi olduğunu muamele, keyfi bir tahakküm mah- İnönünün ve büyük elçimiz, Anıeri
aöyliyebilirim. sulü değilse Almanya ile yeni bir ka Cümburret.inin sıhhatine kadeh-

Mahsul tamamen idrak edilin- ticart anlqma müzakereleri esnasın. terini kaldırdılar. 
ceye kadar geçen sene il~ bir muka- da bu noktanın da halli icap eder. Saat 4,3() da, resmi davetlilerden 
yese yapılabilmesi imk!nsızdır. Fa Her halde en ufak bir nezaketsiz. yurttan plen seyyahlardan, Nv
kat tohumlarımız her sene ıslah e
di1mekte oldufundan kalite itibarfy- liğe, istisnai muameleye karşı der- york Türklerinden, halktan milrek-

hal mukabele bilmisile kalkacak ka kep binlerce ki-tJik bir kitle, serginin le geçen seneye nazaran çok iyi bf r ~ 
vaziyettedir. Bu sene yapılacak dar hassas bulunmak bizim içltı bir sulh meydanında toplandı. 
buğday fliracatı henflz malflm defll- vazifedir. . Nivyorktaki Yunan teı,kflitına 
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hakkında da hiç bf r sebep mevcut de Bursada Merinos ı,ıerini ve lstan- malarla ve bandolariy)e gelip Tftrk 
fildir. İki hafta sonra Ankaradan bul, Trakya zirai müesseselerinde - Yunan do8tluiu serflne nftmayiş 

. veni bir tetkik aerahatlne cıkarak tetkikler yapacatup_ · • • vaı>tılar. BayratımıZ\ sellmladılar. 

Sonra Yunanlı kafilelerle birlik
te, muntazam alay halinde, Yunan 
ve TOrk aergı1erinde tezahürler ya
pıldı. 

Akşam pavyonumuzda Amerikan 
ilrtısat. fikir ve sanat alimlerine 
mensap iki yüz elli Oç davetliye ziya 
f et verildi. 

Cihan federasyonu kurulması le
hine başladıjı hareketle Amerikada 
günün meşhur şahsiyeti olan gazete 
ci Streit Balkan paktı ile Saadababn 
dflnya federasyonu lehinde adımlar 
oldutunu ileri sflrdü. 

General Harbord, Sıvasta Ata
torkle 1919 da mfllAkahnın hatn:a
larını heyecanla anlattı. 
,. Ser2i lnırltiz umumi komiseri, ha 

rış beraberliğimiz hakkında kuvvet 
li bir nutuk söyledi. 

Bunu takip eden sergi reisinin 
nutkundan sonra keman ve dana 
pragramı tekrarlandı. Sabah dör
de kadar havuzlar, renkli ışıklar va 
selviler arasında danslar devam et
ti. 

Misafirlerimiz unutulmnz bir ge
ce geçirdiklerini, Tftrk gOnQnOn, can 
Jr ve samimf havası ve intizamı ne 
bOyflk bir Ost6n16k gösterdiğini say 
ledDer. 

Gündüz merasimi, Sait Çelebinin 
fntıöalariyle beraber diske alınmış-

tır. Disk radyomuzdan neşredilmek 
üzere ilk tayyare ile Ankaraya ~n-
derf liyor. · 
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-:çaonıü hayvanlardaki hücey-
re bünyesile insandaki hüceyre bün
yesi farklıdır. Tecrübelerimi mut -
laka insanlar üzerinde yapma·ıı 
idim. 

- Fakat, biçare insanların ne gü
, nahları vardı? 

- Onlar mes'ut insanlardır. Mll
harebeden daha büyük bir idealin 
şehitleridirler. Onların isimleri, 
ilim tarihine intikal edecektir. Da
ha ne istiyorlar? 

- Kendilerine soraydınız, böyle 
bir iftihar vesilesine razı olmıya -
caklarını görürdünüz 

-- İhtiraları yapan alimler, kim
senin müsaade!'iini almadan ihtira
larmı yapmışlardır. 

- Fakat kimsenin de canını al -
mamışlardır? 

Doktor LeightoJJ fena halde kız
dı: 

- Durun, dedi .. siz de davamı an
lamıyanlardan birisisiniz. Benim ö. 
lümlerine sebep olduğum kimsele
rin mikdarı 50 - 60 arasındadır. Fa
kat bu 50 - 60 kşiye birçok yüzlerce 
insan daha ilave etmeli idim. Düşü
nünüz, mesela böbrekteki hüceyre
lerin, insanın ölümünden sonra ne 
kadar yaşadığı tsbit edeceğim. Bu. 
nu bir kadın böbreğinde tetkik edi
yorum. 48 saat buluyorum. Genç 
bir erkekte yine 48 saat, bir çocuk
ta üç gün, bir .ihtiyarda yıdi saat, 
ba§ka bir gençte 56 saat, başk.ı bir 
ihtiyarda 10 saat. Gelin de bu işin 
içinden çıkın ... 

Ben hayret ediyordum. Kendisini 
haklı gôslerecek delillerin acayipli
ğine şaşırıyordum: 

- Şu halde üstadım, dedim, dün
yada ne kadar insan varsa hepsini 
öldürüp böbreklerini muayene et -
mek mi Uizımgelecek? 

- Hayır! Hı:psini değil, fakat va
sati hesabına uygun gelecek bir 
mikdarı şüphesiz · tet:kik etmek ıa_ 

zımdır. Acaba umumiyetle, ne ka
'dar? demek için 50 - 60 kişi elbet 
~ifayet etmezdi. 

- Bu sade bborek için değil mi 
• doktor? dedim. Kalb için, ciğer için, 
karaciğer, dalak için de yine o ka. 
dar insan temizlemek lazımgelecek? 

- Hayır.. dedi. Ben, bir ölünün 
üzerinde tetkikat yaparken bütün 
uzuvlarını gözden geçiriyorum. Doğ 
rusu sizin söylediğiniz gibidir. Bu 
uzuvlardaki selüllerin yaşama müd
deti, uzuvların birbirile olan alaka
rına da bağlıdır. Mesela kalb iyi iş
lemezse damarlar fazla yorulmak 
mecburiyetinde kalırlar ve kalbi 
iyi bir adamın damarile, kalbi sa -
kat bir adamın damarındaki hücey
reler arasında fark olur. 

- Şu halde siz bu mutlak hakika
te bir türlü vasıl olamazsınız. 

Profesör kızdı: 

- Siz de o hakimler gibi eşekler 
sınıfına mensupsunuz, dedi, beni 
fazla kızdırmayın, defolup gidin ... 

Çarnaçar odayı terkettik... Zira 
doktorun eli ayağı titremeğe başla
mıştı. 

Bir haft• •onra 

- Geçenlerde kalbinizi kırdım. 
Onun için görüşmek istedim, dedi. 

- Buyurun · ne söyliyecekseniz 
dinliyorum, dedi. 

- Mahkeme, 15 - 20 kişiyi öldür
düğümden dolayı beni idama mah· 
kum etti, işin hakikati daha başka· 
dır. Benim şırınga iğnelerimle ölen· 
lerin miktarı 60 rakkamını bulur. 

Doktor yüzüne garip pozlar veri· 
yor, tok bir sesle ve peygamberane 
bir eda takınarak konuşuyordu: 

- Suçumun mahiyetini bugün· 
lerde daha iyi takdir ediyorum, ben 
çok müteşebbis bir ilim kafası ile 
dü~ünmÜ'>Üm, fakat hayat yalnız 
bunrlan ibaret değil, şimdi hissedi
yorum ki, bu dünyanın ortası da 
var ... 

Üç dört gün evvel bir rüya gör
düm, kanatlı bir melek, m'!hzun, 
mehil, şu demir örgülü pencereme . 
kondu. bPn ise hayat eksirinin for· 
mülünü bulmak için okurken kitab· 
)arın üzerinde uyumuşum. 

- Doktor dedi, beyhude uğraşı
yorsun. Niçin dünya yüzünden ölü
mü kaldırmak istiyorsun. Sen, ta· 
bii bir kanuna karşı geleme7..sin, 
gelsen bile ne kazanacaksın ... Ölüm
süz bir dünyanın akıbetini hiç ta· 
savvur etmedin mi? Görüyorum ki, 
çok cahilsin ... Gel, seninle bir ge· 
zintiye çıkalım ... 

Melek beni kolumdan tuttu, aca· 
yip bir yere girdik. İşte, dedi, ölme· 
yenlerin alemi! Sevrct. Allah sizin 
gibi ne yaptığım bilmiyen insanla· 
rı ikaz etmek için işte bu usulü bul· 
du. 

Önümde safha safha levhalar açıl· 
dı.. Aclık, ıztırab, sefalet levhaları, 
ihtiyarlar aleminde. sürünen, ha· 
sud, ,gaddar insanlar. 

Doktor gözlerini meçhul bir isti· 
kamete dikmiş hitabede bulunur 
gibi konuşuyordu: 

- Birbirlerini çekemiyorlar, pay
laşacak post bırakmamışlar. Ölüm 
olmadığı için hayattan zevk almı
yorlar, yaşamak onlar için bir işken
ce olmuş, biliyorsunuz ki, her şey 
nisbidir. Haz uzun sürerse ona alı· 

şılır ve bazan eleme bile münkalib 
olur... İşte şimdi karşımda, çektik
leri ıztıraba dayanmak mecburiye
tinde oldukları için inliyen insanlar 
var. Hayat değişmiyor. Ayni dekor, 
ayni ihtiraslar, ayni basit fikirler. 
Oh Yarabbi. .. Cok .fena. Benim so
ğuk soğuk terler döktüğümü gören 
melek: 

- Hadi dedi. yaptı,ğın yanh!'llığın 
ne olduğunu elbet anlamışsınnır! 

Melek uçtu gitti, ben de uyan
dım. 

Hüceyrelerin hayatını tetkik e· 
derken çok hodgam bir zihniyetle 
hareket etmişim. Ben kendimi dü
şünmüşüm, ölümden korkan insan· 
lardan para çekerek refaha kavuşa· 

cağımı tahayyül etmişim. Ah şim· 
di, sorarım size, refahımı temin 
için, bir çare ararken, sıra sıra in· ı 
san öldürmek beşeri midir? Benim 
bir lokma ekmek için adam öldü· 

· Doktorda garip bir ruh değişik· ren insandan ne farkım var. Hayır, 
liğinden bahsediyorlardı. Tetebbüa· farkım var... Ben onlardan daha 
tını yarıda bırakmış, şimdi, duala- şeni bir insanım, çünkü onların 
ra başlamış, ben ille cennete gide· mazeretleri vardır. Açtırlar, bende 
ceğim diye tutturmuş, mütemadi· 0 da yok, rahat, rahat geçinen bir 
yen Allahına yalvô-"ıyormuş. Dok· insandım. 

torda bir nedamet devresi başla- Belli ki doktor müthiş bir vicdan 
mış, geceleri öldürdüğü kimselerin azabı içinde kıvranıyordu, kendisi-

.. ismini bağıra bağıra söylüyormuş. ni Allaha affettirmek için de türlü 
Bir gün, beni odasından kovduk· riyazet eziyetlerine katlanmıştı. 

tan bir hafta sonra, ga.rdiyan yanı.. Çektiği ıztırabı hissettiğim için 
ma geldi: kendisine ümid vermek istedim. 

- Aman Mister Fred dedi, bu _ Galiba vicdan azabı duyuyor-
: adam sizi görmek için ısrar edip sunuz doktor, dedim. aHlbuki. yarın 
· duruyor. Kendisini bir ziyaret edin.. ahrette sizin lehinize şehadet ede· 

Ben fazla nazlanmadım, derhal, cek kimbilir ne kadar çok insan 
· kalkıp gittim. Kitapların hepsi kalk· vardır. Ne kadar zavallı hastayı iyi 
mıştı, sırtına at kılından ve filozof ettiniz, senelerdenberi hiç yorulma
Paskalın giydiği cinsten, ve vücudü· dan içine deva serpmediğiniz ev 
ne batan bir hırka giymişti. Günah· kalmadı. 

larını affettirmek için nefsine eziyet Doktor birdenbire ağlamağa baş· 
etmiye bı:-şlamıştı Sakat koyuvermiş ladı: 
tırnakla-mı 1<esmem!§ti. Beni görün .. (Devamı var) 

Tebliğe KadaiTehir E~ildiğini Bildirdi aş UrU an On are 
Pehlivanlar 

Zorla 
Sahadan En Sonra 
Cıkarılabildiler 
ı 

- Hava karardı. Göz gözü görmet 
bir surette güreş olur mu? 

- Söyleyin düğün sahibine me-
şale ve fener getirtsin ... 

- Tedariki müşkül... 
- Bırakmayız paşam güreşi... 

Deyince; kumandan ~essiz duran 
Bekire dönerek: 

- Pehlivan, biz güreşi berabere 
bırakıyoruz, gayri, sen çekil mey· 
dandan ... dedi. 

Genel Direktör Cemil Taner muvaffakiyetle aeticelen-:.. . 
bOyük bir ıpor bareket iai takip ederlerken 

Kumandan, Bekirin sessizliğinden 
güreşi bırakmak istediğine hükmet
mişti. Halbuki; bilmiyordu ki; Beki· 
rin tabiati böyle idi. 

Federasyonlar Dairesi Başkanı J 
Ziya Ateş'le bir konuşma: 
Şu dakikada sizinle gazeteci ola· 

rak değil, bir yerde buluşmuş gü
nün mevzuları üzerinde konuşan 

arkadaşlar gibi görüşüyoruz. 
Bugünün mevzuu deyince hepimi

zin hatırına ilk evvel puvan işi, ope
raj işi, şu veya bu hususta verilen 
kararlar, bilhassa İstanbulun yeni 
sene fut bol faaliyeti, lisans meselesi, 
son iki maçta üç kişilik heyet vesa· 
ire gibi. 

1 - Mesnedi olmıyan ve ortaya 
zaman zaman zorluklar çıkaran te
amülleri kaldırıp beynelmilel kai
delere uyacağız. Bu meyanda pu
vantaj usulünü de düzelteceğiz. 

2 - Averaj usulünü tetkik ediyo· 
ruz. Muhtelif memleketlerdeki sure 
ti tatbikini inceliyoruz. Bundan böy 
le onu da hiç bir kimse tarafından 
şu veya bu tarzda telakki ve tefsir 
edilemiyecek ve icabederek müraca· 
at olunursa hepimize ayni mutlaki
yetle cevap verebilecek net hüküm
lere bağlıyacağız. 

Son günlerde bilvesile anlaşıldı 

ki ne dosyalarımızda ve ne de hiç 
bir kimsede bunun hakkında bir ve
sika ve maliimat mevcut değildir. 

3 - Her kararımız1 muhtelif tet· 
kik haddelerinden geçiriyoruz. Bun
lar da takip ettiğimiz gaye sporu· 
muz hesabına faydalı ve berkesin 
hukukunu ayni derecede kafil olma
sıdır. 

4 - Şimdiye kadar federe olan, 
olmıyan diye iki zümre klüp vardı. 
Artık bu kalmamıştır. Kanuni for
maliteleri ikmal ederek teşekkül et~ 
miş ve elyevm hali faaliyette bulu· 
nan klüplerin de, teşkilatın da bu i· 
tibarla İstanbulda önümüzdeki mev 
simde bütün faaliyetler ve bilhassa 
futbol faaliyeti çok genişliyecektir. 
Bunun genişlemesine mukabil mey
dan daralıyor. Mesela Taksim sta
dından istifade edememek zamanla
rımız yaklaşıyor. İstanbulu kuvvet· 
lerde muvazene esasını gözönünde 
tutmak şartile müteaddit kümelere 
ayırmak Jazımg€1eceği gibi hem cu
martesi ve hem pazar günleri de 
muhtelif sahalarda muhtelif maçlar 
yapmak mecburiyeti vardır. Bu za
ruretler altında şimdilik pazar faali· 
yetlerini kaldırabilmek maalesef 
mümkün olamıyacaktır. Hatta bu 
maksat için bir devre lik tatbikini 
de düşünebiliriz. 

Biliyorsunuz ki, Federasyon tara· 
fından evvelce ilan edilmiş maçla
rın yapılmasından doğacak zaruret· 
ler müstesna bütün memlekette iş
arı ahire kadar futbol müsabakalan 
tatil etmiştik. Bu sene futbol faaliye 
tine her mıntakada ayni tarihte baş
lıyacağız. Bu tarihi 1 teşrin diye dil
şünmüştük, fakat İstanbul Bölgesi-' 
nin kış faaliyeti ve buna mukabil 
saha ve zaman azlığı bizi hatta bir 
hafta, on beş günü bile ihmal ede
memek mecburiyetine sokuyor. Bu 
düşünce altında mevsimi 16 eylulde 
açmak faydalı olacaktır. Za~ndan 

kazanmak meselesi bize şu. lüzumu 
da hissetiriyor. 
Müsabakaların teahhuru meselesi 

bunda fevkaladelik değil, bfıllti ha-

Bitaraf Kalmak 
için Daha 
Dikkatli yazalım 

Evvelki gün yapılan ve müessif 
bir hadise ile nihayet bulan Deınir'
spor - Galatasaray maçını ve hadi
seyi İstanbul gazeteleri, İstanbullu 
olduğumuzdan mı, içimizde Galata
saraylı olup da Galatasarayı tuttu
ğumuzdan mı, yoksa netie€yi iyice 
anlamadan kaleme sarıldığımızdan 
mı, bilemiyorum; objektif olarak 
aksettiremedik. Bir arkadaşımız 

cDemirspor kaptanının hakemi döv_ 
mesi üzerine maç yarıda kalmış ve 
Demirspor mağlup addedilmiştir.• 
Diğer bir arkadaşımız cBu çirkin 

hadisenin müsebbibi ebedi boykot
la cezalandırılırken Demirspor ta '
kımı da diskalifye edilecektir» di
yor. 

Başka bir arkadaşımız, Genel Di
rektörlüğün 18 mayıs tarihinde 
klüplere gönder~iş olduğu şu «Bu
güne kadar tatbik ettiğimiz cezalar 
bir kitlenin hasbelicap ikazı mak -
sadını taşıyan terkibi tedbirlerden 
ibarettir. Vakayi, b'u küçük ve ferdi 

Kazıkçı, paşanın: 

- Haydi, sen çekil meydandan!.. 
Deyişine fena halde içerlemişti. 

Kaşlarını çattı ve mukabele etti: 
- Paşa; pehlivan olan adam mey· 

danı hasmına bırakıp gider mi? 
- EL ne yapalım oğlum? .. 
- Ne yaparsanız yapınız. Madem· 

ki, hasmım güreş istiyor. ben de 
mecburum tutmıya ... dedi. 

Nihayet, kumandan tehditle iki 
pehlivanı zorla meydandan çıkardı. 
Ve bu suretle dört buçuk saat de
vam eden güreş berabere ayrılmış 
oldu. 

Fakat; her iki pehlivan da dört 
buçuk saat güreşten sonra, hiç yor· 
gunluk alaimi göstermiyordu. Her 
ikisi de dinç ve çalak idi. Yalnız, 
enselerinde ve göğüslerinde tırnak 
yaraları vardı. 

Yakacıklı Kel Hasan da üç saat 
güreşten sonra. her nasılsa çaprazla 
Izladırlı Ahmet pehlivanı hatala
mıştı. Yani; Ahmet pehlivan açık 
düşmüş, göbeği yıldızlamıştı. 

Izladırlı yenilmediğini iddia e· 
derek mağlubiyetini kabul etmemiş
ti. Hakikaten de biraz göbeği acıl· 
makla zavallı pehlivanı hakem he· 
yeti mağlup addetmişti. Sırtı yere 
gelmediği halde biraz yana ve açık 
düşmesile mağlup sayılmıştı. 

cezaların kifayet etmediğini göster- !!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
diği içinôir ki şidd~tle hareket ıu· : ne vereceğiz. Henüz kat'iyet kesbet· 
zumunu tamamen · duymuş b'ulunu- memiş olduğu için bunun ana hatla. 
yoruz. Biından böyle içlerindeki kö- rını yakında neşrettiğimiz zaman 
tüleri ayıklamadan sahaya çıkar. görürsünüz. Şimdiliki şunu söyliye
mak yüzünden bu'.kabil hadiselerin bilirim ki, programımızda dahilde 
ayni klüplerde teJcerrürü görülürse ve hariçte ecnebi temaslara çok ge· 
böyle bir klübün vücudünün fay ·. niş saha ayırdık. Bittabi zaman ve 
dadan ziyade zararı ' dokwlacağın ; imkanı gözönünde tutarak. 

Önümüzdeki sene bilhassa milli kü dan . Beden Terbiyesi Kanwıunun 
13 üncü maddesine istinaden klübün me maçlarının ehemmiyeti mah~-usa 
feshine teşebbüs . edeceğim:. tebli _ ile üzerinde durulacağına ve bu hu-

g·ın· · h t 1 t k ag· k kl.. susta şimdiden söylenilecek her sÖ· 
ı a ır a ara aş ı yu arı, u-

zün k.aydı ihtiyatla telakkisi lbım· bün kapatılması lazımgeldiğini ih_ 
sas ediyor. geleceğine işaret edebiliriz. 

5 - Ayni mıntakada veya bölge. 
Birbirini tutmıyan bu neşriyatı ler arasında klübünü değiştirecek o-

okuyan taşra ve bilha~sa Ankaralı lan iiyeler için bu sene tecrübe ma
okuyucuların, bitaraflığımızdan şüp hiyetinde olmak ve faydası görülür· 
he etmemeleri için, mesele tavazzuh se müteakip senelerde de devam et
edinceye kadar dikkatli neşriyatta tirmek üzere bir proje hazırladık. 
bulunmalıyız. Bunu tstanbula hareketimden bir 
Diskalifye edilmesi istenen Demir· gün evvel Genel Direktörlüğe arz 

sporun Ankara birincisi bir atlet ve izah ettim Yeni bazı emir ve di
takımına, milli güreş takımına, iç- rektiflerini almıştım, onları da ekli· 
lerinde biri Avrupa ikincisi olan yerek projeyi kendilerine sundum. 
milli takımına 4 eleman veren bir Kat'i şeklini alınc~ bittabi alakadar· 
güreş takımına, bir kayak ordusuna lara tebliğ edilecek. Bunun esas hat· 
ve en nihayet hepimizin enerjisin. ları üzerinde şimdiden konuşama
den sitayişle bahsettiğimiz kuvvetli yız. Zira bu da kat'i şeklini henüz 
bir futbol takımına malik olduğu- almamıştır. Ancak şunu tavzih ede
nu, idarecilerinin de üç gün evvel yim ki, projeye konulan kayıtlar ve 

şartlar herkesE; gömlek değiştirir gi· 
kamp disiplininine riayet etmı'yen 

bi kolaycacık klüp değiştirmek im· 
bir oyuncuyu Ankaraya göndere - kanını verm.iyecektir. Bu· tarih fut-
rek hüsnüniyetlerini gösterdiğini bol için bir •. ağustos llh.: 3l eğustos 
düşünerek neşr.iyatımızda klübe ta. olmak üzere bir aydır. 
arruz etmiyelim. Ve sadece bMka 

6 - Galatasaray - Demirspor maç 
klüplerde de disipline riayet etme-

larını takip edecek heyetin lüzum 
miş olan Necdetin tecziyesini isti -
yelim. ATLET veya ademi lüzumuna dUnkü mü-

rikuladelik arıyacağız. Bu seneye a
it futbol mesai programı Federas· 
yonca hazırlanmıştır. Diğer federas
yonlar için yapı1dığı gibi bunu da 
Teknik Komitenin tetkikine ve son· 
ra da GP.nel Direktörlüğün tasdiki-

essif h~dise fiilen cevap verdi. 
Her hangi bir işde dinliyerek ka

rar Yermek başka, görerek karar 
vermek başkadır. Cereyan eden o 
hadise hakkında bugün ne şundan 
veya ne de bundan malumat dile-

'Sonu 7 inci sayfada) 

~ rd'· Izladırlı Ahmet, bagırdı, çagı 
d'll' Fakat; Kel Hasanın taraftarları 1 

lemedi. Şimdi mesele catallaşrnıŞ~~ 
~ gıl' 

Ortada Terayak vardı. Daha t" 
reşe girmemişti. Kel Hasan gaIIP 

1
• 

Fakat; dömifinal galibi idi. e 
Molla Mehmet ile, Bekir bcrabe~. 

kalmışlardı. Başı taksim etmek ıı 
zımgelirse hepsine birden seyyane 
vermek lazımdı. al<' 

Yani, başa konan para dörde t Jc• 
sim edilecekti Düğün sahibi yeme 
ten sonra pehlivanların yanına ge
lerek: 

.. bit' 
- Pehlivanlar. güreş bugun 

11 . V . l A B ]<ona 
tı. azı yet te ma um... aşa ediı 

p~rayı dörde taksim edeceğiz, .d·rııı 
Bu söz üzerine Tersayak ıtı 

bastı: J3e· 
- Nasıl olur?. Ben galibim··· a.· 

ni mağlup etsinler, ondan sonra Ptı1-
rayı alsınlar ... Metelik bile verrııe l• 

- Böyle amma; güreş günü J<S 

matlı ki pehlivan... zd 
- Biz yarın güreşiriz, kozurrıtl 

paylaşırız... ··re• 
- Bu kadar halk siz yarın gıı 11;. 

ayırt edeceksiniz. diye burada lc
9 

mı? ··• 
DüP-ün sahibinin bir gün faz~.8 ~r 

reş yaptnak işine gelmezdi. çııı1 18• 
yüzlerce misafiri yedirip içirme1<1tiılı 
zımdı. Bu fazla külfet olurdu. Lfı .. 111 
pehlivanlara da dert anlatmak Jlltl 

kün değildi. rs· 
Düğün sahibi, ileri gitti ve 'fe 

ayağa hitaben: l1ı~ 
- Böyle uygunsuzluk ve tatsı ol· 

istemem... Herkes hakkına raıı 

sun. . •il' 
• - Sen karışma be ağam, bıı )ci• 

. '"re., 
rın güreş mey?anına gıder. gu blltcı 
mizi ayırd ederız ... Sen keyf ıne 
Bizi de misafir sayma .. dedi. ·rd~· 

Nihayet; işin karışıklığa gı it" 
ni gören ev sahibi kumandana ıtı 9,. 
racaat etti ve paşa pehlivanları ç 
ğirttı , askerce bir emir verdi: . W 

- Güreş ve düğün bugün bıt~t· 
tir. Herkes yerli yerine gidecekt 
· Tersayak mukabele etti: rd 

.. . a"ı 
_: Paşam; bunlar gureşı · bıJ' 

edememişlerse bana ne?.: . Ben. bS" 
raya güreşe geldim. Halbuki, JdS 
tim ayağımda kaldı. 

Kel Hasan atıldı: 
- Paşam; ben galibim ... 

~l p ara; 

kimseye vermem.. · · . ele 
~ ı İş azışmıştı. Paşa askerli5·n 

aldı ve şu emri verdi: ~ 
_ Güreşi menettim. Paraıarıfl 

alır gidersiniz, dedi. i tt • < 
Kumandanın sözü kat'i idı. 'e' 

Kazıkçı ile meşhur Molla Mell~tl· 
din Çatalca güreşi bu suretle 11 

celenmişti. ra 
.. . d n so!l 

Bekir, Çatalca gureşın e . l\' 
Molla ile ahbab olmuştu. Bu ikı ~dl· 
livan birbirlerini ço~ .sevmişl~e'" 
Molla, padişahın kendını neden t . 
mediğini Bekire şöyle anlatmış 1~e-

- Padişah, pehlivanlarını çok il• 
viyor ... Onların ezildiğini ve ye~, 
diaini istemiyor .. bir gün huı·ue .. 

0 
.., dıY · 

bağırdım: Burası hamam mı· rrıe!l' 
Bana kızmış, .. İşte; bu sebeble rııf· 
kubum.. sonra, Mithat paşa ta t11t' 
tarlıği ediyor diye de beni se"' 
miş bulunuyor ... 

_ Bana da kızdı öyle ise.. ıdl 

_ Muhakkak... Haber aldık 
'sen yaverlere karşı koymuşsun1·· 

- Evet. r 
- Efendimize hürmetsizlik etfl1 

dl dediler .. 

-...... ıfl' 

Hulasa; Molla ile. Kazıkçı ar95ıJŞ' 
da iyi bir münasebet peyda 01~95• 
tu. İki pehlivan da meydanda dice 
mane boğuştukları halde efen ı:ıJ" 
ve tam sportmence musaraa 1 rll' 
mışlardı. Birbirlerini haksız ve 
consuz olarak ezmemişlerdi. ~) 

(Davıu:Jll 
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/(arıncalı Dağ Çarpışması 

Hararetli Devresine 
En 

Girmişti 
:a· U Iraz da Çakırcalıyı muhasara e- tün kudret ve maharetlerile ateş et-

en kuvvetlerden bahsedelim. ' tikleri halde bir türlü bu müfrezeyi 
k ~arıncalıdağı muhasara eden püskürtemiyorlardı. 
ıt•'Vetierin miktarı pek fazla idi. Daima Çakırcalının yanında bu
l UtıJarın arasında resmi jandarma- lunan Hacı Mustafa mütemadiyen: 
"ar lle kadar çoksa, hususi Arnavut - Efe, izin ver de şu Osman Bc
d~ Çerkes müfrezeleri, Çakırcalıya yin hesabını göreyim, diye yalvarı
~ uşınan yüze inmiş ve kır serdarlı- yordu. Bize bu oyunu oynadı. Ya
.,,1na tayin edilmiş efelerin çeteleri ı mnda bırakmıyalım. 
~1büt~n bunlardan başka münferit Efe: 
d' k l'lllifrezeleri de o kadar fazla i- - Şimdi olmaz. Evvela şu müfre-
a1' .lialk:ı bu müsademeye sevkeden zelerin hesabını görelim. Osman 
~llerin en mühirpmi, Çakırcahyı Beyle hesaplaşmak kolaydır.' Ne za
r acak olana vadedilen büyük pa- · man olsa elimizde değil mi? diye ce-
a lllüktıfatı idi. vap veriyordu. " 

~ t1.uhasaranm ilk hatlarını teşkil Çakırcalı evvelemirde ne yapıp 
\1 enler, işte bu gönüllü müfr~zeler yapıp Çerkes Koca Mehmet ve müf
he Çetelerdi. Jandarma, ikinci mu- rezesini haklamıya karar vermişti. 
hasara hattını teşkil ediyordu. Bu . Bunun icin küçük bir hile düşündü 
~attın arkasında da yine jandarma 1 ve derha.l tatbik etti. 
he halktan mürekkep üçüncü bir. Çerkes Koca Mehmetle arkadaşla
h at tnevcuttu. Böylece dağı üç mu- rı. önlerindeki mevzie durmadan a
ba~ra hattı sarmış bulunuyordu. teş ederlerken, birdenbire bu mev
l~gın bütün geçitleri ve kaçma yol- ziden iki de kuvvetli: 
t da ayrıca sıkı müfrezelerle tu- _ Ah yandım! 
l~lrnuştu. Öyle ki, Çakırcalının bü- Sesi işitildi ve bu feryadı mütea-
daıı bu hatları yararak Kanncalı- kip mevziden atılan mermiler bir
h· ğdan sağ salim geçip kaçmasına denbire kesildi. 
ı1
1ç bir veçhile imkan bırakılmamış- Çerkcs Koca Mehmet garip bir 

~ A.nıavur ve yanındaki di~er Çer-
es tak' · 1ı ıpçıler, her nedense Çakırca-

~ııın bulunduğu yere fazla yaklaş
~Yorlar, üçüncü muhasara hattın
~ bulunuyorlanlııt Çakırcalı ile 
d~ıkarşıya gelmeyi o kadar iste
ıli~le~ halde son dakikada göster- 1 
fle 1.erı bu çekingenlik sırf korkudan 

ti geliyordu. 

~~taaınafih, en ön hatlarda dR. Çer
~ ler yok değildi. Nite,kim Çcrke~ h;a 'Mehmet denen biri, muhasara 
~ ttının en ön safında idi. Çerkes 
l~~ıı Mehmet ekseriyeti ücretle tu
l'o muş bir müfrezeye kumanda edi
~du Ve Birgiye giden yolun sol 
la~afında öldürdüğü Çerkeslerden, 
la tarafında öldürdüğü Arnavut
ta~dan birer mezarlık yapan Çakır
~dan intikam almıya yemin etmiş 

llouyordu. 

ÇCtkes Koca Mehmet iriyarı ve 
~r bir adamdı. Bu cesaretile en 
lıı~ snf a kadar ilerJiyerek mevzi 
~ UŞtu ve Çakırcalı ile milsade-

l'e girişmişti. 

ıı:ine i~k .safta yer alan biri de Ya
lt ~allı Ibrahim Efe ile Arnavut 
rı~1ldt. Yanık Halil İbrahim Efe
~ Çakırcalı ile bir kan davası var-: 
tı.' ~nu öldürmek için yemin etmiş
'•r rnavut KAmil df> ayni hırsla Ça
l\.i Ca}ı ile vuruşmıya gelmişti. Bu 
lllltı daın, a'yni gaye uğrunda birleş
te erdi. Yanlannda başka hiç kim
lltı Yoktu. İkisi de çok atıcı olan bu 

d arkadaş gayet mahirane hareket 
da er~k Çakırcalının çok yanına ka
lb r Yaklaşmışlardı. Burada Halil 

tah· "e ırn . Efe bir kurnazlık yapmış 
l'er l<&ınme kendi fesini başka bir 
tfd e koymuş, kendileri de daha ile-

e .. 
•ı>- güzel ve mahfuz bir mahal!e 
ısının 1 . lal'l lŞ ardı. Çakırcalı ıle arkadaş-

'tı bütün kurşunlarını bu feslere 
YOtlardı 
'i· . 

t~ ıne aynı hatta bir iki hafif müf-
lllt mevcuttu. Fakat Çakırcalı ile 
dt, lllllnda müsademe eden bunlar-

lta\'a . 
hıııu gftgıde bozuyordu. Kesif 
taıığ tlar arasıra dağı kaplıyor ve or
oılı a basan sisten göz gözü görmez 

da:0
tdu. Havanın bu boz~nlu~un

l'or ~11 fazla Çakırcalı istifade edi
tı,;itı er sis baskınında mevziini de
tıa11ld Yor, yahut tahkim ederek kar-
~ tıkileri şa§ırtıyordu. 

lel'll~Saderne, yavaş yavaş hararet
lı.ıl'ld ornu. Çakırcalının bizzat bu-

ltacaut noktanın karşısında Çerkes 
1t0c ehrnet yer almıştı. Çerkes 

~&~~ l\tehrnedin bulunduğu nokta 

~lıtıd k Ye gizlenmiye müsait oldu-
an, Çakıroalı ve kızanları bü-

vaziyette kaldı. Acaba ne olmuştu. 
Bu fcryatlar:ı ve kesilen ateşe ba
kılacak olursa mevzide bulunanla
rın vurulduklarına hiikm"ctmek ica-

bediyordu. C<'rkes Mehmet her ihti
male karsı d::ıha bir hayli kurşun 

sıktı. Fakat bu kurşunlara bir tek 

mukab<'le eden olmadı. Bunun üze
rine yanındakilere döndü: 

- Vuruldular ~aliba! 
- Öyle anlnşılıvor. 
- Ne yapmalı? Biriniz oray3 ka

dar gidip baksanız! 
Bu teklif. adamları tarafından hiç 

te iyi karşılanmadığından cevap ve
ren olmadı. Çerkes Koca Mehmet 
israr etti. Gidecek olana para vere

ceğini söyledi. Fakat aldığı cevap 

yine mutlak bir sükunetten ·ibaret 
kaldı. Hiç kimse bu teklife vanaşmı
yordu. Nihayet içlerinden biri daya
namadı: 

- Bu bir tuzaktır, beyim, dedi, 
ben canımı bin altına değişmem. 0-

- raya varır varmaz ense köküme bir 

kurşun yemiyeceğimi nasıl temin e
dersin? dedi. 

Fakat Koca Mehmet buna inan
mıyordu: 

- Yok canım, mutlaka vurduk, 
diyor, sonra da ilave ediyordu: 

- Belki de vurduğumuz Çakırca
lın ın kendisidir! 

Buna ra~en bu işe tek bir talipli 
çıkmadı. Çerkes Koca Mehmet a
damakıllı kızmıştı: 

- Bu ne korkaklık! diye yanın
dakilere c:ıkıştı. Ben yalnız başıma 
gidiyorum. 

Ve bunu der demez tüfeğini aldı

ğı gibi gizlendiği yerden çıktı ve i

leriye doğru sürüne sürüne gitmi
ye başladı. 

Çcrkes Koca Mehmet, epeyce iler

lediği ve açıkta bulunduğu halde 
karşı mevziden tek bir mermi atıl-

mamıştı. Bu vaziyet kendisini büs

bütün ilmide düşürmüştü. Çerkes 

Mehmet en ziyade eğer Çakırcalıyı 

vurmuşsa kazanacağı maddt, mane

vi büyük mükAfatı düşünüyordu. 
Müfrezesini teşkil eden diğer ef

rad, karşı mevtideki susuşu vurul

muş olduklarına bir türlti hamlede
miyorlardı. Bunların çoğu Çakırcalı 

ile birçok müsademelerde bizzat 

hazır bulunmuş olduklarından, Efe

nin kendilerine bir oyun oynadığı
na inanıyorlardı. 

Koca Mehmet Efe yerde bir hayli 

ilerledikten sonra bir ara istirahat 

etmek için bulunduğu yerde durdu. 
(Davamı var) 
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İtalyanlar 12 
Adayı Nasıl 
Gasbettiler? • 

(Ba.c;tarafı 1 inci sayfada) 

Heyeti seferiyenin hareketinden 
evvel Rodosuı:). muhabere vesaitin
den tecrit edildiği maHimdur; bun. 
dan bışka kruvazörlerden mürek -

TATLI üMiTLER 
kep bir karakol müfrezesi, adanın 

şimal sularını tarassut etmkte idi; 
muhriplerden mürekkep hafif filo
lar ise, Marmara ve Mandalye ve 
Sisam gibi civarda bulunan liman, 
koy ve körfezleri kemali dikkatle 
araştırıyorlardı. Bu suretle heyeti 
sef eriyen in hareketi hakkında sa -
hai icraat haricine hiç bir havadis 
sızmamasına gayret edildiği gibi, 
Anadolu ve civar adalardan Rodo
sa nakliyat ve muhaberat imkanları 
dahi izale edilmişti. 

Totaliter Devletlerin 
Hakkında Rivayetler 

Kuvvetleri 
Ve Hakikat 

20 nisanda, General Ameglio kuv
vetinin Tobruktan vakti harketini 
bilmekte olan Astropalya kuvveti, 
(birinci filonun birinci fırkası, bazı 
kruvazör ve muhripler) üssülhare
keden kalkıp asker yüklü nakliye
lcrin etrafında cevelana başlamış
lardı. Muhafız gemiler, o gece bu 
kuvvetle birleşti ve sabah olmaz -
dan evvel, Rodos gayet sıkı bir ab. 
luka altına alındı. 

Rodos şehri teslime davet olunu
yordu. Diğer taraftan şehrin on mil 
cenubunda kain Kalikos limaınna 
asker çıkarılmıya başlanmıştı: İh
r~ ameliyatını (Emanuel Filiber -
to) ve (Benedeto Berini) zırhlıları 

himaye ediyordu; bu iki zırhlı, ev
vel emirde sahile birer müfrezei 
bahriye çıkarmıştı. Bunlar karada 
münasip noktaları tuttuktan sonra, 
istimbotların yedeğinde olan filika
lar, işkampaviyalar ve sallar, efra
dı, eslihayı, cepaneyi ve beygirleri 
hamilen sahile yanaştılar. Osmanlı 
müdafaa kuvvetleri şehri tahliye et
mişti. İhraç noktasında ufak bir 
müsademe oldu, fakat zırhlıların 

müessir ateşile himaye edilen düş
man işgal kuvvetinin sahili tutma
sına bu müsademenin tesiri olma -
dı. 

İtalyanlar, zaptettikleri tepelerde 
gecelediler ve ertesi gün (22 nisan), 
öğleden sonra ikide. şehr~ girdiler. 
Evvelce Amiral Viyalenin erkanı -
harbiye reisi liva Amral Korsi'nin 
tahtı ,kumandasında bulunan birkaç 
bölük bahriye efradı Rodosa gir -
mişler ve kuvvei işgaliye vürud e
dinceye kadar şehri tutmuşlardı. 

Kuvayı muhafaza, mikdarının az
lığına rağmen, teslimden istinkaf 
ederek adanın dahilinde bulunan 
sarp tepelere çekilmişlerdi. Rodosun 
ehemmiyeti fevkaladesini takdir e
den bu küçük kuvvetin o kadar 
gayrimüsait şartlar altında göste!'-

. diği şayanı hayret müdafaaların hi
kayesi esasen tarihi harbi berriye 
alt olduktan maada, her Türkün 

· göğsünÜ iftlharla kabartan bu me
asiri f ed~arinin tafsili için elimi~
de vesaiki resmiye de yoktur. , 
Mayısın birinden onuna kadar 

(Rodos) dan maada civarındaki an 
bir ada, İtalyanlar tarafından işgal 
altına alınmıştı. 

İtalya hükumeti, Osmanlı adala
rının işgali muvakkat bir tedbiri 
icbariden ibaret olduğunu tekrar 
edip duruyordu; hatta sulh muahe. 
denamesinde Afrikada en son Os • 
manlı askeri vapura bindiği zaman 
adaları Osmanlı hüklımetine iade 
edeceğini taahhüt eylemişti. 

Türkleri çok yakından tanıyan 

bir dostumla misafir olduğum bir 
otelde dostça bazı hasbihaller yap
mak fırsatını bulmuştum. İlk mü· 
nakaşa, Çekoslovakyaya taalluk edi
verdi. Çekoslovakya - dostumun 
kanaatine göre • bir fesad membaı 
hava taarruzlarının çıkacağı tehlike 
li bir bölge idi, Sovyetlerle hududu 
olmamakla ber.aber, Çekya bütün 
tayyare üslerini Sovyet hava kuvvet 
leri emrine tahsis edecek ve bu vazi 

. yetten doğrudan doğruya Orta Al
manya, hususile Berlin müteessir 
olacaktı. Bugün bu tehlikenin önü· 
ne geçilmiştir. 
· Bu mütaleaya verilecek cevap ba
sittir: Taarruz derbesi tevcih edebi· 

_lecek her komşu memleket zaral' 
. veremiyecek bir vaziyete getiril· 
. mek lazımgelirse, omuz omuza yü. 
rüyeceğinde şüpheye düşülmüş her 
komşu memleketin işgali zarurl 
olur. O halde totaliterler yalnız ha. 
yat sahası değil, bu terkibde, bir de 
emniyet sahası aramaktadırlar. 

Dostum, Boğazlann, hele Cebe
litarığın tayyare taarruzların.a ma
ruz bulunduğuna ve bu tehdid kar
şısında Akdenizle Manşın irtibatı

nın totaliterler lehine kc~ilebilece
ğine, hatta totaliterlerin, teknik 
kudretleri sayesinde, bu Boğazı ka
pıyan kayalıkları lağım tertibatile 
infilak ettirebileceklerine kaildir! 
İspanyada hala tutulmakta olan 
ağır topçunun bu rolü alacağını da 
ilave etmektedir. Boğazlar içerisin
deki bir harp gemisinin tayyarele

. re en değerli bir hedef teşkil ede-
ceğini söylemeyi de unutmuyor. 

Bir arazi parçasını havaya fırla

tacak teknik bir kudreti totaliter
lerde bulan bu zat: yeraltı tertibatı
na ve bu yolla tesislerin berhava 
edilmesine meydan vermemek kabi
liyetinin de müdafide bulunacağını 
bilmiyor. Asri harp gemileri bol 
miktarda ve büyük çapta da tayya
re defi toplarile mücehhezdirler. 
Esasen Cebelüttarık gibi bir kale
nin .ateşli · semasında uçmak imkan
larının da az olduğunu, dostumun 
bu kalelerin kuvvetlendirilmesi u
ğurunda sarfedilen milyonlara dair 
vukufsuz olmayışı da ispat ediyor. 
Şimdi kendi derdile uğraşan İspan
yadaki ağır topçunun 93pı 28 imiş. 
Bu çap hususile uzaklardan, müessir 
çap değildir. Ancak, harpte irtiba
tın tam manasile temini için Boğa
zın karadan da emniyet altına alın
masını müttefikler herhalde planla
rın.a geçirmişlerdir. Yolnız denizden 
açılacak ateşlerin bu maksada kifa
yet edemiyeceğini herkes bilir. Ce
belüttarığı örten ve koruyan tahki
mat mıntaka!':ının hinterlandı ve 
bunun kifayet derecesi de müdafi
lerce malumdur. İspanya, bitaraf 
kaldığı müddetçe, Boğaz için kara
dan bir tehlike yoktur. Aksi halde 
de, Boğaz için karada bir emniyet 
mıntakası elzemdir ve temini müm
kündür. 

Bu davaya nazaran aşikar oluyor 
ki, adaların ~galinde İtalya, hasmı
nı metalibi harbiyesine serfüru et.. 

miyeti tesis edinceye kadar kendini 
tirmek gayei sevkulceyşiyesini ta-

bu adaların zıyaına karşı, hayatt bir 
kip etmiştir. Haluki, donanmasının 

derecede, müteessir olmaktan aza
hali hazırı itibarile Akdenizde bir 

de addedecekti. Cenubi Asporat a
mevk:ii askert temin edemiyen Os-

dalarının diğer bir devlete intikali, 
manlı devleti, cenubt Arşipel adala. 

yalnız Anadolunun atisi üzerinde 
rmın zıyaından, fevkarnde mütees-

bazı vahim ihtilatlar doğurabilirdi. 
sir olamazdı. Filvaki Arşipelde bü- HulA it 1 1 d 1 t ht · asa a yan ar a a arı a ı ış -
yük hayatf menfaatler sahibi olan gal lrn kl hük"'- t' o i · 
bir devlet, bu denizi müdafaa ve hi. 

e a a a wııe ı sınan yeyı 

sulhe icbar edemezlerdi ki, cereya. 
maye eden ve tabiaten bir askeri mü nı hal dahi bunu ispat eylemiştir; 
tehassıs marifetile bilhassa tevzi O- Yani Afrikayi şimalinin metbuu o
lunmuş kadar münasip mevazıı har- lan hükumet, ancak daha nazik nok
biyeye dağılan adalara kar§ı llka- talarından kat't bir surette tehdit 
yıt kalamazdı. edilmedikçe İtalyanın gayrimeşru 
Şu kadar var ki, denizlerle mu - taleplerini kabule temayül bile gös. 

hat olan bu müdafaa noktalarının termemiştir. Trablus ve Bingazi 
askert menfaatlerinden istifade im- hakkında İtalyan metalibini kabul 
kAnı, denzlerde hakimiyet mevkilni ettiren kuvvet, 0 kadar muazzam or , 
kaybetmekle :uıil olmuştu. Binaen- duları ve donanmalarma rağmen, 
aleyh Osmanlı hükumeti hiç olmaz- asla İtalyan hilkılmeti değildir.• 
sa Arşipel ve şarkt Akdenizde hlld.- • (Devamı varJ 

Bir Japon tankı 

----- IY AZA N:I---.. 
Emekli General 

Kemal Kocer • 
----------------------------Sovyetlerle yapılmakta olan mü

zakerelerdeki duraklamalara büyük 
ümidler bağlanıyor. cMein Kampf> 
ilim halinin Sovyetler aleyhinde çiz
diği ana hatların yarınki hayati men 
faatlar karşısında hükümsüz kalaca
ğını ve Alman-Sovyet anlaşmasının 
asıl sulhte amil olacağını, artık bu ı 
vaziyette Alman koloni emellerinin 
sulhle tahakkuk edeceği fikrini mil- · 
dn!aa eden ıat, Polonyanın jeopoli
tik vaziyetine de işaretle, istikbal
den emin olduğunu mükerreren an
lattı: c Ümid iledir, cihanda her 

. hal!.-. Bu düşüncelere bugünden ce

. vap vermek imki\nı belki buluna
maz. Ancak, totaliterlerin hangi da
valar arkasından koştuklarını kestir 
mek güç değildir. Çekoslovakya ~
gali, chayat sahası:. isteklerini art
tırmış, iştihaya rükün gelmiştir. Es
ki müstemlekelerin .. bile müstakbel 
ihtiyacı tatmin edemiyeceğint,· te'tni
natına rağmen, dostuma ispat etmek 
için biraz yorulmam lbımgelirdi. 
Dava, onun mikyasından daha bü
yüktür. 

Asri İtalyan filosunun, hususile 
İtalyan hava kuvvetlerinin Akde
niz vaziyetini, bir harp vukuunda, 
sulhçüler aleyhine çevireceğine da
ir olan mütaleasını çürütmek için 
Alman askeri edebiyatına göz gez
dirmek kafidir. Asri ve kahir bir do
nanmanın havadan korkusu yok
tur. Amerikada yapılan denemeler 
ve Japon . Çin harbindeki vnk'alar, 
bu iddiaya hak verdirebilir. Bir de
niz harbinde kat'i neticeyi denizaltı 
botlarının alabileceğine dair o
lan nazariyeler hakim olsaydı, İn
gilteer ve Amerika, dritnotlarının 

hacmini ve top çaplannı büyütmez
lerdi. Japonyanın geçenlerde deni
ze indirdiği dritnotun 40,000 ton
luk olduğunu gazeteler yazdılar. 

Mali ve teknik kudretlerinin kifa
yetsizliği sebebile bu y.arışa kanşa
mıyanlar, denizaltı botu, kruvazör 
ve torpito yapmakla müteselli olu
yorlar. 
Süveyş kanalının şarkından teh· 

did edilebileceğini bilyük harpden
beri biz de biliyorduk. Bugünkü 
tahkimatın, asrt vasıtalara sahip 
milyonluk ordulara karşı durabile
ceğine Siegfried'i tesis edenler de 

kanidirler. Vaktile Süveyşe karşı 

yapılan harek~tta, hiç değilse mü
şahid sıfatile, ispatı vücud eden
ler, Şarkdan derme çatma kuvvet
lerle tevcih edilecek darbelerin çok 

muayyen hedefli olabileceğini tes
lim etmekten aciz değillerdir. Afri
kanın garp sahillerini de gözde bu
lunduran İngiliz tahkimat ve tesli-

hat planı, Akdenizde hareket s-er
bestisini de dikkat gözünden uzak 
bulundurmıyacaktır. 

Harbe girenler, bir çok zararlara 
da katlanacaklardır. Açık şehirlerin 
az çok hasara uğrıyacağını dostum 
kadar herkl'!s bilir. Buıada maruz 
kalınacak zararın hududunu. ma
muriyet derecesile de tayin etmek 
mümkündür. Gene yurdun seliıme
ti için her fedakarlığı göze almak 
Iazımgeldiğini medeni her millet 
düşünür ve nihayet, emelperest 
milletler için yeniden küşurlar kur
mak hiç de güç olmamıştır. Zarara 
uğrıyan kadar bu zaran ·veren de 
düsünmek mecburiyetindedir. 

Harbin parasız da yapılacağım, 

bir milletin alın teri \'e idaresi me
sud neticeyi temin edeceğini yalnız 
dostumdan işitmiyorum, elime ge-

. çen almanca bazı eserlerde de •pa
rasız harp> başlıklı yazılar okudum. 
Yirminci asrın bütün beşeri ihtiru~ 
lara yer bırakmadığını kim tem.in 
ediyor? · 

· Fakat harpte dünya kaynaklarındaR 
istifade etmek kati bir mecburiyettir 

·ve. bu kaynaklardan mühim bir kıs
mı da altına tapan, bankayı ilmld 

"bilen o insanlar elindedir. En emi,n 
harp va5ıtası altındır. İş her emelin 

. husulüne kafi geliyorsa, chayat sa
hası> vaveylasına artık ne lüzum 
vardır? · 

c Yıldırım harbi, hedefe az zaman· 
da götürecektir. deniliyor. Büyüİı. 
harbe giren Kayzer ordusu da bu 
kanaatle yetiştirilmişti. ıNümune 

ıtlakına şayan otomobil caddelerin
de de harekat mukayyeddir. Bütiln 
darülharekat ta bu hareket serbesti
sini temin edemez, harp sahneleri 
çok dolambaçlı ve ateşlidir. cMar~ a 
kadar ilerliyen ordular, neticeyi a
lamamıştı. Dobrice harekatında 

cKral Karoh köyü şimalinde ölçü· 
süz adımlar atan müttefik ordular, 
geceleyin 50 kilometre geriye çekil· 
mek emrini almışlardı. En .asri vası
taya malik Japon orduları da yıldı· 
rım sür'atile gayeye doğru yürüye
memişlerdir. Çok defa, cEvdeki pa· 
zar çarşıda geçmez>. Yıldınm süratl 

temin eden va!':ıtayı ccınlandıran 

maddeler, sulhçuların elindedir. 
Bunları hazarda iddihara muvaffak 
olanlar da ancak zengin memleket
lerdir. Petrol, bUyilk memleketlerin 
siyasetine veçheler veriyor. Gıda 
maddelerine gelince, kakaosunu bu· 
lamamak ta ruhunda tesir yapan 
milJetler de maU buhranın, bin har
bin kaybolmasında en mühim bir fı. 
mil olacağını ispat etmek icin, pa· 
rasız harp yapmak tstiyenlerin 
memleketlerinden uz.ağa gitmiye dtı 
hacet yoktur; yrıkın tarih bu haki
kati göstermişti. 

Dostumla çok tatlı geçen bu mu· 
haverelerden sonra el sıkarak ay. 
rıldım. O da harp olmıyacağına ina· 
nanlacdandı. 



Ortalık kararmıştı. Bahçeye doğ-1 
ru uzanan geniş, sarmaşıklı balkon.. 
da başımı onun dizlerine koymuş, 
günün SOll lf1klaruıın ufuklarda so
luşuna dalmıştım. 

Birdenbire titredim. Kulağımda 

onun pürüzsüz blr lhenkle inltyen 
sesi, beni daldığım bu tatlı rüyadan 
uyandırdı. 

- Çok geç oldu .. Üsküdara gilıni· 
yecek misin? 

ttıküdara gitmek. .. Ne kadar yor· 
gunum. Bugün de içimde en küçük 
bir acı duymadan acaba gidetlle -
oek miyim 1 Yollar ne kadar uzun 
geliyor bana_. sıkılıyorum. Fakat, 
niçin, bilmiyorum ... 

En sarhoş edici bir rakı soframı_ 
dan henüz · kalkmış, beyninin i.. 
çinde koyu siyah bulutlar kümelen
miş sarhoşlar gibi sendeliyerek 
kalktım. Sokağa çıktım. 

Onun kanıyan gönülJer:i taze ve 
gıcıklayıcı bir sihirle saran bq dön
dürücü havası içerisindeyim. 

Esrarlı yeıil deniz gözleri, kafa
mın içerisinde cana en yakın bir 
renkle pırıl pınl yanıyor. Ben.im de 
gözlerimden alev çıkıyor sanki. da
ha birkaç gün evvel kalbim ne ka.. 
dar karanlık bir tül içerfnsindeydi. 
Şimdi; kafamın içerisinden cana en 
yakın bir renkle pırıl pırıl yanan 
iki deniz renkli göz, kalbimin ka -
ranlıklarını yeşil bir ışık akışile pı
rıl pırıl yakıyor. 

Damarlarımda tatlı bir sıcaklık 
duyuyorum. Titriyorum. Ne tuhaf .. 
beni yakan bu ateş· onun yeşil de. 
nfz gözlerinden mi . damarlarıma 
dökülüyor? 
Düşünüyorum .. 
- Çok geç oldu .. Üsküdara git • 

miyecek misin? 
Niçin böyle söyledi? Yoksa be -

nim: 
- Hayır gitmiyeceğim .. 
Dmcmi mi bekliyordu. Kim bilir? 
Onun, içime tatlı bir gıcıklama ile 

dökülen taze kokusunu eme eme 
yalnız ciğerlerimi değil, benliğimin 

bütün zcrrlerimi çıldırtmak ömrü
mün son saniyesine kadar kalmak 
istemez değildim onunla... Fakat 
nasıl kalırdım? O bilmiyor muydu 
bunu? O halde niçin böyle söyledi? 
fçim neler doğuyor .. acaba: 

- Ah .. biliyorum .. daha henüz on 
dokuz yaşmda hayalin bütün yük
lerini omuzlarına vurmuş, ekmek 
parası peşinde koşan bir işçi kızı 

kendinin öz malı yapamazsın ya! 
Fakat; bu pek de akla sığmıya -

cak bir şey değil ki." Bende de ajk 
için, yuva için vuran bir kalb ola_ 
maz mı? 

Demek istiyordu.. bilmiyorum~. 

Yalnız bildiğim bir tek şey varsa, 
bu gece arlık muhakemem bozuldu. 
Düşün~miyorum. 

Yürüyor muyum? :Farkında deği
lim. Kaldırımlar, sıra sıra renkli 1 

Ebu Cehl. bulunduğu k~eden ba
pnı kaldırarak: 

- Ben de, senin söylediklerinin 
yalan olduğuna yemin ederim. Sen, 

1 o ahidnameyi yırtamazsın~ 
Diye bağmiL 

' Bunun ilzerlne, beş arkada'1an 
• diğer dördü, birbiri arkasından ~
i le söylediler: . 

- Zem'a bin Esved Yalan söyle
yen sensin! O kAğıd yazıldığı za
man, onun münderecatmı tamb et
memiştik. 

Ebulba-hterl - Allah var ya .. 
Zem'a doğru söylüyor. Onun yazıl

. masına, biz, nı.zı değildik 

Mutğim - Zem'a ve Ebulbahteri
~ nin söylediklerini ben de tasdik ede
rim. BWlların söylediklerinden gay. 
risi yalandır. 

: .Hişam da ark aTını tasdik 
edince, Ebu Cfilil çbeden çıktı ve: 

- Anlaşıldı. ;Bunlar, ba meselede 
geceden ittifak etmiJler! 

Dedi ise de, bütün gayreti boşa 
gıtti. Kureyş reislerinin ekserisi, 
beş arkadaşa W.raftarlı'k etti. Niha· 
yet, mahud vesika, Mut'im tarafın· 
dan indirileİ-ek yırtıldı ve bu suret
le Beni H2Jim ile islamlar muhasa
ra ve afonızdan kurtuldu. Her.kes. 

dükkanlar yanımdan geriye doğru 
kaçıyorlar. Kulaklarımda, kalbim
de onun sesini duyuyorum. Çatlak 
bir çanaktan asabi pannaklarile yo.. 
lar gibi kopardığı cilız bir karanfili 
bana uzatırken çılgın gibi acı acı 
gülÜY.Or. 

Bu manalı gülüşün boğazında dü
ğümlenen bir hıçkırık gibi kalbini 
sıktığını görüyorum. Soruyor; 

- Karanfilleri sever misin? 
Cevap vermiyorum nedense.. be· 

nim de bilmediğim bir kuvvet dili-
mi ağzımda düğümlüyor. 

Avucunda ezip büzdüğü karanfili 
uzun uzun süzüyor. Sonra mukad
des bir şeye yüz sürer gibi onu du
daldanna yaklaştınyor. 

- Zavallı karanfilim.. sen de mi 
solacaksın? .. 
İçimden tapn bir isyanla haykı

rır gibi: 
- Hayır Selmin ... Avuçların için

de mukaddes bir heykel gfüi saldı
yarak sevdiğin, adeta tapınd1ğın 

baygın kokulu karanfilm 10lmıya _ 
cak. Hayır .. yalnız karanfilin de de
ğiL 

Susuyorum. İçinde benliğimi yok 
ettiğim deniz renkli gÖ21erlni tA 
gözlrfmin içine dikiyor: 

- Solmıyacak mı? 

Ağzımdan bir alev sütunu fırlıya
cak samyorwn: 

- Hayır solmıyacak Selmin_ E. 
wt, yalnız karanfilin değil. kalb-' 
lere hayat veren iki çağla bademin, 
daha açılmamış toz pembe güllerin 
de solmıyacak.. 
Kırık bir dalda boynu bükülmüş 

kuru bir küme konca karanfili göz 
ucile ümitsiz zaret ediyor. 

- Onlar solmadılar ki.. onları kı. 
zıl bir dudağın kavurucu ateşi yak
tı.. onlar küçücük bir demet alevin 
sıcaklığından yandılar. 

Ve artık her şeyi söylemek isti -
yorum. Yumuk, küçük ellf".rfni a
vuçlarım arasında sıkıyorum: 

- Affet.. belki de saçmalıyorı,.ım. 
Affet.. senin bir demet kızıl alev 
dudaklarının dokunduğu şey hiç 
solar mı? Her şeye inanırım .. fakat 
kızıl dudaklarının değdiği en can
sız ve hasta yapılı şeylerin bile bir 
daha bozulmamak, ölmemek üzere 
yenidn hayat bulacağına, taptaze o
lacağına iman ederim. Senin y~at
t.ığın şeyler hiç ölür mü? 

Kim 
., 

- o. 
Bu, annemin sesiydi.. birdenbire 

olduğum yerde sarsıldım. Annem, 
küçük pencereden başını çıkarmış, 
kap~ya bakıyordu. 

- Benim, anne.-
Kapt açıldı.. içeri girdim, MerdL 

V'enlerden çıkarken annem sinırli 
sinirli söyleniyordu: 

- Saat üç .. bu vakte kadar nere-

evine dönerek Mekke içinde düğün, 
bayram yapıldı. 

Bu vak'a nübüvı:etin onuncu se
nesinde vuku; geldi. 

Cevdet paşanın cKısası Enbiya>
sında bu hadise. şöyle tasvir olun
maktadır: 

cOl ahidnameyi yazmış olan Man
ıur hin Akreme'nin eli kuruyup 
çolak olmuştu Ve bir de Cenabıhak 
tarafından ol ahidnaye güve ncv'in
den bir böcek musallat olarak anda 
ismullahtan başka ne kadar yazı var 
ise hepsini yiyip mahvetmişti. Cib
ril aleyhisslam gelip &nı resulü ek
reme bildirdi. O dahi ammi Ebu Ta
libe haber \•erdi. Ebu Talip hemen 
Mecmai Kureyş'e gitti ve Resulü 
ekremden işittiğini hikaye etti ve 
(Muhammedin dediği sahih ise ar
tık siz de insaf ediniz. Şu aramızda
ki tefrika;>, kaldıralım ,.e eğer ya
lan çıka rsa ben de anı himayeden 
vageçerim) dedi. Kureyş'in büyük
leri bu sözü makul gördüler ve he
men ol ahidnameyi getirdiler. Ba
kıp gördüler ki içinde (Bismikella
hümme) ibaresinden başka ne ka
dar yazılar '~rsa hep mahvolnnış. 

Bundan cümlesi mahcub olup egerçi 
Ebu Cehl gene inadında ısrar etmek 
•st~ise de ekseriyeti Ara ile ol Ah:l-

_,__._ ·- ~ ......... -

.Şurayı Devletce 
Belediye Secimi 

Feshedilen 
Tazelendi 

• 
Çanakkale (Hususi) - ŞCırayi :

Devletçe feshedilen Çanakkale Be· \ 
lediye reisliğinin yeniden yapılan 

intihabatı sonunda 16 reyle Beledi· 
ye Reisliğine Nazım Demlrcioğlu, 7 
reyle birinci reis vekilliğine Salih 
Tuna, beş reyle ikinci reis vekilliği
ne Hasan Akkoca ve belediye encü
men azalıklarına da 19 reyle emekll 
yüzbaşı İzzet Aytaç. 13 reyle All 
Kasapoğlu, 11 reyle Halit Turuğ .e
çilmişlerdir. 

Yeni Belediye Reisi Nazım De
mircioğlunun babası merhum Mus· 
tafa da imparatorluk devrinde bele
diye reisliğinde bulunduğu zaman
larda memlekete bir saat kulesi,~
lediye dairesi, bel,.diye hanı ve 
memleketin en mübrem ihtiyaçla
rından biri olan su tesisatı, beledi-, 
ye sineması, şehir yo1lannm tanzim 

Y•i S.lecUye ReUi Na7,,, 
Demircloilu 

ve inşası gibi memlekete birçok fay-
dalı hizmetler yapmış ve hatırasını Kendisine hayırlı muvaffakiy~t-
daima canlı tutan bu eserleri mem- ler temenni ederiz. 
lekete unutulma:r bir armağan ola- Kadir Aytaç 

rak bırakmıştır. e· b "' 
Yeni Belediye Reisi Nazım De- ırana çocuğunu ogdu 

mircioğlu da babası gibi memleke- Sıvar (Hususi) - Sıvasın Seren 
tin ihtiyaçlarını bütün şümulile dü- köyünde oturan Mahmut karısı 20 
şünen, Çanakkale Belediyesinin a- yaşlarnda Zehra gayri meşru olarak 
şık olduğu ve halkın belediye reisi kazandığı 2 aylık çocuğunu boğmak 
olmasını candan istediği yapıcı, fev- suretile öldürmü~ ve tevkif edil-
kalade enerjik bir zattır. miştir. 

lerdeydin .. şimdi sabah olacak ... Bu, 
bir gece değil, iki gece değil... Hiç 
kndine de mi acımıyorsun? 

Küçük bir çocuğwı yaptığı kaba
hati yüzüne vurmak ister gibi beni 
kolumdan yakaladı . Yatak odamda. 
ki aynanın önüne itiverdi: 

- Bir defa aynada kendini gör -
dün mü? Yüzün balmumuna dün -
dü.. bu gidişle uykusuzlukt.'.ın öle. 
ceksin .. 

Hiç cevap vermiyorum. Kanepe· 
nin üzerine çöküyorum 

Hiç farkına varmadan eve kadar 
gelmiş, kapının zilini şuurslv..ca 

bulm~. çalıvermişim demek. 
Annem, gözlerini gözlerime dik

miş, mütemadiyen söylt"niyor: 

- Kim bilir, bu söylediklerim 
sana ne kadar ağır geliyor. Belki 
de içinden bana kızıyorsun. Her ge
ce bu kadar yorgunluğa katlanma
m, doğrusunu istersen, pek mAna
sız bulmuyorum Bundan bir iş var 
amma_. 

Hemen sözünü kesiyorum: 

- Ne ~i olacak. Bu son günlerde 
bilmem nedense içimde bir sıkıntı 
var. Daima dol.aimak, derin ve se. 
rin bir hava almak ihtiyacını duyu. 
yorum. Erken de yat.4>am, gözlerime 
uyku girmiyor. 

fei sahifeyi yırttı1ar ve Haşimiler 
aleyhinde olan ahid ve ittifakı nak
zettiler . 

İRANiLERİN RU)fLARA 
GALEBESİ 

Nübüvvetin 1ekizinci yılında, 1 
Acemlerin Rumlara galebe ettikleri 
havadisi gelmişü. MÜJr'ükler bun
dan memnun oldular. İranın Rum
lara galebe etmesi ve Suriye hava
lisini zapt ile nasrmiyet yerine iş
rik.in bir nev'i olan mecusi (yani 
ateşe, yıldı2!1ara tapma) dinini ika
meye teşebmlı eylemesi üzerine 
müşrikler Mekkede islamlara: 

- Görüyorsunuz ya .. Rumlar, si
zin gibi kitab ehlidir. Acemler ise, 
kitapsızdır ve ateşe taparlar. Onlar, 
nasıl Rumlara galebe ettilerse biz 
de size galebe ederiz. 
Müşrüklerln bu yoldaki tefahur~ 1 

Iarı, islamlann gönüllerini k1rdı. 
Bunun üzerine, Muhammed, (Elif 
lam mim gulibetirrum) iyeünin 
nAzil olduğunu haber verdi ve oku-

Annem, garip ve içten gelen ~ir 
acıma ile arkamı o~arken: 

- Haydi yavrum, diyor .. yat.. içe
riki odada yatağını zaten hazırla -
mıştım.. yat.. elbette uyursun. 

~d·a~d~ y.al~ız~m. Çıplak ve ka· ı 
ranhk odamda. Beynime bir tas gi
bi perçinlenen bu dört duvar ara _ 
sında yirmi üç yılımın yalnızlığa 

verdiği bir tek hesap var. Yeşil göz
lüm . . Bu; içimde mühim bir burku. 

lUJ. Sanki beynimde bir yığın ateıJ 
yanıyor. Bu ne son~uz bir yürüyüş 

ki eve nasıl geldiğimin bile farkında 
değilim. Demek ki ben hakikaten 

bir iki gece değil, her gece o deniz 
gözlümün sıcak ve uyutucu dizinde 
kendimi kaybediyorum. Ne garip .. 
Halbuki bana hiç de öyle gelmiyor. 
Sanki onu hiç görmü~•orum da yal. 
nız kafamda yaşatıyor, hayalile yo
ruluyorum sanıyorum. 

Ondan başka hiç bir iey düşün -
rnüyorum. Gözlerim ondan başka 

hiç bir ieY görmüyor. Kim bHir be. 
nim için ne dedikodular oluyor. 

Öyle ya .. ben niçin böyle her ge
ce evlerine gidiyorum? Fakat git

(Sonu 7 lııct sayfada) 

---~----

du. Bu ayetin manası şöyledir: 
cRumlar, Mek'ke topraklarına ya

kın bir mahalde mağlub oldular. 
İşbu mağlubiyetten bir kaç sene 
sonra Rumların galebe etmesi ge
rektir. Gerek bundan evvelki ve ge
rek bundan sonraki galibiyet \'e 
mağlubiyeıt işi Cenabıhakkın elin
dedir. Cenabıhakkın Rumlara vu
kubulacak nusret ve muaveneti ile 
iman ehli ferahlanacaktır. Cenabı

hak istediğine muvaffakıyet verir. 
sataT. 

Bu iyet, islamlan sevindirdi. Bu
nu, meclisle!de, toplantı yerlerinde 
okumıya başladılar. Müşrikler, böy
le şey olamaz> diye inkara kalkıştı
lar. Ebubekir, İbni Hulf ile şöylece 
bahse tutuştu: 
cEğer Rumlar, üç seneye kadar 

Acemlere galebe etmezse, Ebubekir 
ona on deve verecek .. galebe eder
lerse on deve alacaktı.• 

Muhammed, bu bahsi haber alın
ca, üç senelik müddeti ez buldu ve 

- et -
ı Ağustos: 

Hikmet bana o gece gördüğü 
bir rüyadan bahsetti. Babası arka
sından yakl&§nıış ve saçlarını okşı
yarak kendisini öpmüş . 

Artık o gece hep gördüğü rüya
dan bahsettik. Aldığım cvaplardan, 
Hikmetin babasına karşı fena hisler 
beslemediğini, Mehmetten nelret 
ettiğini anladım. Babasından bah _ 
sederken: 

- Beni dövsün, öldürsün, fakat 
içinde sakladığı sırrı bana anlatsın, 
diyordu. Onun bu süklıtuna taham. 

mül edemiyorum. Hariçte iken ha
zan o derecede şiddetli hiddet buh

ranları geçiriyordu ki ne yapacağı

mı şaşırıyordum. Fakat hiç olmazsa 
benimle meşgul oluyor, bakıyordu. 

Bir kelime ile, nazarında yaşıyan 

bir mahluk vaziyetinde bulunuyor
dum. Şüphesiz ki, artık bu adamın 
nezareti altında yaşamak çok güç 
bir iş. Fakat bunu yapan babam 

olsaydı, yine her şeye razı olacak
tım. Onun kalbinde o derece ehem. 
miyetsiz bir yer tutuyorum ki bu 

işle bile bir ·uşağı meıgul etmeyi 
daha münasip görüyor. Bakın, bü
tün bir sene içerisinde bana iki kere 

lakırdı söyledi. Bunun da ne gibi 
hadiseler neticesinde vukubuldu -
ğunu siz de bili~·orsunuz. 

Kendisine, babasının h'ista oldu. 
ğunu, en kavi bünyeleri bile altüst 
ca.en sinır buhranlarına maruz kal· 
dığını, doktor Maliğin tedavisi sa-

yesinde yakında iyileşeceğini de 
ce\·aben söyledim. 

Makul ta,·siye ve nasihatlerim ü. 
zerine. içerisine düştiiğü ümitsizlik
ten çıktı. 

Bir aralık, hangi münasebetle ol
-Ouğunu bilmiyorum, ecnebi memle. 
ıcetinde ölen kız kardeşinden bah
setti: 

- Ah, hiç olmazsa o yanımda bu-

lunsaydı, dedi. " -ı 
- Ne yapacaktınız? O. sizin ge. 

çirmeğe rnahküm olduğunuz bu ha
yata tahammül edemezdi. 

- Niçin? 
- Sizden belki on misli fazla ız-

tırap çekerdi. Düşününüz, bir kadın 
.kalbi· ve sinirleri! .. 

Bana garip bir nazarla baktı. Her 

halde. kimsenin, kendisinden daha 
fazla ıztırap çekebileceğini ümit et. 
miyordu. Bunun üzerine, fikrince , 
esrarengiz birer mahlUk olan kadın
lardan epey müddet bahsetti. Is -
rarla: 

- Siz de, babam gibi onlardan 
nefret ediyor musunuz? diye birkaç 
kere sordu. 

- Hayır! Benim de bir annem 
vardı! Diğerlerini sıruı gelince söy 
lerim. 

Gitmek üzere pencereden ayağı-

Ebubekir'e müddeti arttırmasını, 

çünkü Kur'anda zikrolunan cbidağ• 
kelimesinin üç seneden dokuz sene
ye kadar bir müddete deUlet etti
ğini söyledi: 

- Haydi.. hem senenin miktarını, 
hem de develerin adedini arttır! 

Dedi. 
Ebubekir, peygamberin bu tavsi

yesi üzerine bahs arkadaşına gide
rek: 

- Gel, bahsin müddetini dokuz 
seneye arttıralım; develerin adedini 
de ondan yüze çıkaralım. 

Dedi. 

O sırada, tslamiyetçe bahs tutu
şulması menj :edilmemişti. Ebube
kir'e oğlu Abdurrahman kefil oldu. 

Bu vak'adan dokuz sene ı;onra, 

Hudybiye müsalAhasında Rumlar 
Ac~mlere galebe ettiler. Ebiy 
İbnilhulf ise, bundan evvel Bedr 
gazasında katledilmişti. Ebubekir'in 
oğlu Ebiy'in veresesinden yüz deve
yi aldı ve peygamberin emri üzeri
ne bunların etini fukar::ıya dağıttı. 

EBU TALİB İLE HATİCENİN 
VEFATI 

Nübüvvetin onuncu senesinde, bir 
rivayete göre de Muhammedin yaşı 
kırk dokuz sene sekiz ay on bir gü-

N•kleden ı ORHAN !; 
mı geçirirken, kolumdan pJ4JP 
tuttu ve: 

·dl' 
- Eğer beni tanımamış olsa?.-1ı11 

nız daha mes'ut olacaktınl% ..,
mi? diye sordu. 

- Sizi temin ederim! .. 
Yüzü aydınlandı ve gözleri attı 

ler saçtı. 
7 Ağustos: 
Yetiştirmeğe çalıştığım Uıce "' 

nazile: fidanın usaresi mütemadi~ 
çıkıyor, kuvvetleniyor. Toprak 
semanın tesiri... 

8 Ağustos: dl' 
Selim, ihtiyar dostum, sen de 

ğişiyorsun; göze görünür der~ 
gençlcşiyorsun. Senin de içinde '!" 
ni bir ruh meydana gelmiş.~ ~ 
tum, sen de kimseye yarantrÔY .... 
bir adam ve beni sevmiyor, o~ 
yorsun. Bir ruhu uyandırmak! 
ne muazzam bir iş! 

9 Ağusto1: • 
Hikmeti en ziyade üzen no~~.tı 

Iardan biri, babasının bana. ~ 
gösterdiği aliıka ve muhab~:A, 
cDemek ki se\'Inek kabiliyepP""' 
bir adam, \'e bni sevmiyor, o b~ 
hakikaten nefret edilecek bir '/arı' 
imişim.• 

Zavallı masum çocuk!.. Fe" 
Bey, belki de istemiyerek ~ 
hoşlanmljtır. 

Ali Bey. geçen akşam s0ylüYo' • 
du: ,. 

- Yavrum, siz çok mahir "~ 
kıllı bir adamsınız. Fe1·idun ~1 
öyle bir şekilde kendinize ba~-' 
nız ki.. sizi çok takdır diyor .. ~ 
ye kadar kimseye göstermcdıji 
alakayı, size, katibine göırteriY°'~ 

Her ne hal ile, ev sahibinlll 
tanı anlaşılacak ,ekilde. Beni ~ 
sevmesi için birçok sebepl~_...-ı 
Evvela kendisine müthiş y~ 
dokunuyor. İkinci sebep de ~ 
geçiniyor. Sonra, muhaketııeflı 
tenkid ku\•\•etfm esaslı olduğı&J1~ 
ideallzmimi h01 görüyor ,.e rıi~' il 
hepsinin üstünde, her ikimiz•:, 
Bizans tarihine gösterdiği bir ._ .. u
var. İşte bu kadar sebepler, ~ 
sile insanı hayatta ve hatta ölü _.aır· 
birbirine yaklaştıracak kuvvetıcv-

lcr. '4' 
Hikmet, y<!vrum, seni hayrete; 

şüren bu do!tluktan kızma, ıit'S jO 

nün birinde o, selamet ornıdi1l 
yegane istinadg~hı olur. 

11 Ağustos : ti' 
Kl,ttüphane hala kapalı. A~ , 

rını pencereden aşağı atmlf dl 
duğunu söylüyor; fakat bunıat• W" 
fada ihtiyacımız yok. Çiçek~~: 
nif etmek, resim yapmak ~y 
timizi :ılıyor. Hikmet artık, ~,.ıt' 
rine göğsünü kabartacak şekilde"': 
kıyor. Ne kadar memnunul?l··· !'!o, 
kat mcmnunivetimi izhar etrnev-

w 1 
, Devunı.ı var 

ne geldiği gün Ebu Talib sek.ld f". 
eli yaşında olduğu halde vefat ;;:: 

Ebu Talib hastalandığı vakit fi 
reyşin ileri gelenlerini topıadl 
onlara şöyle nasihat etti: ~ 

- - Siz Allahın mümtaz bir ~ ~ 
Arapların reisleriiiniz. içi '_, 
Muhammed gibi akıllı bir zat, ~ ı/ 
za gibi bir aslan var. Siz, baıtf-' 
el .atarsanız başarırsınız. Siı f~ jf 

l~rın e~ sevgilfleri ,.e insaniyet~ e1ı' 
tınadgahısınız. Şu aileye (yağJU ar 
Talib ve Muhammed ailesin~)~ 
met ediniz, ki AUahın nzasını , 
nasınız. Emellerinize nAil ol~ e
rnesğu t olnsınız. Kağbeye hürfll !JI' 
diniz. Vatanınıza bağlı kalıntı~ 
çarelere muavenet, dilencilere ·~ 

eyleyiniz. EmaneU\ hi~·anet efll'"'" 
niz. Doğru sözlü olunuz. ~ 

Ebu Talib bu sözleri sayıed i' 
sonra, oradakilere Mubammedi 
terdi ve: _Al 

- Muhammed. emin bir adaJ!ııı 
Doğrudur. Yalan söylemez. ~ 
size edeceğim nasihatleri onUJl .ııtJll 
ketlerinde bulabilirsiniz. .All bııJ 
getirdiği islam dini ise k albin 1<~ 
edeceği bir şeydir. Onu inkar d,t 
ancak lisandır. Muhammedirı ' 
vetini Kureyşin bütün fa]dtl~J 
ğifierl.. (DeHırıl 



-
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Zahire Borsasında 
intiha bat Yapıldı 

lngiltere 
Bahriyesini 
Yenileştiriyor. 

ingiltereden /H'~~ANMAK lstanbul Mebuslart 
Almanyaya Tek- (Baş tarafı 6 DCJ sayfada) Halkı Dinliyorlar 
1 Ed l ı .k l:, (~llnd•yf•) 
1.f ı· en stı raz mediğim günler de o da beni ara· ... il . . • • • • 

. . kaaclr he~ıKtaş Halkevınde tö}>la-
maktan kendmı alamıyor. =-'·kı ş· · Ali 

(Sonu s üncü sayfamızda) Berlin, 24 (A.A.) - Siyasi Alınan 
• sel, snratli ve kuvvetli gemi (32000) mehafili,B. Hundson ile B. Wohltad 
· tonilato mai mahrecin<l~ ve saatte arasındaki bir görüşme esnasında 

81 buçuk mil sürati halzdir. 38 san· teslihatm tahdid ve tenziline müte
timetre çapında 8 tane ağır top ta- allik bir itilaf akdine mukabil Al
fll'· Gemide ayrıca 4 tane de tayya.- manyaya ve 1ngiltcrc tarafından 
re vardır. "Renown,, ilk defa clmak ı.ooo milyon lira ikrazda bulunması
Ozcre 1923 _ 26 yılları ıırasında bir nın mevzuubahsolduğunu beyan et
kere tamir görmüş. fakat harict şe~ mektedir. 
ıı pek 0 kadar defi.pnemişti. Halbu· Bu mehafil, ilave ~iyor: 
ki son yenilemede gemi hüsbütiln de. Eğer vaziyet, bu merkezde ic;e, B. 
ğişmiş, tanınmaz bir hnle gelmiştir. Wohllad, meseleyi resmi bir vazife 
Soldaki resim geminin ilk denize ifasına memur bir murahhas gibi 
inip sürat tecrübelerine başladığı hareket etmemiş, arkadaşının nok
r;amanki şeklini göstermektedir. Sağ tai nazarını bcrayı nezaket dinliyen 
dnki rruiimde ise son yenilemeden 1 bir ziyaretçi Gibi horeket etmMir. 
sonra "Rcno\vn,, in biisbütün değiş-

!1-· Lord Halifax, bu planın menşeini 
miş ~ekli görünmektedir. Bu ı11.ı res 

Onu "--lb" d hi d nan Abidin Daver, .llöA ınası, 
.- un ent ç acı uyma - . . . İb ahim A· 

dan silip atamaz mıyım? Düşünü - Karnı Kazım Karabekir. r 
yorum.. onu bir daha anmamak Ü· lfıe~tir., Şükrii Ali, Bn, Fakiha, Ham 
zere unutamaz mıyım? di Deni7.rnen, Halil Karamürsel muh 

Bu bcr.C€ ne kadar güç" telif tabakaya mensup halkla temas 
• etmişler ve birçok dertlere temas e-

• . 
Gece, sofrada annem göz ucile a

ğabeyime işaret etti: 
- Nihat, ne dersin? Sacidi elven

direlim .. 

derek notlar almışlardır. Beşiktaş 

halkı bilhassa Beşikta5ta bir parti 
binasının i~sım, birkaç ilk mekte
bin yapılmasını ve yolların süratle 
tanzim edilmesini jgtemişlerdir. Yüzünde ince, kurnaz çizgiler be-

9 mebustan mateşekkil heyet bun 
lirmişti .. Bana dönerk gözlerimin ta 

dan sonra Beyoğlu Halk partisine 
içine baktı: giderek partide Beyo~Ju halkının di-

- Sana güzel bir kız bulalım Sa· }eklerini dinlemişler ve ;a+-~lAJ".ini 
cit .. olmaz mı? tesbit etmişlerdir. 
Ağabeyim atıldı: _. _ • \ 
- Anne, ne iyi söy"kdin. Hani ya ~ 

D .. nkü intinabattan bir görünftJ min rnukay~esinden anlaşılacağı öğrenmek ilzere bir anket icrasını 
veçhile kaptan kulesi gayetle değiş- istemiş olduğu haber alınmıştır. B. 

şu son günlerde benim de aklımdan 1 Barutta bir bomha p;ıı11aaı 
g€çmiyor değildi: Fakat nasıl b~ kız B~nıt, 24 CA:.A.) -:- Dün gece Ya
isüyor. Önce bunu anlamak lazıın. hudı mahallesınde bır bomba patla
Ne bileyim ben: Sacit belki sanşm mıştır. Birkaç kişi ynralanmış ve 
sever, belki de esmP...rlerden hoşla- birkaç dükkan harap olmustur. Ya
nır. Bakalım bizim bulduğumuz, bi- ralan:mlardan ikisinin yarası ağır· 
zim kend isteklerimizle seçtiğimiz dır. Bomb::ıvı atmış olan sahıs, kaç-

(Ba.5tarafı 1 inci sayfada) dır. Keyfiyetin matbuat kanununa miş ve son gistem "Nelson,, sınıfı Chamberlain'in kendisinden izahat 
t evfikan gazetenizin ayni sayfa ve harp gemilerininkine mUşabih bir almak üzere B. Hudson'u çağırmış 
sütununda tekzibini rica ederiz.,, zırh kule konulmuştur. Üç bacaklı olduğu söylenmektedir. 

Biz bu tekzibi ynzdıktan sonra ağır direk yerine de, hava dafii Eğer başvekil. mumaileyhin vere-

'l'oprak mahsulleri ofisi İstanbul 1 

Şubesi müdürü Nur i Orak, Alemdar 
1 

Ş.erarettin, Hilmi Gürkan, Nuri Ko
t:koğlu, Nafiz Özalp, Mehmet Kma. 
cı. Yeni idare heyetine eski idare 
~etinden yalnız üç ki~i alınmıştır. 
l' iihayancılnrdnn birinin daha ida
r~ heyetine girmesi icap ederken ve-

vcrdiğimiz haberin doğru olduğunu t.oplarn daha geniş ve müsait bir sa- ceği izahatı kafi bulmıyacak olursa, 
ve bu şekilde bir tnhkikatın yapıldı- ha verilebilmesi için en yeni sistem B. Budson'un istifası ictinabı naka
ğını ve son günlerde borsa komiser· tnce Uç bacak direk konulmuştur. bil bir hal alacaktır_ Çünkü harcka· 

kızı o beğenecek mi? mıya rnuvc.:ffak olmustur. 

\ en reyler :nüsavi olarak dl\ğ~mış 
0 duğundan önümüzdeki perRembe 
tflnr.. b" k · .. l' :' ır mUhayaacı seçme uzere 
enı bir intihap yapılacaktır. 

tfl Diğer taraftan bundan birkaç 
.. n evvel 4 milyon kilo yapağın bor. 
b l'fisumu verilmeden satıldığını ve 
~suretle yapılan borsa kaçakçılığı' 
~ Onden binlerce liranm ziyaa uğ
tie.•ftnı yazmıştık. Ditn İstanbul 

11 
ret ve zahire borsası resmi müh

btı llf) lafıyan şu tekzibi aldık. Mat. 
~-~anunu hükümlerine tevfikan 
-....,recıiyoruz. 1 

··ır 13
9 

uteber gazetenizin 21 temmuı 
lası tarihli ııüshasmda (Zahire bor
b nda bir k:ıçakçıhk mı ol mu~?) 
ta'flığı altında intişar eden haber 
hıiaıniylc asılsızdır. Bu haberin 
e~hap münasebetiyle reylere tesir 
ni ek istiycnler tarafından gazete-

1 ~ilmiş olduğu anlnşılmakta-

liğine yine böyle bir ihbarın yapıl- Bacalarda, •rka direkte de bir hay- · ·· k""l 
a tı İngiltere hükumetim muş u 

dığını iddia ediyoruz. li d .. 1'r·ışı"kliklcr göze çarpmaktadır. 
· b ı d - ·· --o mevkie koymuştur. Gazetemiz intışara ::ış a ıgı gun Bu resmi iktibas etmiş olduğu -

k d h. b" f t Alman matbuatı, bir istikraz akdi den bu ana a nr ıç ır men aa e muz İngiliz mecmuası son yenileme-
aıet olmamış ve dnima ya1.dığı haber den sonra "Renown,, un yepyeni bir haberleri ile alay etmekte ve bu ha· 
!erin doğru olduğu tahakkuk etmiş- hattı harp kruvazörü olduğunu ve berleri cİngiliz blöfü> diye tavsif 
tir. Gönderilen tekzipte bu haberin t• h b. i etmektedir. eskisine nisbetle kıyme ı ar ıyes -
intihap münasebetiyle reylere tesir nin bir bayll artmış bulunduğunu Rheinisch • Westfaclischer Zei· 
etmek istiyenlP.r tarafından gazete. k · l 

yazmaktadır. tung, İngilizlerin isti raz şayıa an 
ye verildiği şeklinde gtilünç ve tica ..:.=.:..---~~~--~-- hakkında cBeceriksiz manevra. de
ret borsası reisinin böyle bir tekzip- illete Yayladlbl ka:ıasına gitmişti.ı' 

• melrledir. 
te hiç bir vakit söylemeğe hak ve Heyet, kazada, civar nahiye ve köy- ~~~~~===~~~~==.=· 
saliihiyeti olmadığı gayet garip bir lerden gelen halk tarafından çok iç- R A D y O 
fıkra da vardır. ten bir surette karşılanmı~ır. Heye· 

Bu hnberi ya1.an arkadaşımız tin bu ziyareti vesilesile burada hal
borsa ve piyasa rnehafilinde yeni- km Ebedl Şef Atatilrk'e karsı bağlı
den tahkikat yapmış, v~ verdiğimiz lığına bir ifade teşkil eden hükumet 
haberin doğru olduğunu esefle gör· konağı önünde güzel bir sütun üze-
mü~tür. 

Ilu hu,:u~ta borsa idare heyeti 
ikinci bir tekzip yollayıp ne~rini ar. 
zu ederse o zaman haberimizin doğ· 
ru olduğunu ispat edecek vesika ve 
mütalealanmızı neşred~eğiz. 

rine konulmuş Atatürk büstfiniln a
çılı~ merasimi yapılmıştır. Büstün 
konulmuş olduğu tepeye kadar çı
k an geniş kademelerin iki tarafına 
halk toplanmış, biraz ötede de bir 
jandarma takımı yer almıştı. 

SALI 25/7 /939 

12.30 Program, 12.35 Türk müzi-

ği: 
ı - Nihavent peşrevi, 2 - Lemi -

Nihavent şarkı - Bir gül çıkarırdım, 
3 _ Sadettin Kaynak - Nihavent 

Am·,cm ne kadar olsa ille kendi 
isteğinin yapılmasını istiyordu. He· 
men kararını veriverdi: 

- Ahlakı, tabiatıeı:i iyi olsun. Şim 
di Sacid'e ağır başlı bir ev kadını 
lazım. 

Ben, ikisine de bakmıyordum. 

Annem sordu: 
- Hiç sesin çıkmıyor.. , 
Ağabcyjm hafifçe güldü: 
- Ne söylesin? 
Annem, hayretle gözlerini açh: 
- Neden? 
- Aşkolsun anne .. hala anlıya -

madın mı? . ., - ...... . 
- Çünkü birisini seviyor 
Annem, şaşkınlıktan donakalmış~ 

tı .. 
Ağabeyim an1atmıya başladı: 

- Hem de öyle birisini ki.. iste -
meğe dili bile varmıyor. 

, liata y da Şe_nlikler 
Hevet reisi Şemsettin Günaltay 

abid;nin önüne geldiği zaman jan
darma takımı ihtiram resmini ifa et

prkı • Gel göklere yükselelim. 4 -
Arif Bey - Nihavent şarkı - Yanılma 
ateşi aşka. 5 - Rahmi Bey - Niha· 
vent şarkı - Süzüp süzüp te ey me

lek, 6 - Nihavent yürük semai -
Bilmezdim özüm gamzene, 7 - Ni-

miştir. Heyet reisi, Atatürk'e karşı havent saz semaisi. 
Yayladibi halkının duyduğu ~zel 13 Memleket saat ayaTı, ajans ve 
hislerin bir ifadesi olan bu abıdeyi meteoroloji haberleri, 13.15114 Mü· 

Ağabeyimin bu sözleri zehirli bir 
dkcn gibi kalbime saplanmıştı. Ha
kikaten içinde ezildiğim müşkül bir 
va1Jyeti hiç yanlnşsız keşfediver -
mişti. 

Fazla dinliyemcdim. Hemen kalk
tım .. odama çekildim. Balkonun ka
pılarını açtım. Uzaklarda yanıp sö
nen binbir ışık var. Serin bir rüz • 
gar saçlarımı şefkatli bir el gibi ok
şuyor. Gözlerimin önüne serilen de_ 
niz, içinde yıkanan pırıltılı ışıklar

la gümüş bir kemer gibf yanıyor 

lı (Baştarafı l inci sayf ad~) 
k atnidiye kumandanı ve subayları, 
ı:Yllıakan ve parti erkanı hazır bu
ııtnıuşlardır. Ziyafet çok samimi 

l' hava içinde geçmiştir. 
lıı Ziyafetin sonlarında parti ba~ka. 
ord tarafından tumkumandanına ve 
ttı·~nıuzun asil bir cUz'ü olan bahri
he ı erirnize İskendrun halkı namına 
ı.uranı hoşamedi ve teşkkürlerde 
~rak kurtuluş bayramında a 
tıa bulunmalarından dolayı sü. 

I' ~e heyecanı ifade edilmiştir. 

~--------------, cu- hurrelalnlil 
teşekkUrlerl 

Aıılcar<r, 2 ~ ( A.A.) - Ri11Me. 
ti ciimhur wıwnıi k<itipliğinden: 

Güzel Hrıtayın anayuı·da ı"lti

hakı 1ıc Lo.zrının 111l döniimü. mil
nMebetiyle yurdun her tarafındo:n 
rcsmı ve husıısi zevat ve ku"'m
larda.n aldıkları te.brikle~den çok 
müteha.~Bis olan Reisicllm1ıur la
met lnihıii, teşekkilrlerinin ve mu 
kabil tebriklerinin blağına. Arıa-\u llıı nutka cevap veren sayın tüm 

tlf1 tnandanı, Hatayın bu mesut gü. dolu ajansını nıem.ur etmişlerdir. 
tı::e burada bulunmak bahtiyarlı· 
~en .~il olduğumdan dolayı gerek 
tin dısınin ve grck bahriyelilerimi
dube kadar sevinç duysalar az ol
lı:ıı nu söylemiş ve vatana kavuşan 
ili ~Yın saadet \•e refahına kadehi-
1~.aldırmış ve bu bayram şerefine 

ıştır. 

ttf liataya yirmi seneclenbri ilk defa 
da.:' hahriye1ilerimizin İskenderun J 
~ .. 1 llıerasime iştirak eden subay ve 
~~1 Şehri gezerken hallan yer yer 
~ ınıt tczahüratiyle karşılanmak-
"- ~ır lI "d" • • d h b" "lflf • amı ıye gemımız a a ır 

~ta İskenderun limanında kalacak 
,.,~ nalk, akın akın gemimizi zi-

etınektedir. 

T,brik Telgrafları 
le ı:!•tay:ın kurtuluşu mQnasebetiy. 
~ı tay valisi ile Dahiliye vekili a
~da RŞağıdaki telgraflar teati e-

ftfr. 
8flt1tn Bay Faik Ôztnılc 

Dahiliyı Veküi 

t An.karcı 
~fi. '-'l-1J19 aaat :ı 1,40 tan itiba.ren 
;~tay toprakl.annda 71alnu 
1~ Tilrk bavrağı dalga.kın -S ,,, lrii«ln Hatay 1uılkı coşkun 

'""" t'cıtl4 Tllrkiy~ Ollmhuriyeti 
'baJı.tiyarlık '" scıadet/i {çind6 

t. ba11ramını 'l/apmtıktadır. 
lttllet~"'~ C1lm7ıuriyetinin bu y~i vl s;: lkının aziz duygularını ve 
'9 lt-ae aevinçlmni sayın 'Veküimi 
l. t'-ekl• btıltf yan1't~ 

Rtıtay 1'ali.rl 

Jükrll "'~ 

Bay Şükril Sökmensiicr 
Hatay valisi 

C. f3-7-9.'!D günlü tele: 
Türk yımlzmun ayrılmaz bir par. 

çası olan aziz F!rılayın aruıvatana 

hm· tiirlil arızalardrm ari olarak ka
vuşmuş olıııasınm verdiği saadet 
içinde göste-'tdiği yüksele du,y{ftllıır

dan dolayı tasvir 1ıc şı-:.kranla müt6 -
Jıassisim. Hataya. bahtiyarlık size de 
biiyflk başa1·ılar dilerim. 

Dahi1i1ıe 1•rkili 

Fail Ôztrall 
Merae1m Tafsilatı 

İskenderun, 24 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Hataylılar bugün bayramlarının 

ikinci gününü yaşamaktadır. Bütün 
halk, biiyük bir neşe içinde toplan· 
tılara iştira.k ediyor. Bu bayram te~ 
2alıüratı içinde en ziyade dikkati <;e
ken manzara halkın dün sabah Fran 
sız kıtaatı tarafından tahliye edil
miş bulunan kışlaya girmek için gös 
terdiği tehAlüktür. Filhakika dün sa
bahtanberi bütün Hataylılar, kadın, 
erkek, çocuk hapsi, ka~ile kafile; 
kışlaya gitmekte ve 20 yıldanberl 
kapısından bir tek Hataylının gir· 
mediği burayı gezmektedir. 

Millet Meclisi ve Parti mi\messil
leri ile vilAyetlerden gelen heyetler, 
bugün öğleden önce, başlannda 

Şemsettin Günnltay olduğu halde, 
Vali Şükrü Sökmensücr, jandaTma 
alav komutanı, Kutlulama Komitesi 
reisi, Emniyet direktörü. matbuat 
mamessillerf ve diğer zevat ile bir-

acmakla bahtivar o1duğunu sövliye- zik (Karışık program - Pl.). 
r;k kordelayı k<'smiş ve abideyi aç- 19 Program, 19.05 Müzik (Cha1ia
mıştır. Bunu müteııkip abideye he· pine'in bir plağı) , 19.15 Türk müziği 
yet ve halk adına ~elenkler konmuş- 20 Memleket saat ayan, ajans ve 
tur. meteoroloji habe.rleri, 20.15 Konuş-

Yayladibi halkı adına Hikmet Ce- m8', 20.30 Türk müziği (Klisik: prog
lal, söylediği bir nutukta, Hata~:ı ram), Ankara Radyosu küme ses ve 
anavatana kavuşması uğrunda bü- saz heyeti, 21.10 Konuşma, 21.25 Ne
tün millet tarafından sarf edilen. e- §eli plaklar - R., 21.30 Orkestra prog. 
mekleri, Türk milletini bu gayesı.ne ramınm takdimi - Nkolai, Mozart, 
ulaştırmak için Atatürk ile Milli Mendelssohn H.) (Cevat Memduh 
Şef inönü'nün sarsı~~ıya~ mücade- tara-fından), 21.45 Müzik (Radyo Or
delerini minnet ve şukran ile anmış-

kestrası • Şef: Hasan Ferid Alnar). 
tır. ı - Mozart - Don Giovanni uver-
Şemsetrtin Günaltay, v~~di.ği. ce- h · B th ldy - d türü, 2 - Mendelsso n - ar o 

vapta açılış resmini y~ptıgı a.bı e-
0 nin bura halkının millı mefkurey~ (4 üncü senfoni La majör), 3 - · 

kar~ı olan bağlılıklarının bir ifadesı Nicolai - Vindsorun şen kadınlan u
old~ğuna işaret ederek c~tat~r~'ün vertürü, 22.30 Müzik (Operet selek
hatırasını anmak Türk mılletının °- syonları - Pl.), 23 Son ajans haberle
na karşı sönmez sevgisinin bitm~z ri, ziraat, esham • tahvilat, kambiyo
bir kaynağıdır. Atatürk'ü yadettı- nukut borsası (Fiyat), 23.20 Müzik 
recek olan bu abideyi koymakla (Cazband-Pl.), 23.55--24 Yarınki 
Türk idealine ne kadar sağlam bir program. 
surette bağlı olduğunuzu bir daha 
teyit etmiş o1uyorsuniıı> demiştir. 
Şemsettin Günaltay, Hatay hal~~: 

nın kurtuluş gününe kadar çektıgı 
acının anavatanda da ayni derecede 
daima duyulmuş olduğunu. Atatürk 
ile Milli Şef 1nönü'nün bu mes'ut 
güne kavuşmak için sarf ettikleri ~e 
saiyi bilhassa tebarüz ettirerek soz
lerini şöyle bitirmiştir: 

118 88 il 
P C J iSTASYONUNUN 

Bu Akıamki Türk Konseri 
B!,itün dünya radyo .amatörleri ta

rafından neşriyatı sevgi ve aJaka ile 
takip edilen Hollanda'da bulunan 
Philips'in Pc.T istasyonu bu akşaDl 
memleketimizin tanınmış musiki 
üstadı ve konservatuvar prof esöril 
Seyfettin Assal konserini verecek
tir. Konser bizim saatımızla 21.30 da 
ve 31-28 metre {}zerinden olacaktır. 

- O halde .. günlerce eve gelme
yişin ve nihayet bütün bu üzüntü
ler başka bir mfına ifade etmiyor. 

Ne söyliybilirdim? Aylaca onun 
en haklı isteklerini lormış, buna 
mukabiJ bir yığın serseri gece, bir 
yığın inkisardan başka hiç bir şey 
kazanamamı~m. 

Bütün bir maziyi çiğnediğim gün 
Selmin de bütün bir istikbali çiğ_ 
nemişti: 

- Ka;tıim iboş değil ki Sacit!.. 
Onu düşünüyorum. Ne olurdu .. 

Bu sevgi fısıldıyan gece de onun 
yınında olsaydım. 

• 
- Evlenecek misin onunla Sacit? 
- Hay1r annn .. niçin sordun? 

EGE TiYATROSU 
Temsilleri 

Nuri Geaçdur Ye ar
kada,Ierı 25 temmuz 
SALI akşamı Üakü-

dar Beyleroğlu 
behçııesinde 

Şeklaplrln Ölmez Eseri 
Oteli o 

Bu sevinçli günümüzde aranızd~ 
bulunmak ve bütün Türk milletinin 
duygularını sizlere ulaştırmak için 
buraya geldik. Kurtuluşunuz kutlu 9!1!1!!9 ______________ ._1!!!11!_._ __ ._._._ __ 
olsun. Gözlerinizde sevinçli günlere 
kavuşanların neşesi kaynaşıyor. Bu 
sevinç hakkınızdır. Mes'ut ve mü-

Murad Şamil V aryet~si 

Harp Okulu Komutanlığından: 
reffeh olarak ilelebet var olun. Harp okuluna 15 temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul mu. 
Coşkun ve sürekli alkışlarla karşı· amelesi ceylfü 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerli~ şubelerine ve 

}anan bu nutuktan 10nra bir müd- Ankerada bulunanlann harp okuluna müracaatlan ilan olunur. 
det istirahat ~Herek, müteakiben cl79ı. .555b 
buradan aynlınmıştır. 

TUrk Amatörleri Blrll~lnden : 

İstanbul vilayetince tescil edilen (Turk Armatörleri Birliği) idare he

yeti intihabı için 10/8/939 per~cmbe saat 16 da Galat.G Rıhtım caddesinde 

Öğle yeemğint Yayladibi - Antak
ya arasında Yola mevkiinde yiyen 
heyet otomobillerle İskenderun'a i· 
nerek burada yapılmakta olan deniz 
vüzme müsabakalarını takip eyle. 
~iş ve Hamldiye mektep gemisi rl- Kefeli Hüseyin hanında 10 numaralı dairede umumi heyet içtimaı yapı-
yaret edilmiştir. lacağmdan müessis azaların işbu toplanb.Ya te,ırifleri rica. ve ilan olunur •. 

Federesyon.lar 
Daire Başkanının 
MühJm izahatı 

(Ba,tarafı -' cü srı11fada) 
yecek istiane edecek vaziyette d97 
ğiliz. Her şeyi adım adım taldp et
tik ve gördük. Bu usulün bilhassa 
mühim maçlarda lüzumuna kani bu· 
lunuyoruz. Herkes için de bayledfr 
ya. Ben dünkü meselden kendi he
sabıma çok acı duydum. 

Sporun ne maksatla yapıldığım 
bilen hiç bir kimse böyle bir hare
.keti yapabilmek için kendinde ne 
cesaret ve ne de hak bulamaz. Bilve
sile tekrar ediyorum. Sahalarda kar. 
deşini bir yumrukta yerlere serive
ren veya gözünü oy.an bir kimseye 
müstesna bir marifet ve kabilivete 
de sahip olsa ona asla müsamaha e
demeyiz. . 

Bu kabil hakları haklı gösterecek 
hic bir· iddia düşünülemez. GPnel 
Direktörden $imdi telakki ettiğim 

su emirleri diişüncelerimizi bakınız 
ne {!{izel tC'vit edfvor. 
İstanbul ve Ankara Bölgesi baş

kanlıklarına Genel Direktör1ükten 
yıldırımla verilen tebliğ ayen şöy
lf'dir: 
Genel Dlır•• törUn tehll1'1 

a - 23 temmuz tarihinde Fe
ner &tadında yapılan Demirspor 
- Galata.saray maçında . hakem 
Tanğın, maçın idaresindeki dü
rüst hareketini takdiT ve Demir. 
spor kalecisi N ecdetin haTekefüıi 
takbih ederim. 

b - Demi.rapor takımından 

Necdetin, büyük bir halk kitlesi 
huzurunda yaptığı 'bu. hareketle 
sportmenUk evsafına. a.ykın bir 
karakter gösterdiğinden 24 tem
muz tarihinden itibaren hiç bi7' 
klüpte, hiç bir klüp mibabakası. 
na iştiraJ~ ettirilmemesine karar 
verdim. Keyfiyetin kendisine 
tebliği . 

c - Demirspor - Galatasaray 
maçı, ikinci bir tebliğe kadar te
hir edilmiştir. 

e - 1stanbul vt Ankara Böl~ 
BQ.§kanlık~lLnna yc"11mışTir. 

Genel Direktör 
il •• 

İstanbul. Ankara 
Eskrim 
Müsabakaları 

Evvelki gün Edirnede eskrim fe .. 
derasyanu bqkanı Rıdvan Bora'nm 
bizzat takip ettiği, Edirne Valisinin 
yüksek alakalarile pek iyi orıanı. 
edilen İstanbul - Ankara eskrim 
karşılaşmalarının revanşı yapılıruf. 

fU teknik neticeler elde edilmiştir: 
FLöRE: Birlnd Naci (Ankara), 

ikinci İlhan (İatanbul), Oçt1ndl MU8 
tafa (Ankara). 

EPE: Birine! Zihni (Ankara), 
tkfncf Naci (Ankara), tıçüncü İllıan 
(lstanbul). 

K.aJÇ: Birfncf Osman (İstanbul), 
ikinci Zihni (Ank&l'Q), tlçüncü N u
ri (İstanbul). 

Karşılaşmaların resimlerile es -
krim federasyonu başkanının es -

· krim faaliyet! hakkındaki izahatla
rını yann neşredeceiiz, 



Maarif Vekilliğinden : 
Kütüphane Memuru olmak istiyenlere 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak olan 

ıı;ütüphane memurluklıırına en az orta okul tahsili görmüş 4 memur alına

.:aktır. 

2 -·Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Ankarada ve 

fstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek i.stiyenlerin bulundukları yerler Maarif Mü

dürlüklerin.den alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş ve sağlık 
raporlarma tahsil ve askerliklerini yaptıklarınn dair olan vesikalarile ça
II§tıklan yerlerden alacakları iyi hi:z:met vesikalarını raptederek en çok 
sı tem.muz 1939 pazartesi günü akşamına kadar şahsen veya yazı ile ve

killik ktitüphaneler Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve sağlık 

durumları bu meslekte çalışmıya elverişli olanlar altı aylık namzetlik 

miiddellerini İstanbul kütüphunelerinde geçireceklerdir. 

Staj devresi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanlar kur'a 

çekmek suretile boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedileceklerdir. 
c3140• (5342) 

latanbul Emniyet Sanch§ı dlrektörlUğUnden : 
Gazetenizin 21/7/9a9 tarih sekizinci sahife birinci sütununda S:ındı4 

ğımıza ait mücevher s.a tış ilanında 383/l teşhir 937 /37 dosya füJ567 hesap 
No. lı borçlu Bedriyeyc ait beş gümüş komposto kaşığı yazılm:ıs: lazım
gelirken sehven beş gümüş komposto tabağı yazılmış olduğundan tashi
hen iliin olunur. 

Z AY 1 

TERISA8A.ll 

lstanbul Vilayet Ve Belediye Riyasutinden İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
l~w~danüibaren~nunumahm~uı ~cibin~ hln~ buh~n w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~ 

tanzifat vergilerile tenvirat ve ve konturat resimlerinin yoklanmasına Tf yserl 
l - Keşif ve şartnameleri mucibince idaremizin Sıvas ve ~a "· 

başlanacaktır. rıe e" 
Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı her ikisi birden kapalı zarf usu 1 

Belediye tahakkuk şubelerinin alakadar memurları bu yoklamalar es-
siltmeye konmuştur. a' 

uasmda gayrimenkullerin bütün taksimat, müştemilat ve teferrüatını sz.1,ııv 
· il - Her iki işin keşif bedeli 10.982.66 lira muvakkat teminatı mahallen tetkik edeceklerdir. Bu itibarla bilumum emlak sahiplerinın 

liradır. yoklama memurlarının müracaatında kendilerini hüsnü kabul edip icap ıt' 

eden izahatı vermeleri ve gayri menkulleri cezdirmeleri, bilhassa kontu- III - Eksiltme 3/Vlll/939 perşembe günü saat 15 te Kabataşta Lt 

ratları her an tetkike amade bir vaziyette bulundurmaları sayın halktan zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komic;yonunda yapılacaktır. ti 

kendi menfaatleri namına ehemmiyetle rica olunur. (5564) IV - Şartnameler her gün Kayseri, Sıvas b~~müdürlü'lderindell Jif• 
İstanbulda Le\•azım Şubesi •:eznesinden 55 kuruş mukabilinde aıınabi 

,.-a .... -..a·-.ıliı:m1w~3 TÜRKİYE 

Kızılay ·Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

Gaz Maske Fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 
vukuf sahibi bir makiniıtc ihtiyaç vardır. Aynı y;amanda 
yazı makinelerinin tamirini de y2pabilenler ıayanı tercihtir. 
Makinist, ihtisası derecesi anlaşılmak tb:ere liç ay tecrübe 
müddetile angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs ola
caktır. Taliplerin hizmet ve kifayet vesikalarile Yeni Poah.ne 
civarında Kııılay hanında, Kızılıy Deposu Direktörlüğüne 

müracaatları. 

1 rııı' 
V - Münakasaya iştirak edecek !erin, mühürlü teklif mektuP ~· 

kanuni vC'saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat ıcs· 
tubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen 11.•esikayı ihtiva edecelc ıı 
palı zarflarını ihale saatinden bir .sa:ıt e\·veline kadar yukarıda adı g~I 
komisyon başkanlığına makbuz mu:rnbilinde Yermelerı lazımd~ 

İstanbul Defterdarlığından • • 
• . kir' 
Senelik Muhamınell 

Bedeli Lira ~ 
Tophanede Ça\·uşbaşı mahallesinin Necatibey caddesinde 

eski :rn1, yeni 377 styılı dükkan: 

Ahırkapıda Cankurta ran J)Hıh r llcsinin İskele caddesin
de eski, yeni 7 sayılı eski Tıbbiye m~ktebi binasının po

!i..; karakolu iken tnhli)e. i doluyısile halen boş olan kts-

114 

150 

Oakt ilo Aran•yDr "ı 
Zeytinburnu dC'mir eşya fabri

kasında çalışmak üzere Tiirk<:e. 
Fransızca ve İngilizce muhabere 
c tercümeye muktedir bir dnkti
oya ihtiyaç olduğundan taliplerin 

A~nA~erlikŞ~~nden~m~============================ 
olduğum ihtiyat askeri tezkeremi 

Ayni binanın ittisalinde ve Sarayburnuna müteveccih 
3 uzun ınüddcttC'nhcri bos kal n kısma: 115 I 

üracaatları.••••••••• 

Beşiktxıs İcra Daitesinden: 

Bir alaca~ın temini istifast ıçın 
tahtı hacze alınan kahve saııdalyesi 
ve masalar ve radyo ve sair eşya
sının 12-8-939 tarihine müsadif cu
martesi günü snt 9 dan 11 c kad:ı.r 
Beşikta~ta Ortabnhçc caddesi 6!1 No. 
lu k:ıhve önünde açık arttırmn ~11-

1 
retil~ satılacaktır. "~ de 75 ini bul-' 

zayi ettim. Yen isini çıkartacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Afyon Karahisar Hacı Avtal 

mahallesir.de Yusuf Hoca 
oğlu İsmail 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Büyükada Sanatoryomunda ölen 

Keskin kazasının Bozkun mahalle; 

sinden Süleyman Heybeliada sana

toryomt~nda ölen Samsun Ulugazi 

Mis geçit sokak 4 No. da kayıtlı 

Mustafa oğlu Sefer Yolcu ve İstan

bul Teşvikiye Kağathane caddesi U-

MUteahhltlerln ve ~ı 
Marangozların nazarı 1 

dikkatine: 

Anupa mahndaıı w 
aha ucuz ve Av-

upa mallara aya-

rında buluna• , 

KELEBEK 
Zımparalı kızı~ karaağ.aç dit

budak gth'gen kuru sıstem 

Kontroplaklarınızı 

Gene 
' Güzel 

- ~e· 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller hizalanndaki muhammen kira bt:ll~ 

lfıri üzerinden açık arttırma suretile kiraya \'Crile~C'ktir. Kıra bcd:-ltJfle 
. d~~t t~ksitte olu~ t~k~.iller nakd~.n ve .peşin~ndir: Ih~.le 31/7 /~39 ta~ ptf 
. mu::-adıf pazaı·tesı guııu saat on dorttcclir. Talıplcnn yuzde yedı buçu pef' 

akçc::lerini vakti munyyeninden e\'\·cl yatırıp mezkUı· gün ve sa.attc rı. 
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatlıı 

==================================(=52~11~ 

Çok sık baş yıkama, 
permanat, saç boyası, 
güneş ve rüzgar saç-

' İstanbul ıatış depoaundın teda 
madığı takdirde ikinci arttırması ğurlu apartımanında Yahya Suphi ik ediaiz. f drese dikkat: Mah-
19/R/9:l9 tarihine müsadif cumartesi 1 oğlu yanında ikametgah göstermiş udpafa Kürkçü ban. 19 - 20 
giinü ayni yerde \"C' ayni saatte satı- olan Recep oğlu Avni Aksöyekin te- Telefon: 21164 Eb'atlar : 

lan sertleştirerek 

kırar. 
lacaktır. Satış pesindir. Ddliilive ve 210/125 220/130 210/140 ., rekesine vazıyed edilmiş olduğun- llliimlliiılİI _______ _ 

• sair masr:ıflar :ılırıva aitlir. Talip-

lagiliz Kanzuk Eczanesi 

Mllıtahzara tıadaa 
lerin vevmi mczki'ır<la ,.e saatte ma- dan veraset iddiasında bulunanların 
hallinde hazır bulundurulacak me- üç ay ve alacaklılarla borçluların üç 

ınuruna müracaat eyfomeleri ilan 1 ay zarfında vesaikile müracaatları 
· olunur. ,- ilan olunur. (19427) 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma 

~·ri 

Ekmek 

Et dağlıç 

• karaman 

• kuzu 
,. sığır 

Un 

Çok kilo 

20000 

4500 

1000 
2000 
1000 
1700 

Makarna, kuskus 850 
İrmik 250 
Şehriye 100 . 
yumurta 
Çam fıslı~ 

Kuş üzüm 

Ç. uzüm 
Ceviziçi 

Kuru kayısı 
Kuru erik 

Kuru incir 

Fındık içi 

33 kalem ....... 
--~ ll'IOO adet 
llOO demet 

22000 

75 

40 

500 
?'.JO 

:ıoo 

300 
100 

130 

tutarı 

LK. 
232'1 '15 

38800 
5025 

Komiıy_onu Başkanlığından : 
Az ilk teminat Tabmia Tarih GiiD Saat 
kılo Lira K. edilen fiat 

ısovo 

35:>0) 
500) 

1500) 
500) 

1600) 
GOO) 
120) 
75) 

19000 
50, 

20) 
2~0) 

150) 
200) 
200) 
50) 

100) 

kuruş S. • 142 50 9 50 5/8/939 cunıartesi 10 

263 88 

38 00 

24 75 

fi! 32 

47 00 
42 00 
47 00 
31 00 
14 00 
23 00 
15 00 
23 00 

. 1 50 

110 00 

20 00 

24 00 
75 00 

60 00 
25 00 
22 00 

120 00 

ilk teminatı 
U,a K. 

5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 

Açık eksiltme 
,. 10 J 

> 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
l(i 

• 
• 
,. 
• 

7 /8/939 pazartesi • 
14 

7 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

• ,. 

> 

14 

14 
14 

14 
14 

14 

14 

,. 

• 
• 
> 

, 

'l/8/939 pazarteal 14 » 

,.,. 00 

Yilüak Ölretm8n okulunm MO mayıs ntıayetintt lrıadar ihtiyacı oJau 
._ Julwıdli nevi \'e miktarı ~ yiyecek miktarları elretıan ... ~ 
t14e 1-li• ~ ayn ~. Bunlarm bepainin ~ ebiltme mnHr. 
:.tmJ~ ~ ve ~~ ~ ' ve lhUe yapılacalı Ye bunlara ait 
Qk te~ı ~im q ~ ~. 

BQıltme fstanbuıtra esf.I Dl1'ı u 1111llQDiye binuı ~ Yilbek 
MNı~ı .. 11uhatipliği bin~ tol-- Satmalma K~ ya. 
pı!ac..khr. 

Ekaıltmeye girecelderın 939 yılı U. aret oUmıdan ve veklteten har&. 
ht edenlerin noterlikten alacatıan vuıtaıan ~eleri D)ecburldlr. 
t.&e1r1i1erin ~ pn ve saatteıı bir s..at evvel temtnaUarmt "lt'.bü 
Iİelıçtcmler l(uhasiplill \'emesine yatumalan ve prtnameleri görmek 

.._, Vela!& Yübek ôiretmen oltuluı..a müracaat etm6lett Wıt o!üor. 
(MIOJ 

Ye· i Radyo mevalminin yali
laşmaaı haaebile Beyoğluada 

BAK ER 
Mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 Seaeai ' 
Zenlth Radyolan 

Stoku üzerinde tenzilit icra
sına karar vermiıtir. Sto1<un 
tilkenmeaiuden eTYel iatifade 

ediniz. 

TOrkiye Y ayınevi tarafınd ... n 
DOKÜMAN olarak bazır
l•ndı. Önümüzdeki Hafta 
neşredileceıktir. 

Krem Balsamin . -

"KANzu·K 
ile BRiYANTiNl 

erkibiadeki hususiyet it=: 
' barile ıaçlarrn kırılmuını 

ıe koruyarak Kepeklenme~ 
ine mani olu·. Saçları ha

rici tesirattan korur. Tatlı 

bir yamuı~klık ve ta~İi bir 
arlakltk babıeder. 

·~· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
me komisyonundan : 
Süt 37000 52000 11) aaa,63 26/7 /9'J9 çar~<-th1Üiı ganfi,, 
Kilo yoğurdu ı:moo 18501) 17) · at 15 

_K_·a_·s_·e_)_·o_ğ_u_r_d_u~_4o_o_o~~5-o_o_o~~5-)~~~~~~~~~~ 
Kuru fasulye ~00 500 18) 40,73 26/7 /939 çarşamba sıtat 
Nohu• 200 :;oo 16) 15.30 
Pirinç 1200 1500 27) ./ 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-___.-r 
Zeytiııyuğt 2200 ~300 fi!l) 

~ 11ii 
verir. Zeytin 1000 1700 27) 2.f3,51 26/7/9:l9 ç<ırşar.ıba ~ 

tngiliz ·KANZUK Eczanesi Sabun 3100 4:)00 3;l) 15,45 
Beyoğlu İstanbul Yeşilsabun 50 100 21) 'd'#e'· __....--: 

1 - - - - - - -- ıl,_ 
Minimini yavrunuzun sıhhatini ========================= Sıhhi mücs~esclcrin umum ihliyacı meyanında kapalı zarfla y:ıP .,., 

.lüşününüz. Onlara çocuk arabala- İstanbul 5 nci icra Memurlııpım- eksiltın~dt• Heybeli ~:ı~~at~:~'.orı:u siit, kilo yoğurdu ve z.~ytin~~ağına t~As' 
rının kraliçesi olan ve en iyi imal dan: edilen fıatlar fazla gonıldugunocn ,.e tıp talebe yurdu sut, yogurt ve .,et" 
edilmiş, en fazla tekemmül ettiril- 93811075 sayılı dosya ile Fatihte yoğurduna ve Kuduz Tedavi müessesesi kuru erzak ve zeytinyağı ve 

IJlit en eıhJıl anbayı alum. Yeni oturan Muhlis Çayırlıya masraf ha- zeri maddelerine istekli çıkmadığından yeniden kapalı Artla 
len 1939 aıod&,Jinin 50 den ı.zıa rfef 150 Ura borçlu hilen Silivride konulmu§lur. 

'8lfdl vardır. Her yerden ucuz fia oturan dava Vekili Şerafetttnin bfs.. ı - Muhammen fiy&t muvakkat garanti ıniktar ekailtmeainbl. 
w millait ~rla ,um, l8darı bulundultt Cerrahpap Cam- saatleri yukarıda yazılıdır. İstekliler şartnamelerini her lfin ko 

AKER .... aullln bmye mahellesi karakol arkasında · göre8ilirl~r. 

~düar s...ua K~ 
~vefat eden Ali~ 

la, _..... Ha PertND, lbza kizı 
Muzaffer ve Burgu Adesmda .ö 
Toded oıı"'~uı. evaJan ııısı 
939 cuma gllnii uat onda mahkeme 
koridorunda \fe balıkçı Osmana ait 
kayıkta ayni günde saat 14 te Büyük 
ada ~ cactdesi deniz kıyısında 

28 No. ö h'alıe' &ttürid& satılacaşın
c:\an ~ olaidartıı irıalı&Ui mez
.. !ı~ bulunacak alikadar 
~lara mtı..~m qAıa olu-
nur. (Dal) 

eaki ve- yeni lt üpı sayıb ve 3/4/ 2 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesibiile !UO' 
99 tarih vı f fapU kayıth ve tama- nunda. yazılı vesikalar ve bu i§e yeter muvakkat garaati mald>lrl 
mı a lira muhammen delftli d&1 banlta ~bu ile birlikte teklifi havı :arllaruu ihale saabad 
odalı bir bap ahpp evin yan payı · evvel makbuz mukabili komisyon' venn~leri {G068) 
.._-atik arttırmaya çıkanldığm-
dan: 939 da itibaren datr• herkesin 1 f - A'l'ttıfin•y.a ittlrift 

ı - ;.\çık arttırmumın 'JB/8/989 • gôrebilmeet için açık bulundutula- laıllann m~ 
pazartetl günü. saat 14-18 ya kadar . catı. Jbk yedi ~ ,·n1ııı11e1-.ı 
ch-trede yWpılarak hiae itibarile mu- 3 - Varsa ipotekli alacaldılarla akçesi ~ 1lltY& mDlf 
h4mmen d~erintn )'özde yelmif J>e. diğer alikadarlarıJı ve irtifak hakkı kadarı teminat mektubu 
şlnl bu.1~ taltfide 1hile edilece- şahiplerinin bu gayri menkul ilze- ve fazla bilgl edinmek ve 
ği ve bulmazsa en çok .-rttıranm ta- rindeki ha'ldannı ve hususile faiz rapo:unu aıdrfllek .tsli 
ahhQ\iü baki katm k ücere on bet ye masrafa dair olan iddial-nnı ev- sayısil<J daireye plmeh}rl 
Ptı Qaha ~~k 12/9/939 .sah ~akı müsbitelerile illndan itibaren !!I!!!An!!!!o!!!tun!!!!!ur:!!.!!l!!!!!!!!••~I!! 
ifinü ayni v.akitte yapıl&cSk arttır- 20 güıi içinde daireye bfldirr.wıeleri 
mada en çok a~ana ihalesi iera ve aksi haJae hakları tapu llcillerile 

ini...... J .-~~- tieclelfDID ~t~===.::a 1: ~ -Arttınna.:prtnMIH!ibıln. 1,./ 1-fm81Hld,ID ha.rlç bJ .. llJerL ili 

ç 

l l 

l 

• 


