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HAaktayda S. M. KarolVe Veliahd 25 YIL EVVEL BUGUN 
alliyetler Ş h · · G ld.I 

t •••• , Ha..,a eaı.ı.ı TALI;!" e r 1m1 z e e 1 er Avusturya, Sırbistana 
~~:!~:~r~:.~7:: Kral Ve Prens Mişel Dün Gece Saat ·'· ilinıharp Etmişti 
v tlıerelerini toplarken.ı kendi tez.. 

~~:~~: ~:~:?ıE1~!::~::: ,-24 de Limanımızdan . Ayrıldılar 1~14 Cihan Harbi Nasıl Patladı? 
ti.lBerlinden Roma gazetelerine ve
l' en tnalCımata bakılırsa, cTürki -
~~}'i Çemberleyiciler arasına celp 
&aın Fransa tarafından Türkiyeye 
~lan İskenderun havalisinden 
li erce Araplar ve Ermeniler» Su-

1 
eı"eye akın akın gelmekte devam 
t ltı.~ktedirler. Şimdiye kadar Su -
~~'ie_ hududunu geçerek Türkiye ha
~ltı1Yeti altında kalmamak için 
bial·ebe giden firarilerin sayısı kırk 

lü geçmiştir! 

Veliahd Dün 
Şehri Gezdi 

Dün sabahki Semplon ekspresile, 
Rumen Veliahdi Altes Prens Mişel, 
şehrim.ize gelmiştir. 

Veliahd Sirkeci garında Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar, 
resmi üniformalarile Rumen Büyük 
Elçisi M. Stoyka, Başkonsolos Lük.a.
seyeviç, Sefaret Ticaret müşaviri, 
deniz ve kara ataşeleri ve bazı Ru
manyalılar tarafından karşılanmış-

t ~ihver gazetelerine, sakin ve mu. 
~ ıl bir lisan ile, ortada satılmış 
~ kıt'a bulunmadığını anlatmıya 

tna.k beyhude bir zahmet teş- Prens tamamen kendisine tahsis 
er. Çünkü şimdiye kadar bu olunan vagondan inerek Rumen er-

tır." 

t bin kere izah ve tekrar e- kanı tarafından ellerini yukarıyıa 
"lll...ıılı"~.,. de propaganda maksadile kaldırmak suretile verilen selama 
t .. s l mış · kulaklara doğ~- " .ayni tarzda mukabele etmiştir. 
l! ~ı l' e· imkan var mıdır? 1 Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır· 
~ n di ve tabii icap- ~ dar, Prens Mişeli hükumet namına 
trqn~ atana ilhakı te- ) selamlamıştır. Prens Valinin müte-
llt:k·: ı ver gazeteleri bessimane elini sıkmış ve kendisine 
lst aıa bili ce bizi, Hatay'ı : ••=- karşı gösterilen hüsnü kabulden do 
~ettıek içi ~.vik edenler arasında layı teşekkürlerini bildirmiştir 
tı._~dilerinin de dahil olduklarını Kumanya Veliah~ı Preu Miıel Tophane rıhtımın~• yatı heklerk_.J (Sonu 3 Uncü sayfamızda) 
Uı/!Ulların unutmuş olacaklarına ==================================================================================== 
t:ııa'ıtıaı vermeyiz. Fakat bugün Al- F . l .. .. .. M 'f 
~n Ve İtalyan matbuatı böyle bir - r.ansız Askeri Heyetı nonunun aan 
4r ti kullanmak üzere emir almıŞ- .~ A 

1 ~::·~: ~~~n=~~1:'~ ~~~.:~ Dün · Şehriıiıize Gelen Ş~rası ·. za arına 
tath zahmet ihtiyar edıp de .ıza - lıyaf etı 
~ Yerıneğe kalkmak lüzumsuz bir H t p e G e • . ~ 

-

. 

Dünya Tarihinin En Kanlı 
Hadisesi Olan Büyük Harbin 
ibret Alınacak Sayfalari 

Sar •Y • Roın asuikastındu ıonra Prençip karakola ıötlirülürke~ 

• 

25 seen evvel Avrupanın siyasi va- tün devletler var kuvvetlerile silah· 
ziyeti, tıpkı buğün olduğu gibi, kar
makanşıktı. ~ 

r Yine, tıpkı bugünkü gibi, siyasi u-
~ 

fu~lıu' bulutlarla dolu idi. 
· Yfae t1pk1 bugün olduğu gibi, bu-

lanıy:orlar, iki munasım cepheye ay
nlı:iıış bulunuyorlar, bir:iblrlerine 
yan bakişıyorlardı. · 
· Hulasa Avrupa, tıpkı ve aynen bu

tSimu 8 iıncii sayfann.ı:da ) 

&!2±2 - - --'ET 
la.~dit. Mübah.ıse ~ncak ~~~ .ins~- -, eye arıse ıttı Ankara, 27 (A.A.) - Milli Şef ve 

' ar d d ı.::·ı Biz · ReisiCümhur İsmet İnönü ve Bayan ~~l asın a cerey~n e euı _ır. • : 
lt~ llız Türklerin husumetinden şi- • İnönü bugün saat 17 de Çankayada r. . · . 
l'1:rıeı edenlerin bu husumeti ne su-ı General Hutzı·n· gerı·n Yenı· ki Riyaseticümhur köşkünde Maari 'ita 1 yan la r ·12 . · ... d ay 1 

. 
f 

1(! e celbettikl~rini ve bu husume- Şfırasi azasile refi.k>aları şerefine bi 
1 

r 

~ nasıl müstahak olduklarınl gös- Sabaha 8 t .re~mi kabul tertip buyurmuşlardır. 
l'~~ek için onların yazılarını bu - eyana ı (Sonu 3 üncr. sayfamızda) N 1 G b tt· ı ? 
lt nıevzubahs ediyoruz. Bir müddettenberi Ankarada te- ı Massigli, hazır bulunmuşlar ve bir . • l D as 1 a $ e 1 e r .. 

t\as atay'dan bazı akalliyetlerin ma- mastarda ulunan General Hutzin· bölük asker resmi selamı ifa ederek ~Başv·eki iin 
leıt ıı. bir korkuya kapılarak mem - gerin riyaseti altındaki Fransız he- ·askeri bando da Fransız ve Türk 
2-~tı terkettikleri maatteessüf aoğ- ı yeti dün sabahki eksprese bağlanan mim marşlarını çalmıştır. Darüşşaf akayı 
tUr·~r· .. Bizim bu meseledeki tecs - hususi bir vagonla Ankaradan şehri- Heyet a2Jaları gardan rıhtıma ge--
hac Umu~, bir takım insanların mu- ze gelmişlerdir. lerek Fransız Sefarethanesinin mo- Gezdi 
la el'etı ihtiyar etmek suretile kat- Heyet Haydarpaşa garında askeri törile Tophaneye geçmişler ~e ora
~ lldıkıarı ıztırabı ve mahrumiyeti merasimle karşılanmış ve garda İs- . dan da otomobillerle Perapalas ote
~\rthede etmekten mütevellit in- tanbul Komutanı General Halis Bı- line gitmişlerdir. Heyet Reisi Gene
~ 1 bir histir. Yalnız, binlerce in. j' ıYıktay Merkez komutanı Albay Ce- ral Hutzinger Perapalasta bir müd-
lu !Un. çektiği şu azapta kendimıze mal Okan, Fransız Büyük Elçisi M. (So~u ~ iincü sa..vfamızd" ~ 
~b~vkda~m~ul~~n ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bi~ elrniyeceğini düşünmek bizce r 
l'tJ dereceye adar biı· teselli teşkil 
ıa.:· :Fakat siyasette hiç ahlak mü
~~k llıaları_na ehe~miyet vcrmiy~. _ 
~~t henıcınslerinın muhakkak felu. 
~ltl e azaplarını tereddütsüzce ha
laıt l)'an kalbsiz ve vicdansız bir , !', 

~ 1rn ecnebi propagandacılara in - ; 
le tılık namına bir nefret b<:slemek-

ıı. de kendimizi menedemiyomz. 1 

la.rı. A.lnıan ve İtalyan propaganda
~ .na aldanarak Hatay'ı terkedcn
Çq7n sayısı Almanların göstermeğe I 
Ço~Ştıkları gibi, kırk bini bulmaktan 
~l:tı ~zaktır. Fakat birkaç bin kişi
~ii ıbaret kalsalar bile bunların 

Yle tn h t d tl · .. - .. t!~ _ u acer<. er erme gogus 
&ır~ege kalkmaları bizi bir insan 
l!;ı~tııe tnüteessir eder. Bu sddil ve 
111 

1 l<itnseJ,.,r için yeni Türkiye 
i~~ de meçhul bir rejim olmamak 
~n! ederdi. Çünkü senelerdenbcri 
t1:J·· iı.thk mün:ıı..?betile Türk dahili l 

1 llıi . 1 
t~ nı pekala bilirler. Bugün akal 1 
\ıt lt bakımından dünyanın en mes-, 

·' Sak· biıa ın ve rnhat bir yeri varsa, 
4r ~:reddüt Türkiyedir, denilebi
lıı.: .rtirkiy~de Türkten gayri unsur_ 
11~ ~kıa sayı itibarile pek azsalar 
bir tkler bu azlığa karşı hakiki 
~\"J Vatandaş gibi sevgi ve tesanüt 
Slernı k ~i e ten geri kalmıyorlar. Bu 

l'll.Jts knrdeşlik muamelesi adetce 
rııti e~ bir akalliyetin zorla kabul 

l'ılıış olacağı mecburi bir müsa
llüseyin CalıiG YALÇIN 

1 Ağustosta 
\.'.A\.11... VA,~., _6• l'lfVV''VV\l\'V\V.'Y\V'IVVV\i''\,'\l\"\..._.,,,fVV\/VVVVVV''tıl'\•, ". •VVV"t.'VVV'.'"l't 

3 Yeni Esere Başlıyoruz: 
NhVVV\" .tJJ 11,;ol~N-l.f.,N.JJN.Jı.• M ,.,.._ .v. ..A.. fAJ \,V..l".V .. \f\INJNNN-AAA!w•~ 

1 - Vahidettin 
YAZAN: M. SIFIR 

Son Oem•nh padlf•hının ı Utareke 
devrinde çevlrdl§I fevk•lld• , me
rakla entrikaların lçyUzU 

8G 311 88 

2 - Ak imamın Uç Parmağı 
Her •allrında b•fka bir heyec•n 
bulacağınız bUyUk bir mllll zabıt• 
romanı. 

Ka 1 l na•n mı, yok•a meçhul bir 
mahlOk m u? MUthlf bir facia ve 
e•rar perdesi yanınd• en kuvvetti 
•tk m•c•r•ları 

3G :18 811 

3 - Sultan Aziz Na.fJıl Pehlivan 
Oldu? Ve Kimlerle Güreşti? 
Sami Karayelln bUyUk bir lezzetle t•klp edllen 

tefrlka•ının en enteresan kısmı 

• 
Mektepte bir de kızl•r 
kı•nu •çllm••• için 
t•tklkler yapll•cak 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu 
lunmakta olan Başvekil Refik Say 
dam, dün sabah saat 11 de berabe 
rinde İstanbul saylavlarından eski 

. 
--

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

·····················~··········~········ • 

Yugoslavya Sulh 
Cephesine 
İltihak Ediyor 

- - 1 ._. 

lngUtere Yugoslavy•ya 
44 mllyon latorll n kred 1 

•çıyor 

1 Londra, 27 (A.A.) - Financia 
News gazetesi umumiyet itibarile 
yi haber alan mahfellerden edindig 

l· 
~ j 

malumata atfen aşağıdaki malfıma tı 
neşretmektedir: 

(Sonu 3 üncü sayfamızda.) 

ingi llz-Fransız-Sovy a t 
Görüşmeleri Son 
Safhada 

k 
Erkanı harbiye ve ekonomik 

müzakereler yakanda başlayaca 
Londra, 27 (A.A.) - Financial T 

mes gazetesinin dipiomatik ınuh 

l· 

a-

a-biri, dün akşam Londraya gelen h 
berlere dayanarak Sovyetler Bir 

( ~o:ıu 3 ür ii ıayt'!ldı:ı) 
Ji. 

Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyorui 
-13- 1 

Şu nokta hatırdan çıkarılma
malıdır ki kadim Yunan medeniye
tinin esasını teşkil eden o karmaka
rışık esatir, kendi zevk ve ananeleri 
nin mahsulü olmayıp şarki Akde -

niz sahilleri ahalisinin muhtelif ve 
müteferrik ve birbirine gayrimer
but efsanelerinden ibarettir; Feni
ke, Mısır, Kartaca, Hitit, Karya ve 
hatta Samar - Ak.ad estureleri tet-

. (Sonu 7 inci sayfada) 

Vehip · Ve Levazımcı 
İsmail Hakkı Paşalar 

Aleyhinde Takibat 
H•zlneya borçlu görUnen bir çok t•nınmıt ••k• 

idare •damlarının vazlyet ler l takip edlllyor 

Maliye Muhakemat Müdürlüğü
nün 39 avukatlı kadrosunun faali
yeti bilhassa 939 mali senesinden 
sonra çok artmıştır. 
Müdürlüğün dünkü levhasına gö-

re avukatların elinde tcım 6563 icra 
ve dava dosyası vardır. Muhekemat• 
Müdürlüğü ayni zamanda umumi 
harp ve mütareke senelerinden kal-

(Sonu ~ iincü sayfamızda) 

,, ............ ,.,,, ..... , .......................... , ............. , ................ .. 
HcR SABAH 

Başvekilin Gü:z el Bir Jesti 
Baş\·ekil sayın Refik Saydam, fa_ 

sılasız çalışan ' ve bu itibarla fazla 
yorulan bir de\"let adamımızdır. 

Muhterem Hükumet Reisimiz, 
Yoalovada fazlasile hakettikleri 
kısa bir istirahat devresinden 
evvelki gün şekrimize gel -
diler ve İstanbula ayak bastık -
larmın ertesi günü de Darüşşa

fakayı ziyaret ederek o feyizli ir -
fan müessesemizi dolduran yüzler
ce öksüz genci sevindirmiş oldular. 1 

Büyüklerimiz:n pek nudir elde 
edebildıkleri üç beş günlük dinlen
me haklarından, irfan ve şefkat miL 
esseselerine bir hisse ayırmaları if_ 
tihara değer bir müşaheded!r. 

Hükumet Reisi, her sınıf halkın 
isteklerile, dertlerile alakadar olan 
Devlet Reisi, sayılı istirahat saatle

'rini mekteplerde, şafkat yurdların_ 
da geçiren bir memleket, atisine hu_ 

zw· ve emniyetle bakabilir. 
.A . UE'M.ALEufJIN SARAÇOGLU 



TE1'1SA8AR 

Binaların Boyan
Okuyucutanmtz 

_ &• _ !!f or ki ı 
"Nereden Çıktın Ateş Ahmet? Van LOlfi Kırdar halka göstarilın Enlekte kır bekçiliği 

ması Sür'atle 
Devam Ediyor 

Halkın Su. 
Talebi is'at 
Olunınayoı -----Terkos gölünde ye~i tesi~at yapı~mı· 
UI rMç "' ~a·ı Si variaJyeca~ 

Asyadaki Siyasi 
Vaziyet 

B
. S d O d ı'iium ~allJI leşıWr ldiyoı ne vaziyette ? 
iZ en en mi i Kesmiştik '' Mediye hududu dahilindeki a-Bundan bir müddet evvel tram· 

Lüleburgaz bir mahşere benzi- ve biribiri ardınca üzerimize sal- vay güzergahında ve büyük caddE:· razi gayet munbit okıugu gıoı her 

İngilizlerin, antikomintern p,Jtt t 
le totaliter devletler grupuna bil' 
elan J.aponlan bu devletlerle d .... 
sıkı bir münasebat tesisine ~ _. 

meden ve Uzakşa.rktaki ge~ 
Avrupa işlerine tesir göst~ 
izalesi maksadile, bazı f~~ 
larda bulunarak takip ettikleri sif" 

Muhtelif semtlerde bulunan halk ..-M& set, ilk akisleri tamamhyan ......,..-

yoıdu. Yer yer büyük ateşler yakıl- dırıyordu. Ateş sahamı7., düşman Jer üzerindeki evlerin boyutılması i- cı::ı:; meyva ve seoz.e eı~u.rmege el. 

mışt, , Yerlere dikilen alay sancak- maktüllerinin cesetlerile dolmuştu. çin kaza kaymakamları tarafından venşlıd.ır. 
ları b ı ateşlerin kızıl alevleri ara- O kadar ki, geriden gclC:nler, r.ıak- ev sahi?lerine tebligat yapılmış, r,.y- Bu ~ne meyvaların gayet iyi ve 
sında t.ıaıgalanıyordu. Bütün çehre- tüllerinin <.:eSetleri gerisinde mevzi ni zamanda Vali ve Belediye Reisi mebzul olmasıle balkın yUıu gül
lerden ı ü~n ve yeis akıyordu. Ta- alıyor, üzerimize ateş yağdırıyor- Doktor r .. Cıtfi Kırd•ar tarafından bina mü~ ise de .Belediye tarafın<lan iyı 
raf taraf kısık ve halecanlı sesler lardı. Sağ ve sol y namızdaki vazi- sahiplerine evlerini hoyatmalan idare edilmiyen ku: bekçiligı yu.-

sokaklardaki ~eşmelerinde su bWa· neticeler göstermiye başlamıştır• 
madıklarındım evlerine Terkos al- İngiltere, Uzakprkta bitaraf ,_. 

maya mecbur olmuşlar ve Sular İda- lacak, Japonlar da Avrup8 lf' 

krinde bitaraf bir vaziyet ~ 
caklardır. Siyasi mehafilin ~ 
bu malfun.at dikkati celbedecek"' 
hiyettedir. Ve hele bu kcyfİYedl'ı 
istikbali, garp devlctleıinin ~ 
atletine ve muahedelerle sahip 

duldan hukuka taalluk eden k~ 
meşrut olması da çok ehemıniye&' 
bir neticedir. 

yükseliyo. iu. yet de aynen bizimkine benzıyordu. lüzumu hakkında birer mektup gön zünden haile, çok zarar gormekte-
- Yedir •i Alayyyy .. buraya. O bölük nr rle, cephelerine hücum 

1 

derilmişti. Birçok kimseler bu tcbli- dir. Bunun da sebebi, bu ışın ehli-
- Doku%uncu alayyyy .. bu yana. eden safl-:rı tırpen He biı;er gibi de- gat ve mektuptan sonra evlerini bo- yetsiz ellre tevdi edılmesınaen i.. 
- Birinci nişancım. virivor, eritiyordu. 1 ynlrnışlardır. Dün bu tı ısusta Vali leri gelmektedır. Hayvanlar, başıboş 
Fırka, al.,y ve taburlar grup grup Tam bu esnada, sağımda, yüksek ve Belediye Reisi bir muharıirimi· olarak bağ ve bahçeler arasında 

resine müracaat etmişlerdir. Yapıla
cak tesisat masraflarını da yatırmış

lardır. 

Ancak Terkos göliindcki fabrikaya 

yeni tesisat yapılmıdıkça bu gibi 

toplanmış, ovanın her yanından sesile efrada cesaret ve tüfeğile de ze demiştir ki: dfüaşmakta ve her türlü mezruata 
meydana doğru, durgun bir nehir dü"mana öHim sacan yüzbaşım da •- Binaların boyatılması için hal. zaraılar ika etmektedirler. BaQçe
g 'bi sinsi sin:;i akıp gelen perakende ansızın saısılmış, gerivc doi{m kay- ka hitaben birer mektup yazmıştım. !erimizde ınzibat ve asayiş namına 
efr"'dını (!ağınyor, toplıyordu. Ne mıştı. Sol kolunun parmaklan u- Bu mektubun hüsnü tesir ederek hiç bir şey bulunmadığını da tees
}Jüzünlii bir manzara idi bu bilse- cundan kan sızıvordu. K.ghraman h.,lkm büyük bir tehalükle evlerini ciirle görüyoruz. Meyva hırsızlığı 

su verememektedir. Terkos gölün- · ... bit Süphesiz, Ingiltere, Uzı:>kşark...-
deki tesısat tamamlandıktan sonra ·h ·ıAf ı · 1' 

müracantlıın is'af etmiye imkan 

yoktur. Zira fabrika bugünkü halile 

şimdiki ~cbekcye bile kafi miktarda 

niı.. yüzbasım yüzüme bakb, gfüdü, ve: boyadığını gördüm. Şimdiye kadar her gün vukubulduğu halde .ne 

ı ti a teh ikesini bertaraf içın. 
halkın müracaati üzerine evlerine pcm-İngiliz görüşmelerinin baŞltrıl' 
su verilecektir. cında düşünü1miyen fazla rn~ 

~,...,.. ""'""~ d tt b l A'\'fUY-
Bu .arada ben de taburumu bul- - Vuru'dum başçavuş, dedi. Fa- muhtelif kazalarda boyanan ve ba- müsebbipleri tecziye ediliyor, ne 

dwn. Bölü~me ve zabitlerime ka· de zarnrlanmız ödeniyor. Halbuki, 

aunoı:aaı& 
1 

a a u unmuştur. Fakat 
siyaset alemindeki istı1rrarsız1tk bO' 

kat, sııkın ortalığı telaşa verme. danası yapılan binalar 7 bine yakın-vuştum. YüW.şı Khım bey beni Süriinerek sokuldum yanına Fı dır. H;ı.lkın aösteTdigyi bu alikaya halk, beher dönüm için vergi rus.. Yirl'I' 1 f·, ı~f "1t .. m1S' ]Gılen 
görünce Adeta şaşırdı ve bağırdı: · • "' betini aşan (20) kuruş gibi bir meb. -• & ;ı " 

11 

- Nereden çıktın Ateş Ahmet. sıldar gibi bir sesle: çok müteşekkirim.• Iağ vermek suretile bekçilik ücre- Vergi İstinaf komisyonkırı dai· 

Biz d lard 
z:. ·d· - Yüzbasım, dedim. Gerinizdek.i R1ber aldığımıza göre şehrimizde- t' öd" kl sen en ve manga an ,umı ı- ı eme e mükellef bulunuyor. mi olmuştur. Yeni kadı'? hazırlan-

mtti kesmiştik artık. çukura inin de sıhhiye onbaş'51 sar· ki bütün resmi binalar da iyi bir Hayatını, istikbalini sırf ziraate mıştır. Meclisten tahsisat istenecek-
Yüzbaşım ve mülizimievvel Fah- sın yaranm. tan.da boyablacaktır. İstanbul Bele- • hasretmi şolan halkımızın bu ö • tir • 

ri bey, pçWilim kısa ,,., fakat Aslan yü•.başı, o anda hşlannı diyesi Beledi reye ait bütiin binala- nemli iş ile Belediye izalanııd 1 ı;olc caııJı ,,., lıeyoc:oıılı mooerayı çsttı, ş-hadet parmağını dudağına nn boyablnuw için icabeden buır- bazı1an ciddi surette alikadar ::_ • , 
dikkatle dinli,.,.. yanımcl• lelircJi- götürdü, ,,.., 1ıt1= yapm•ktad •r. rak bu uy"'°:'"" bale bir niha,..t Yer 1ı Mail ar S ug ıs 1 
=:~.=-~: ~:. =_ız==.tt==8=':8=vamG==ı=::==r) B!lediya Et Nakliyatı- ~ ebn":~~"""' "':nı! Büf k Muvaffakiyat 
:~:~~e~;~m'!:'!\~ ?11 e - rr un Dl Bizzat yapacak =;:;_uygunsu• halin önün• Kazandı 
fet ve zahmetinden kurtarmıştı. Bi- İçınde Dort Kaza Hulisa: Memleketimizde esaslı ---
raz sonra, yaktığımız atesin ışı~ al- bir kır bekçiliği teşkilatı yapılarak OUn aeı glyl blnlerce 
tında bizde mevcut efradın künye- İzmit (Hususi) - ŞehrimizCie bir İstanbul halkı dün bu mühim işe bir düzen verihnesL 

1 b 

- • · d zly•retçl gız~rek 
erini ölük defterine yezmış, ta- gun ıçın e 4 zabıta vak'Ası olmuş ve etsiz kaldı ni tEmenni ediyoruz. kım1arımızı ayırmıştık ve b3Ş başa bunlardan üçü facia ile nihayet bu]- Erdekte Feyri Suyolcu takdir G.ttl 
verip düşüncelere dalmıştık. muştur. Şehirler dahilindeki et nakliyatı- - - Evvelki gün açılan On Birinci 

'Üç gün sonra idi. Göz gözü gör- linci facia .şudur: İzmitin Amiral nı belediyelere veren kanun meri- Rı/ıfım Nak[İya 1 Yerli Mallar Sergisi dün binlerce zi-
miyece.k kadar karanlık, uzun ve Mehmet Ali mahallesinde oturan tb- yet mevkiine girdikten sor..ra şehir yaretçi tarafından gezilmiştir. Bu se 

•v••lı bir gece yu''ru"'yiic:ii de · LIQ [[ neki serginin gerek tertip ve gerek 
. - _.-n n sonra rahim oğlu iki yaşında Ahsen isim- dahilinde et nakliyatım lsb:mbul Be· fl• ma arznlR Satı kôyünde meme girdik. Düş. dekor baknnile sanayiimizi tanıt-
mı~ ummadığı bu ric'at kar.;ısın· li çocuk, sabah beşiğinde uyurken lediyesi bizzat yapacaktır. Bunun 1 Ala ki mak bakımından ifade ettiği mana 
aa. bir hayli tereddütlü anlar geçir- annesi aıağ>ya ineği sağm1ğa git- için icnbeden bıhsisat bulunmuştur. ca ıarı gayf't gü ,el olduğundan bütün ziva- ı 
dikten sonra Lüleb ,~.. kadar miş, babası da pauıra inml§Ur. Nakil işi için bı işe salih birçok I retçilcr]n takdırini kazanmış ve bir-I 
gelmiş ve işle karşımı?a da dik\l- Küçük yavru ~ğinde uyanmış, kamyonlar ve vesait tedarik oluna· Hamallar• V5rllm1yen çok ziyaretçiler Sanayi Birlığini bu 
ınişti. Aramızdaki mesafe, sı-bit ni- belindeld kuşak boğazına doğru kay- ~ktır. US bin llr~nın tahkikatı muv.affakyetinden dolayı t akdirle 
ı:ı.nglh kullanacak kadı:ır azdı. Yüz· mıı ve çocuk boğularak ölmüştür. Diğer taraftan dün İstanbul cihe- fapıhyor karşılamıştır. Bu seneki serginin ge· 
başı Klı.:zım "'-- He. mevziimizin bi- v k' · C "Cn .. enelerc nazara d h b" "k b" ~~ a a yerıne . M. umumisi Ham- tinde bugünkü nakliyat şirketinin. Rıhtım kara nakliyat hamalları. 11 

"° • n a a uyu ır 
raz gerisinde ve küçük bir höyürün di Dox.u ile """'erke·•: hu"ku·met tabı·bı· k 1 b 1 . _ alak .. ile ve daha kalabalık bir halk 

6 
.... ~ ~m,.·on arının ozu mast yu·zunden nın arabacılarla --kide t ki !zermde idik. Düşman o gu .. n hem " "'° n yap 

1 
an tarafınd"n gczilecegi muhakkaktır. 

Hikmet Serdar giderek tahkikata b" k k dükk . ı t · kal b" ı yorgunluğundan, hem de yı.1gınh· ırço as ... p an arı . e sız . ır an aşma tizerinc nakledilen eş- 1 Sergide bilhassa neşriyat sergisi, Be 
baş]anmıştır. t Beledi b h l dan bed 11 · ledi tından pek ileri atılamıyor. meV7!i· mış ır. ye u a e mey ya e erınin üçte biri kendileri- ·yenin Yarınki İstanbul paviyo-

lerini müdafaaya çalışıyordu. Kar- ikinci vak'a çok korkunç bir kaza- vermemek için icabcden tedbir~ri ne araba farkı olarak verilmesi ka_ nu, Sümer. Etibank· ile inhisarlar 
Jimızda Prens Boris alayının bulun- dır: almaktadır. rarlaştırılmış ve bu usul üzerine paviyonu beğenilmiştir. 
duğu söylcnivordu. Ricatın, tabiııti- 3 No. lu makinist İsmail Kavuştu- hamallar, uzun bir 7.amandanberi V°V'VV'"""VV'V"·vvvvvvv..,v~ 
le tasfiye ettiği bölüğümüz, taburu- ranın idare .. indeki Ankara ekspresi T. h 1 T her iki, üç ayda bir biriken paraları I tn"..LF.lllYl'!l>S ' 
muz öyle aslanca çarnmvordu ki. akşam saat 6 da İz.mite gelirken, l ır an ,,. apuru- 'kabyala.rı vasıtasile alarak araların- ! ş'th'U!ıe Ç""U .. Bah"8">1' 
kendimizi manevra sabıJsmda sanı- 'I 11ı ı:" " 
yor VP. gururlamvorduk. T m cep. şehre 3 kilometre mesafede hüviye- 11 un Sür' Q t da taksim etmekte idi Fakat son Şişhanede yapılacak çocuk bahçe-
hemize isabet eden düsman bölüğü- ti bir türlü tesbit eailemiyen sefil seneler zarfında hamalların p:ı ra- si projesi Vali ve Belediye Reisi 
oü bas kaldıramıyacak bir hale gP· kıyafetli hir adam makineye çarpa- Tecrübeleri 1an, başlarında bulunan .kfıhya Sait Doktor LCıtfi Kırdar tarafından dün 
tirmistik. rak t\Çyninden. kollarından, ayak- tarafından veri1memesi üzerine ha. tetkik olunmuş ve beğenilmiştir. 

O gün, yüzbaşımın keyfim• payin !arından feci bir ~ekilde parçalana- Gemi hrr ba ımdaa matluba mallar, Limanlar Umum Müdürlü- Şişh:ıncdeki Askerlik Şubesi bina. 
yoktu. Yan yena uzanmış, uzak ve rak ölmüştür. ğüne müracaat ederek :ı.ayi olan bu sının da Belediyeye ait olduğu mev-

yakın hedef arıyorduk. A_tı~·or, atı- muv .. M< Ö .. ld:i h cut tapu ka .. 'ltl"rından .. ~ ·ı · t ' r_ Y Vak'a yerin .... Mu""ddeı·unıun .. ı· Ham- aklarınuı iadc.,;nı· ı·stem· 'erd" ·' " • ogrenı mış ır. 
y'lTduk. Birbirimize hedef gösteri- ·• Geçen hafta Almanyackm gelen Et .,. ışı ır. Askerlik Şubesi binası ve itfaiye bi-
yorduk. İnanınız ki aziz okuyucu- di Doğu, hükumet tabibi Hikmet rüsk tipi vapurların ikincisi Tır- Hamalların eskiden aldıkları taşı- mısı yıkıl:ıcaktır. 
lanm, birer Azni1 kesilmistik. Gözü Serdar giderPk tahkikata baslamış- hanın dün sürat tecrübeleri yapıl- ma bedeline göre yapılan hesap ne. ı T kslm ~lflaın yakınd~ 
müze ilic:cn her baş hedefini a1nın- lar, makir..ı~rn suçu sabit olamadı· ticesinde, 30 bin liradan iazla ,. •r Bel adiye tarallndan mış ve gayet iyi neticeler elde edil· u. 

dan wruyor, sırüstü savuruyor- ğUl<Hn serbest bırakılmış ve Anka· · · rnikdara balig· olınası icap eden bu •f ınıyor mıştır. Bu tecrübelerde Denizyollan 
duk. Harp tamamile lclıimize ola- ra ~kspresi 1 saat 15 dakika teabhür- para müteaddit defalar yapılan mü- f Taksim kışlası arsasının Belediye-
rak cereyan edı"yordu. Fak.,t, ak~m Umum Müdürü İbrahim Kemal Bay d . . . ı " ~- le yoluna d t · f 1 - sah ye evrı ıçın feveti Vekile karan· 
lizel'i vaziyet birden deaişmişti. evam c mış ır. bura, müdür muaYini Yusuf Ziya, racaat ere ragmen iplerine veriL ,.. 3 üncü vak'a Orhan mahallesinde memic:ti·r nın Blediyeye tebliğ edildiğini yaz.. 
rakviye edilen diişman artık mu- sa-u lavlarımızdıan Abidı·n D<ı""r, ı· c:. :I' • t k A ·· 26 N 1 vd · " -'" s 1 mış ı . rsa U2erindeki kışlanın.sa-
kabil taarruza geçmişti. Mevzileri- o. u e e cervan etmiş lbrahim letme Müdürü Nasuhi, enspekto-r Limanlar Umum Müdürlüğü, ha.. lın . . d --~ el kızı Emine, kızı S<>rife. Feraane, oğ- mail b ·ı . t' . tın a ması için Belediyeden (60) mı~ pıya e ve naaAin i tüfeklerle Mustafa, güverte en~ktöru Nuri, arın u şı ;:ayc ını nazarı dik- bin lira h.'tenmekted.ir. İstanbul Be-

1u Firm:an, torunu Yılmaz, Fikri Js- - r ıteş ya~ınvor. bir kısım kuvvetle- L" F H · · kate alarak işe vazı,.•ed ederek t-'L. lediyes· bu p k f la b ım k mirırlrki sabı"'1ar aksam bakır bir ıman en eyetı, Dnnizvollıırı Iş- ..1 ..uı.- ı arayı ço az u • a -
rini de sün~ hücumuna kaldırıvor- ı t · F H t' h b kil ta başlamış ve bu meselenin ta ve kışla için (40) bin ıı·ra teklif 
,;ıı Efr d b kaptan yl'.''llek viyerek zehirlenmfe.. e mcsı en eye ı azır u1unmuş· 11u. a ımız u hücum1an öldürii-

1 
-s !ardır. Vapur saat 13 te Dolm"bahçe- eski Deniz.bankı alakadar etmesi se. I etmektedir. Aradaki ihtilaf t-akdır' ıA 

er ve gece yarısı müthis bir 'N.'3 "' -eO bir atesle br.nlayor ve mütear· .
1 

d h k ed bebilı h.:in cvvclı'yatını tahkı'k et • ı kıymet komis .. •onu tar.afından ~·akın-ı e uyanarak giden doktor bunla•ı en are et erek A<hlara kadar ~ " ·' 

na saik olan başlıca amillerden bitİ' 
dır. Berlin ve Roma bu görüşrne~ 
çok müşkül olacağını düşünü~ 
bı,t kadar kolaylıkla bir neticeye ti' 
nlması oldukça manalıdır ve .,,, 
dan en faz)Q inkisarı hayal duyaO ti' 
taliter devletlerdir. 
Şimdi bu realist siyasetin 11-' 

Şarlcta mühim bir gerginlik .-ı:i~ 
tini ortadan kaldırmasına. jlıd'• 

men Asyadaki siyasi müna~J 
tamarnile düzelmiş değildir. ttıtı ... 
İngiltere ile Japonya arasından ti' 
kilmiş ve bu sefer Japonya j}e fl1" 
yet Rusya arasında yer alnı~· 1' 

Filhakika epey müddetten~; 
ponya ile Rnsy.anın nüfuz sahıbl 
dukları ve dolayısile hemhudut ı; 
lundukları mıntakalarda esaslı ,, 
silahlı ihtiliı.fın mevcut olduit" ..,.A 
tık sabittir. Gerek Jc.ı.pon ve ge-~_ 
Sovvet menabiinden verilnn h~ ' . ~ ler iki devlet arasındaki 
lahlı mücadelenin ehemmivetiJlİ ' 
ba rüz ettirmektedir. Bu 'Stlihlı :. 
latı~ istikbaldeki re\işinin s~· lf 
şekıl Asya ve Avrupa siyasetiDl p; 
gal edebilir ve nitekim ecnebi. 1,, 
buatta bu hususta muhtemel bıf 'fi' 
pon - Rw harbine deltılct edecel< _, 
kıa ve faaliyetlerin ortaya çıkt~ 
dair hs her lerc rastgeliml'ek el' 
Yalnız bu istikamette çok d~_,J 
yürünmek icabeder. Harbe gir~ 
keyfiyetinin kolay olmadığı .,~,,,.. 
kadar h&zırlıkh bulunursa bul~ 
bir devletin bu işe ellerini kollJJ' 

sallıy.arak girmesinin imkanı oı:: 
dığı da gözönündedir ve hele /." 

padaki son hadiseler bunu ga~~ 
rih olarak anlatmıştır. Kolay jj.PP'" 

lar, işgaHer, bir milletın istik~ 
kalkması, sınıf karşısında mü~- · 

diır. Fakat büyük devletlerin~ 
hklı ve ku\.-vetlerlni arttırdığı ~ 
da harp keyfiyetinin uluorta "f(ICr 

na çıkması uzak gibi görünüyot·.,

Bu sebepten Uzakşarkta !lf!i ;J: 
harp halinin vücut bulacağı sil~ 
dir. Yalnız, işin bu kısmındaJd .. ~ 
setin rengi pek parlak görünrtl~ 
Hakikaten semadn, büyük bit fi.-: 
nanın kopabileceğini göstere~ 
metler de yok değildir ve bu 41 I' 

ler, Asya havasına has bir sür.B~ 
zak görünen bir ihtimali ku""' 

fiile çıkarabilecek vaziyettedit· ~ 
?~~ içindir ki. UzaJqarktaki ~~:..ti 
ıtilif meV'Zuunun seyri dil'V~ 
müşahede edilmiye değer. y 

Dr. Retad s~ 
n%1an adamakıllı hrrpalıyordu. h '-k ·tm· b d k mek ü'ere vaziyctı· Denı·zb"nk •-- da lıallolunacalctır. • 

Bu e::nada, birinci fakım ıabiti mu b ak bir ölümden kurtarmış- gı ış ve ura a a ıntıya karşı ve &' L- • ... waıs- 1 ...,..,...,..,'V'w""'""'",..,,..,...,..."""""l'V'-.""'""'.AA.A>J tır. akıntı ile ber.abP.r muhtelü istika .ııye •R:Y•lıne bildirmi• Ur. Hamalla. lltTl8AT Nn.,.. 1 

Mülazimievvel Fahri beyin vurul- b ~-- 11•••••••••••~'1 Dördürcu vak'a ise sarhoşlukla metlerde sürat ve manevra tecrübe- rın u araba farklarmı almadığı • 
duğu haberi, biraz sonra da, bir Ti 

d 
olmPş, pazar yerinde tbrahı'm .. ·n leri yapılmıştır. Vapur hamulesiz o- müddet zarfında arabacılann aldık- ıftik sahclan 

TAKViM 
se ye içinde kana bovanmış C6edi v ı . ..,.. S mevh:ınesinde kafalan ıva'Len ka- laNk kolaylıkla 1,. buçuk rnı·ı - t lan para nazan iübara alınırsa ha. Tı"ftı"k ·· · Al d ge m•.i.ı yanımıza. ıhhiye onbaşı· ıı-'.r: -. sura uzerıne manya an yeni-
sı, titrek e11erile ceketinin dü~Ple- sap İhsan ve kC.ğıt fabrik&Sında işçi temin etmiş ve bilahare geminin su maUann üçte bir hesabile 30 bin )i. den şehrimizdeki bazı tüccarlara 
rfnl çözmüs, kahraman zabitimizin Ahmet Şen ismindeki şahısJar kav- tanklarına 250 ton su .ağırlığı alm- radan da fa.zla olduğu :zannedilmek- permi gelmiş ve ınübayaata başlan
yaralan görünmüştü. T'<ım dört kur- ga ederek, kasao İhsan bıçakla Ah- dıkian sonra rahatça 14 mil tutul- tedir. mıştır. Satışlar Şarkışkı malı 80 bal. 
şun delmişti ı?Ö~sünii. Söz sövlivemi medi kafasırıdan :ıpJrca varalamıs- muştur. Gemiye sonradan ilave edi· Dli.n kendisile görüştüğümüz Li. ye 98 kuruştan satılmıştır. Yeni mü
yor, fakat gözlerini göğe dikmiş, ~::;~ da bu ar:ada hatif yara al- len üçüncü k~zan vr.:ısıtasile gayet manlar Umum Müdürü Raufi Man. haykaatdiriçin görüşmeler devam et-

tath tatlı gülümsüyordu. Nihayet, y\iksek bir istim tutulmuş olduğun- yıı.si, bu hususta şunları söylemiştir: me te · 
feri kaçan gözleri yavaş yavaş yu- Ağır yaralı adam hastaneye kal- dan vapur muka~ele ahkamı muci- • - Hamalların alacağı olan bu Keten tohumu flall•rı 
m

ulmu", mu"'bar'"'k ruhu Cennete dmlınış, adli t .. hkikata başlanmış- b. 1"" b k · 10 15 b' ı· dUfUyor "' "' tı ınce •' uçu mıl sürr.ıti her vakit para - ın ara arasındadır. ~ kavuşmuştu. r. kolaylıkb asabilecektlr. r<-mı·nı·n t hk"k t fh d d Keten tohumu üzerine haricten is-Jrı!llıt Baro-• ....... · .. lıgı' W• ~ U1: a ·ı a sa asın a ır. Mesele, De. 1 k ld .. d . 
Ta-nruz, her dakika geçtikçe şid- .,,. ' ... .., bilhassa dümen teı tibatı ve mımev- nizbankı alfikadar ettiği cihetle bir e r~r aza ıgın "'n fiatlarda cüz'i 

detin! artt'!'Yordıı. lliışınan aldığı Koet!eli Barosu reisliğine avukat ra lo biliyetl takdir edilmiştir. Tır- taraftan d' Denizbank tasfiye he. bir düsilklük görülmektedir. Bir 

takvi b~,-ı Sed d Pek seçilmiştir. Sedad Pek han önümüzdeki haftadan ı"tibaren t f d hafta evvel 10 kuruşa sahlan keten 
ye vıUA erini, takım takır.a · "f b yeti ara ın an tetkik edılmekte -• yenı vazı esme aşlamıştır Mersin seferlerine başlıyacaktır. dir.> tohumunun kilosu şimdi 9,30 para - ti7Prinden muamele görmektedir. 

6 '""' .,.,, 
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s • ~ : Haf ayda 1~5 Yll Evvel Bugün lnöoDnün Maarif:'"° 
A .k J T. Aka 111 yet 1 Şuras ı Azalarına ınerı ~- aponya ıca •dellilık mahiyetinden çok8!_ Av.uaturya, Sırbiatana Ziyafeti 
tetanlaşmasıfeshedildi ~;~::nb~e~;.:~~~!~:i~ Jlanıharp Etmişti su ... ~ı:-:::~.1a'.

0

:.-:r:~~. 
\1 . bul ettiği bir anlaşma rejimidir ki (Baştaralı 1 iad •yfada) 1 ve siyasi vaziyt•ti şöyle izah ediyor- Abdülhalik Renda ile diğer vekiller 

lillli ~to~ı, 27 (A. A.) - l!iU ta- ko.vacak yeni bir muab.!de akdi, bir mütekabil hürmet ve emniyet hisleri günkü gibi, umumt bir harp tehlike- du: .Bu mesel~ hakkında Almanya- de refikaltirile birlikte hazır bulun-
~ ~an - Ja~n ticaret mu. r:aruret halini almıştır. Japonya, ü~rine istinat eder. Binaenaleyh .si içinde yaşıyordu. nın alacağı vatiyeL sureti kafiyede muşlardır. 

• 'Y e~ı feshedilmiştir. Amerika üe dostane münasebetler ~atay'da.k.i. _ırki ve dini aılalliy~ HH senesi haziranının 28 inci gü- tavazzuh etmiştir. Avusturya _ Ma- Maarif Şürası azası, 1faarif Vekilı 
>ir•~"f'"• 27 (A. A.) - Cümhu.. idamesini muhik göstermek •ÇİD aL h•J yerlermden kumldsmasalard" nü Avusturya-Macaristan lmpara- caristan aleyhiodeld Panslav müca· Hasan AH Yücel taraf•ndtn Mdli 
Po ,*1 . yandan V. Vaudenberg, Ja tı ay düşünecek vakti vardır. Şım· Türk vatandaşlarından ayni sevgiyi torluğu veliahdi Arşidük cFransuva delesi bu hüklırneti imha ile ittifakı Şef ve Bayan foönüne bire.ı· bırer 
..:;:de münakit ticaret muahede.! diki ~alde eski muahedename ile göreceklerdi. ihtimal ki, Hatay'm Ferdinand• 2'VCesile Bosna'nm müsellesi zay•flatınak ,.0 binnetice takdim edilmi !erdir. Resmi kabu
>loııı. •nm feshi hakkmdaki mütaıe. J bir alôkam" yoktur. anavatan He birleşmesine takaddüm merkezi idaresi llosnasaray şehrin- Alm.anya imparatorluğwJU yalruz b• !ün sonunda Reisicümhur İnônu ve 
Ur· 1 beyan cder<>k şoyl"! dPmiş _ 1 AmP.rika hükumetinin ittihaz e _ eden devrede bu birleşme aleyhin· de birka<: genç talebe tarafından :rakmak goyesini istihdaf etmekte- Bayan İnönu köşkün merosim sato-

J deceği kararın Amerikan hukuku _ de fikir beyan etrniy, hatta çalı;;.ınış katledilmişti. dir. Bu itibarla ha~·aü menfaatleri- nuna tesrif buyurnrak toplu bir hal-
• .;; Bu karardan dola~' rok mem.1 nu himaye edecek yeni bir muahe. kimseler, bir mukabele bilmllo.l' ha. Cinayetin ferdas• günü, yani 1914 miz bizi A•-usturya • Macaristanm de bulÜnan ŞUra aıasma iltifatta bu. 
'•l unı. Bu sene Uzakıarlttaki ah- 1 de _olacağ• kanaatindeyim. reketinden korkmuo ,.e bunun için y.h t..ziranmm 29 uncu günü Bel· yamnda mevko almay• ••e ayni za- lunmuş!ar , .. Reislcümhur lnönü •· 
ı. bve ierait 1911 senasindeJu serai.1 Ayandan Pittman, ıu beyanatta memleketi terketmeğe lüzum gör • graddalti Avusturya Sefareti müste- m:.nda A•-rupay• umumi bir harp Ş•ğ•d•ki yük ek b ~ ... notlarile au.y: 
~•"tan ve Amerikonm h.;..uki bulunmuıtur: , ".'üş ola:"klardu-. F.U..t Tiirkün a. ?" Baron .Stok. Avusturya • Ma· badiresinden kurtarm k için elimiz- talt•f etm•şlerd•r: 
..._ ~ından o kadar baı.skadır kı· tice. naplıgı ve müsaade.kir'·~. elde cuistan ~ariciye. N_ azı. n .Kont cBe. rh den geleni yapnuı,.·ı amir bulunmak- «Maarif Şürasının saym u:asile 
~.- b - Bence bu fesih mesel~ akıla- ug• .. _, • ugünkü reaUte1ere karşı ne ve doğru bir harekettir. ~len mes'ut netice karşısı!"1a eski tol~• ~ gonde~ığı bı~ şıfrede c~a- tad ı r. Şayet bi.ıtun ümitler hilfıiına birlikte bulunmaktan Bayau inönü 

~hrim_·ze Gelen 
~"Qnsız Heyet 

Qriae Gitti 
~ ~~ tarafı ı inci 8&yfada) 

~~t ettikt:r1. s.onra öğle ye
' Fıı ansız Sefırmm davetlisi o-

l{ Searethanede y-emiştir. 
~t azala~ı _öğled~n sonra Mare
litı n tnotörıle Bogar.da bir ceve
ıic ~'Pttuilaı· ve bu arada Adalara 
krrı~erdir. Frıansı~ heyeti, ak· 
ltt- saat 15 te tekr. r otele dönmüş-

\""e :=.ı..~-
~.llse -;am ~emplon Ekspresile 
~ :ınuıe,·eocıhen şehrimizden ay 
~~1r. Hareketinden eV\.-el 
Qerı le görüşen bir muharririmi:ze 
bı.ı eı-a1 Hutzinger şu ıbe)·.anatta 

t Utlıtluşt ur: j 
tlıtı; Kahr.aman Türk ordusu üze
~~~ gaset iyi ve yüksek tesirler 
ltı.csl 1 Ankar.adaki yaptığım te
llıan:tda kat'i bir anlaşmı im.zalan
lMı ~ olmskla beraber her ilci dev
·ı.ın dü ~ 
~ b· c;unce ''e gaveleri üzerinde 
ltı.ıış~r görüş beraberliği ha&i ol-

'!'\\ . 
~l'rans<Z • lngiliz askeri he· 

S "-goslavya 
lt"~h Cephesine 
fıhalı Ediyor 

F raa.z ukeri fley' eti .-e1si 
Geaeral Hutr:inr er 

yeUeri ıarasmda yapılacak görüsme
lerde Rusların da mevcut olup ;1mı. 
yacağı haklnnda sorulan suale de 
General şunları söylemi~tir: 

- Henüz bu hususta kati bir malü 
matım olmadığı hald{' bunu kuvvet
le ernnederim. Bu hususta kat'i ma
IUmatım ancak Psri~ vardıktan 
"SOnra olacaktır. 

Başvekil Diin 
Darüşşaf akayı 
Gezdi 

ı:ı (Baştarafı 1 inci !"6&yfada) 
.... "ens p01l!~n . ı· .. . Y (Bqtaraf ı 1 ioci sayfada) 
~" la u zıyare ı uzerıne, u-
lıat~ \.'nya teslihat hedisi açılması DarüjŞSfaka Müdürü Ali Karni Ak-
Ço~ ırıdaki iptidat müzakereler az yüz olduğu halde memleketin de-
1\\:ı._terakki göst.ermişCir. Verilen ğerli bir irfan ocağı olan Darüşşafa-

~\~CQ?ı, müttefik ~lan Rumltnya ve :i :~~~~y:aı:~ ~:d~~r~ı!akaşvu~ 
&.'l~-;>ay.a '·erilen miktardan fazla "' 
ti~kle beraber. 44 milyon İn- zere heyeti tedrisiye ve bahçede 
"~rasıdır. Yugoslavya bu mütle- ımuntazam bir surette sıra ile dizilen 
' '- l'rlleketler listesinde buiunma· Darüşşafaka talebesi karşılamıştır. 
'1 Ôt*~be.r fngiliz hükiJmeti bu Başvekil kendisini karşılıyanlada 
~~eti de siyasi istikrazla~ kısa bir müddet görüştükten sonra 
~"ecı·ı s olan 60 milyon istt-rlinlik talebeyi teftiş ederek h.atırlarmı sor
,, erden istifade edebilecek dev- muş ve mclctep müdürü Hasan Feh
"'-'Lt' Üst.esine memnuniyetle koy- 1 miden izahat almış ve mektebin her 
~ır. tarı.afmı büyiik bir aUıka ile ge.zmi~-

lııUqk taraftan Buigaristanla da tir. Ba~vekil mekteple gördüğü in
ia._ ereıer cereyan etmekte ise de tizam ve mükemmeliyetten memnun 
~. tn-.... · ~ t · · d olarak mektep müdürüne tesckkü' r 
~ ~e 1Ç1n erpiş edilen rak- ~ 

~küçüktür. etmiş ve mektebi 10 sene e·,·vel ziya-

il 1 Z-Fransız-Sovyet mütekamil gördüğünü ilave ~tmiş l
•ıı ret ettiği vu:iyctinden daha zivade 

.. \'e mektepte bir de kızlar kısmı açıl-

lafzhaakd8af 818T I Son :~.%iş!i!~ lazımgelen direktifleri 

Başvekil, mektepte bir saatten zi-
yadf' ka1arak tekrar Perapalas ote

~ (Battanfı 1 İDeİ sayfada~ llne avdet etmiştir ve akşama kadar 
btı~ Ptktuı .hemen derhel aktedile- ~ususi dairelerinde me.5gul olmuş-
1-.ı~kinl ve belki de bugün imu- lardır. 
~~in iuu bildirmektedir. !!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!"!!!!1!!!!!!!!~11111!!!!1 

'hl ~ncıaı Times'in dI.plom.atik mu sında Moskova'da yapılacak olan gö
~~ hil~ün diğer gazeteler muha- rüşmelcre iştirak edecek Fı·ansız he. 
~l'it.ıin gibı, genel kurmay görüşme- yetine riyaset etmesinin muht<.'mel 

1 \ de hemen derhal başlıyaca- oldui!unu beyqin etmektedirler. 
~et'ITlelcte ve pakt imzalanır Mumaileybe Lille askeri valisi Ge 

l\ 'f?tü rt\az. 1ngiliz - Sovyet ekono- neral Doumenc'in T'efakat etmesi 
\·e ~akerelerine de geçileceğini muhtemeldir. MaamaCih ayni mehıı-

eyıernektedir. fil h l-ıı ~anc· , enüz nihai bir karar ittihaz e-
1. t.ı}ı%. ta! Times'in diplomatik dilmemiş olduğunu beyan etmekte 
"'1~0~lne n •~aran B. Hudson'un İ ·ı· F } ~~o... ve ngı ız, ransız ıükumetlerinin 
&....~ Yt ziyareti esnasında baş· bu ıakşam B. Molotof ile görüşecek '•ttt <>lan görüşmelere Londrada olan B. Sccds ve B. Maggiar'a bu sa-

. edilmek üze"""' Ticaret Ha1k bah - d ·1 k \ tin· . '"' gon erı ece talimat hususunda 
~~~tt t Ul ın.yasetinde bir So,ryet mutabık kalmış olduklarını iln.ve ey-

. ngiltereye davet olunacak-
1 

lemektcdirler. · 

lt1('21~-
ı{:)~:ı--'9'i!T lttosJccroaya gidiyor 
~ ~ 27 (A.A.) - Hükumet me
~ ic akınşaıi-taki Fransız kuvvet 
.. lı.11ı .. ,.Utncndanı Genenıl Charles ı 
" .. ger•· f ~' ın ngillzler, Fransızlar 

etıer ericanıharbtyeleıi ara-

Yapılacak olan müzakereler, ha
len mevcut son müşkül hakkında ce
reyan edecektir. Bu müşkül şudur: 

Dolayısile yapılan teca\'ÜZÜn ta
rifi. Ayni zamanda erknnıharbiyele
rin müzakereleri hakkında da görü-
şulecPktir. · 

mucadelelerin üııerinden sünger . yetı şoyle tasvır edıyordu: cDUn Rusyanııı bir müdahalesi umumi bir ile beraber sevınç hissediyoruz. Şu· ' 
.geçirmeyi istilzam ederdi. Türkiye- ~~va_ ~eydan muhareb~inin .yıl- harp vangınını tutuşturacak olursa ranın on gündür devam eden çalış 
de eskiden pek şiddetli olan akaUi. donumunu bermutad tes ıt edıyor AvusturV<ı _ Maonistana elimizde m3larını dıkkatle takıp ettik. t.fa~n 
yet ve ekseriyet mücadelelerinden ''e (1389) yılında muzaffer Türk pa- mevcut bii ün ' 'esaitlc vardım ede- ailemiz azasının yuksek kı nnetleri 
bugün eser blmamaR \'e karşılıklı dişahı ~~dı Kosova meydan mu- rek müttefiklik "azifemize merdane ni ve bilhassa mesleklerıne aşkları 
bir itimat ve muhabbetin 'teessüs hattbesinın sahne olduğu mı:ıh~lde ri avet edeceğiz.• nı \"C bağlılıklarını takdırle görduk 
edebilmesi ;.,..,, bu ·vükselr. .. - iki ~le !katletmiş olan Sırp Y.ine., bu tarihi günde Almanya Bu görüş Maarif mi.ıca_delemirin ati 

"i'..... ,J goruş ve . M·ı Ob·ı· ,. h düşünüş sayesin~ kabil olmı,ıştur. vatanpe.r:verı ı os ı ıç m ~ttra- imparatoru İkinci Kih-om Rusva si için bizi ümidlerlc doldurdu. Bü 

Hatay'daki ualliyetler kendi hal- smı taziz ediyorduk. Sırpların bu- Çarı İkinci ıkolava şu telgrafı gön- yük Türk milletini lfi 'lk olduğu yü 
lerine terkedilselerdi, şüphesiz. ki lunduklan her yerde Milos milli bir derel i: « Avusturyanı~ Strbistan;; ila-ı ce derecede tebarüz ettirecek tek 
rahat ve serbest düşünmek imü _ kahraman telikki olunur. Halbuki .mharp etme.cinin lmp.aratorluğun J vasıta , onun küUur \"C teknik kuv
nım bulurlar ve vatanlannı terket- Sırp hükumetinin yaptığı propagan- dahilınde yaptığı tesiri endişe ile j' vetidir. O d ... sizin ehliyetH eUeriniz
mek brvmı vennezlerdi. Fakat da ve matbuatının senelerdenberi öğrendim. Senelerdenberi Su·biş- dedir. En ivı dileklenmiz ve her su
Arap memleketlerini istil& ettikleri devam eden neşriyatı sayesinde bu- tanda de\•.am eden tezvirat nihayet ı retle vardımcı olmak arzularımız da 
halde kendilerini müslüman!ann gün Sırpların milli düşmanları mev- Fı·ansuva Ferdına nd'ııı hayatına m~l ima siıderie ber .. berdir. Sr~i. bu duy
dostu ve himisi diye göstermeğe kiine biz Avusturyalılar geçmiş ot- olan menfur cina •eti doğurdu . Diğer gufarla se13mlı~·{)ruz . .. ı 
blkarak sa{dillcri celbetmeyi dü_ duk. bilürnum hükümd .. rlar gibi sen ve Bundan sonra Reisicümliur ve Ba
~nen tı.Jyanlar, propaganda uğ- Bosnasaray cinayetinin genç fail- ben de bu menfur ciııaveti irtikap e- yan İnönü misafirlerini hazırlanmış 
runda her wrlü ahlik mülihua.lan_ leri Prinçip. Gabrinoviç ,~e bombayı denlerin layık oldukları cezaya çar- olen büfeye bizmıl da\ et buyurarak 
nı çiğniyen Almanlar. 1ürldere ve atmış olan üçüncü suikastçi Kosova p1lmalannm mü~lerck menfaatimiz her birini ayrı ayrı izoz etmişler \'1! 

müttefiklerine ufacık bir kötiilük faciasını yeni~eyi istiyorlarmış muktazdsı olduğunu benimle birlik- memleketin muhtelif kö,.elerinden 
için binleree insanı teşvik \te tahrik gı1>i veliahdimizle masum refikasını te tasdik edersin zannederim. Diğer gelen Maarif mensuplarik bil"Ç()k 

tın ,__._ ......:ı.. öldürdüler.• taraftan ~enin \•e hükumetinin ma- maarif me,·zulan üzerinde .görüş-
e eAı.en .,."" .. inmediler. Bununla maddi hiç bir menfaat ~lde edemi- * ruz bulunduğunuz müşkülat hakkın- müşlerdir. Dn,•etliler bu yüksek sa-
yeceklerini, 1Udderin mevkii sar- Avusturya • Macaristan impara- da hsvale kapılmıyorum Biliv<lrum mimi ha\ a içerisinde geç vakte !ka-
sılmış olamıyacağını kendileri de torluğunun müstakbel tacidarı Ar- ki, efkiırı umumivf'!ve kar 1 koymak dar k ldiktan sonra kö kten aynl-

k·ı· şidük .Fnnsuva Ferdinandı la eşi- k;n çok müsklil mP\•kidesin. Ara- mıı::lardır. 
pe a a bilirler. Fakat buna rağmen, •-ı - nin katlinden , 31 gün sonra, yani mızda seueterc:e d("vsm eden vt> bitl Maarif Sıira.cıınu dü.11kü toplantısı 
oc- ıgı •t.ıcık bn~-tırabilmek iimi-dile de olsa yine bir takım uvallı- bundan tamam bir Çf'yrek asır e\·vel j biribirimize bağhvan dostluğun ha- Ank:ıra , 27 {A.A.) - MaarH Şu-
1 

yine böyle temmuzun sıcak bir gü- tırasına davan!t"ıık A,'1.lst.ur-.~a - Ma- 1 rası çalışmalan, on birmci gün. 
arın rahatı, saadeti ve istikbali ile . nünde. 28 temmuzda A'tusturya - caristanın hükumetinlc dostane bir Maaıif Şür .. sı umumi heyeti 27.1'. 

lınsafsıma oynamaktan çekinmiyor- Macaristan hükumeti imparatoriye sureti tes\'i,•e\·e erisrnesi icin bütün 939 perşt>mbe günü s at 10 da Maa-
~ K \'e kraliyesi.nin Hariciye Nazın ont nüfuzumu kulUın C'l!~ım. Senb. dE' rif Vekili Bay Hasım Alı Yücel'in ri-

Halbuki bugün Hata~'<ian hicret cBerhtold· Belgraddaki Sırbistan me\·cut oh bilecek m uskülle-ri ikli· y.asetinde toplanarak {Tedrisatrn 
ekcien birkaç bin kişinin ıztrrabına Hariciye Nezaretine .açık bir telgraf- illım icin govretlerime ,·.:ırdım ede- gün ,.e sene içindeki z.am9nlarının 
arşı güya teessür duyan bu adam-ı la aşağıdaki füınıherp notasını te,·di ce;ğini kuvvetle umU\·orum.• 1 tayini) (Yeniden orta öğretim olml-

ar bugün yukarı Adiç havalisinde, ettı·.· Sad·w· -'-~ 1ı ...... "" ... ~,.-d,,ıı ı B U'\: u.uu ...... "'" ....... "'"' '- arı c;ahşmasmda göz önünde tutuh-
rentıe!' boylannda s:ıkin iki yüz cSırhistan Mikıimeti kroliyesi, Kifoom cak esaslar) (lise. arla okul ve ilk öğ 

elli bin Almanı asırlarca müddetten Belgradclaki Avusturya - 1\Iacaris· retjm okulları smov tslimatnsmc1e-

beri sakin oldukları vatanlarından tan sef.Ti Uırafından 23teınmu=1914 R umen Kralı ri) üzerinde müzakerelerde bulun-

kaldırıp ttalyan kitleleri arasına tarilıinde terdi .edilmic olan notaya teh · t kl ır v; v l h muş \'C bu rapordaki Uılim .. tname-
cır e me e meşgul bulunuvor_ memnUJıilletbahc bir s1ırette cevap e ,· d 1 y t kl • 11 ır e Q 

1 

leri kabul etmiştir_ Yarın saat 10 da 
• toplanmak ÜV're 14 d cel eve niha-ar. ap ı arı zulümler medeni ci- venm~mis oldugwundaıı A ı-usturya • 

" e r fmrze e f _yet ~rHmiştiı-. han efkarı uınumiyesince du'-'ulına.. Macarisıan · hiH:ıimeli imparatoriye Ş h • • G /J • 
sın diye, vak'aya şahit olabilecek ve kraliyeg: mernıfi 1·e 1ıukukunu 
büfün ecnebileri. hatta seyyahları bizzat vikıayeyc ııe bu itibarla sitılh (Ra}tanLfl ı inci sayfada) 1 a·1 H kk Pa al r 
oradan çıkarıyorlar. Alman matbu- kuvı·etine mÜM<'aate mecbm· kal- Prens kendileri için açılan garm bü- S'11 1 a 1 ş a 
a~~· eğer mukadderatına göz yaşı ~tır. yük ziyaretçilerine mahsus merasim Aloyh ·n"e Tak·ıbaf 
dokmck istiyeoeği insanlar arıyorsa Dinnherin Avusturya - Macaristan s~lonundan geçmiş ve \'ali ile ,-et.la- {i 1 U 

"iptida ft.lyadaki ılrendi ırkdaŞJan- f bıı andan itibaren kendi~ni Sırbis- laşarak Büyük Elçi ile bırlikte Sefa- 1 (Baş1Arafı 1 inci sayfada\ 
nın ba~ına getiroikieci felakete ağ- tan.la hali 1ıarpte addeder (4

}• ret otomobiline binerek doğru Elçi- ı ma haiinenin borçlarını tahsı, et 
Iasınlar! Avusturyanın ilnmhın:bi A,·rupa- lik bjn~sın:ı gitmiştır. } mekle de meşgul olmaktadır . 

....... CWUd :YALÇIN :-·ı allakbullak etti. Bütün Avrupa Prens huduttan itibııren Türkh·c
Hariciyc nezaretleri faa\iyete geç- de kendisine· karşı göstcrılen iyi ka- J 
mişlcr. biribirlerile notalar, telgraf- bulden dola,.., te ekkür etmis ,.e bir 
nameler teati ediyorlardı. Çarlık muhan-irimize in ıb.1armı sövle an-Çin Japon Harbi 

Çin mukabil t aarruzu iakiıal 
ediyor 

Hong - Kong. 27 (A. A.) - Che
kiai ajansı bildirıiyor: 

Çin kuvvetleri tarafından Kwang 

ting eyaletinin şarkında Swatow 
Cbacho\\' demiryolu boyunca yapıl. 

mış olan son mukabil taarruzda, şi
mendifer hattmm müntehası olan 

Chachow şehrinin zaptı ile hitama 

ermiştir. Bu şehrin istirdadına ta • 

kaddüm eden muharebeler esnasın

da bin kadar Japon askeri telef ol _ 

Rusyasının Hariciye Nazın m0 -:hur hıtmıştır: . 
Sazanof BerHndeki Rusya ~[irine «- Gü:rel Türkiyeyi zivaret etli-• 
şu şifreyi ı;:ekmişti: ,ğim icin büvük bir sevine duvuvo-

cAvusturya tarafından Sırbi5Una rum. Burada gavet kısa bir müddet 
ilanıharp edilmesi üzerine Rusya kaJabil emme cidden mütee sirim .. 
imparatorluğu hüki'1meti •anndan i- Prens. ö~leden e\"'·el sehrimizde 
tibaren .Odesa,., cKief .. , .Moskova> otoreobille bir 1?e:r.inti yapmış ,.E> Be
ve cKazan• askeri ınıntakalannda bei!e kadar gitmiştir. 

rmıbahce önünde demirlemiştir. Yat 

demirledikten sonra Veliahd Mişel, 

Vali ve Beledi;.'e Reisi Doktor Liıtfi 

Kırdar ,.e Rumen Sefiri motörle ya

t a giderek krala bevanı hosamedi et-

seferberlik ilan tdecektir. Ke •fiyeti I Pren..<ö Miscle mülaki ola<"ak olan 
Almanya hükumetine bildirmenizi Rumen Kralı hieste Karolün ,·ab, 
ve Rusyada A1manyaya karşı her saat 10 a doeru &G:ı7d n aiı-mi~Hr. I 
hangi bir tecavÜ7. fikrinin mevcut Yata bir torpito refakat etmektedir. 
bulunmadığını hükumeti mÜ~'9riini· Yat, Boğaza ~irer girmez sür:ıtini ;.. 
1eyhaya iblağ etmenizi rka ederim. zaltmıs ve S;rıver önlerinde 10 da
Vi)?anada Rusya Sefiri geri cağırıl- kikahk bir te\-akkuftan sonra s~tım 1 

muştur. Bu yeni muvaffakıyet, Çin_ mı!) değildir.> yakmdeın takio ederek 12.15 te Dol-

lilere de-miryolu üıerinde kain baş- Sazanof ayni zamanda Rusya ile A
lıca 5 şehri kontrol etmek imkanını vusturya arasında doğrudan doğruva 
bahşetmiştir. yapılmakta olan müzakerelerin kesil-

Bu h'. miş olduğunu sö ·lüvor ,.e umumi bir 
şe ıı Ier, şunlardır: Chachow h b" ·· ·· ·· l k · · Lo d k ar ın onunu a ma 1cın n ra a-

Anpu, Fonyang, Yihsi ve Feng gı"bi · binesinin tavassutunu istiyordu. 
civar mıntakaları da zaptetmişler - Yine ayni gün Avusturya - Maca-
dir 

-·----
M•n• denizinde iki 

v• pur çarpı~ı 
Londra, 27 (A A) - Fransız pet

rol vapuru Sunik ile İsveç vapuru 

Grangesherg sis ytizündn Manş de-
nizinde carp~mışlardır. İngiliz 1 

ristan Hariciye Nazırı Kont .Berh-

toldı Avusturyanm Berlin Sefiri 
vasıtasile Almanyaya müracaat edi
yor ve Rus seferberliğim karşılamak 
üzere Berlın kabinesinin tedbirler 
almasını ric.o ediyordu. 

Almanva Başvekili cBethman 
Holh·eg. Almanva İmparatorluğunu 
teşkil eden konfedere hüklımetlere 

hitaben bit· beyanname neşredivor 

mi~:erdir. · 
Kralın zi\' reti hususi mahh'ette 

olduğundan hiç bir merasim ):apıl
mamıştır. 

Kral Karol \•e Veliahdi hamil o -
lan Nahlin vatı ve yçıta refakat e _ 
den harp gemisi dün gece saat 24,10 
geçe limanımızdan Akdenize müte
veccihen ayrılmışlardır. 

Erzurum - Erzincan hattı 
Afkalede 

Erzurum. 27 (A. A.) - Erzincan -

Umumi H ... rp senelerinden Vehip 
psş:ının da Hicaz demiryoluna aıt 
bir tütün meselesinden hı~ineye 
mühim nüktarda borcu çtkmıştır. 
1\foh:ıkcmat Müdiirlüğü Vehip paşa
nın adresini bulmus ve kendisin& 
tebligat yapmıştır. Aldığı cevapta 
Vehip paşa bu borca itiraz etmiş ve 
Umumi Harp sene\erinde kapattığı
nı sövlerniştir. 

Umum Leva:ı:un Müdürü memum 
ismail H:ıkk1 p~anın da haziney~ 

mühim miktarda borcu olduğu anh
~lmıshr. 

Sait Molla da Adliye Neur.eti 

Mlısteşarı iken o vakit Adliye Ne

zaretine bağlı olan Eytam Sandığın
dan Çekmecedeki harap bir kibrit 

fabrikasını terhin etmek suretile 

tam (150) bin ait.m lira almıştır. 
Kendisi \•efat ettiği için şimdi mu
hakemat müdürluğü bu merhun kib 

rit fabrikasını atm.ağa karar ver
Jn4tir. Fabrikanın muhammen k1 ·
oıeti 15 bin lirayı ~-ınamaktadır. 

Yine Umumi Harbin son senelenn 

de bir Alman Perapalas otelini ad. 
res vererek orduv.s balon vapm!lıik 
üzere hükumetten bir milyon lira 
para çekm~ ,.e fakat ne balonları 
teslim etmiş Ye ne de parayı geri 
vermiştir. !luhakemat müdurlüğü 
bu dosyayı da tetkik etmiştır. 

cuma sabahı saat 10 da ferşiyahn 

Aşkale e gelişi büyiik m~raslmle 

res'it edilecektir. Aşkaleliler cüınhu 
riyetin bu güzel esenni gozlerile 

Dartfort vapuru. gönderdiği bir teL 

grafta, 24 k~iyi kurtardığım bildi

riyor. Şimdi mütemmim maIUmat 
beklen mkt€<lfr. 

("° J Kınnı:n kitap 37 İfo. ı·esıka . 
( Bıt notanın metni Fransızcadır). 

Erzurum hattı ray fer~iyatı bu ak- gördüklerinden bayram SÜ ,. L 
şanı Aşkaleye girecektir. 28/7/939 çindedirler. - ru.u 



r ·saY,I! 4 
c -' - 7 

BiR CELLADIN 
Hatıraları 

1-lesketh Ailesi Artık Eski 
Şerefini Kaybetmişti 

- 23 - Yine 1911 senesının sonlarına 

• Bu işler üzerine Hesketh ailesi de - doğru bulunuyorduk. Baltimor, kı
artık Wendy'yi aramaz oluyor. şın çok soğuk olur. Ben ~e so~ 

Bu hadiseler cereyan ettiği esna· · havalarda, ocağın . karşısında, elim
da Wendy 28 yaşındadır. Aradan bir de bir gazete veya hafii bir mecmu
rnüddet zaman geçiyor, Wendy'nin a, mütaleaya dalmıya ve öylece u.. 
sevgilisi, hariciye sefaret m~murlu-ı yuy~p ~~lm.~ya bayılırım. İşte b~y
ğu ile Anvers'e tayin edtlıyor ve le ~ır gundu. Kar, sokakta lapa 
Amerikada, metresini ve çocuğunu . lapa yağıyordu. Güzel bir yemek 

. . bırakarak kalkıp Belçikaya geliyor. yemiş, şezlonga uzanmıştım. 
Anversde üç ay oturduktan sonra, Eğer .arasıra kalkıp ocağa odun 
zengin olmak için Hindistana git· atm,ak da olıpasa keyfime payan 
meğe karar veriyor, orad~n Hindis- pl~ıyacakt~. Birdenbire kapı ~alm .... 
t~na gidiyor. Amerikadaki rabıtala- dı. 
rını aramadığı için Wendy ile oğlu 1 • Kendi kendime: 
onu uzun uzun arıyorlar, ve nihayet _ Vakitsiz bir ziyaretçi.. dedim. 
başlarına gele"n bu felakete boyun Hizmetçim haber vera.i. Bir ihtiyar 
eğerek tevekküle varıyorlar. adam, benimle mutlaka görüşmek 

Anne k<ı.lbi Mis Hesketh'i kızının 
ayağına· kadar gönderiyor. Wendy
yi ' affettiğini söylüyor ve sefalet 
:JÇlnde kalmış olan kızile gayrimeş
ru torununu alıp eve getiriyor. 

istiyor. 
- Kimdir ve ne istiyor? Sor ve 

ondan sonra gel haber ver .. dedim. 
Hizmetçim gitti, bir iki dakika 

Fakat itiraf etmek lazım k~, ço- so.nra: 
cuk büyüdükçe ve sağ kaldıkça, ma- ' . --: Efen~im, ismini vermek iste
ıi bili türlü· unutulamıyor. Kızın ·• miyar, yalnİz size söyliyecekıni§. 
t ekrar eve alınması, Hesketh ailesi-1 Çok ·mühim bir iş için görüşmek is.. 
ııin, · şeref ve haysiyetini ihlal edi- tiyortnll§. Çok yalvarıyor 
yor. Ahbaplar, toplantılannda bu Çaresiz: 
aileye vetdikleri eski mevkii vermi- - Gelsin! dedik. 
yorlar. Bu hal Mis Hesketh'i çok Odama yaşlıca bir adam gir~ 
fizüyor, kızıns meşru bir koca bul- Boynundan kaşkolünü çıkarınca, 
mak için uğraşıyor, fakat nafile.:. tıraşsız yüzündeki keder Asarı da-

Vaziyeti, Wendy'nin görüp anla- ha belli oldu. 
mamasına imkan yoktu. O da aile- Kendisini takdim etti: 
ye zorluk verdiğini hissediyor, ve 
hatta bunu bir gün annesine aça
rak: 

- Beni feda ediniz, ben çocuğum
la basımı alıp gideyim. Kurtulunuz 
diyor. 

Annenin ümidi mah'\.•olmadığı 

için. kızının bu teklifin<' razı olmu
yor. biraz sabretmesini istiyor. 

Aradan gene günler gecivor, ve 
işte bu zamanlarda Wendv buhr::ın
lı devirlerini yasamağa başlıyor. 

- Ben, Hesketh.. r 
Muhatabım bu ismi telaffuz edin.. 

ce, seri bir tedai, kafamda miitead· 
dit vak'a ve hadiseleri canlandırdı. 
Bu adam, Laura ve Weudy'nin bed. 
baht babaları idi. Weudy, Laura ile 
kocasını zehirliyerek öldürmüştü. 
Kendisi de idama mahkum edilmiş: 
Hadise, tabii yalnız Baltimorda de
ğil, bütün Amerikada ve hatta Av_ 
rupada akisler yapmıştı. Hesketh-/ 
in maruf bir fabrikatör oluşu, da-/ 
vanın, rüzgara tutulmuş bir alev, 
gibi parlamasına sebep oluyordu. 

T E lf 1 S it 1.A11 · 
= 

Federasyon Başkanı Yeni S~bah'a 
Bu Sporun inkiŞafı için Alınan 
Ve Alınacak Te~birle.ri Anlatıyor l 
r- - --~-~--

..... . ~ 
. . .,___ __ ___.....,o:--- ..,. 

Ya1mzdır ve BaHimor arh:tnkra
sisinin yüzüne GJkmnlfa yüzü ~·ok
tur. halbuki kendi küçük kız karde
si Laura, mesuddur ve herkes tara· 
fından seviliyor. Laura'nın kocası 

baldızile bir larada yaşamaktan 

memnun değildir, fakat ne yapsın? 
Karısının hatırı için bu vaziyete 
katlanmak mecburiyetindedir. 

Weudy'nin bütün günahkar ha- Ge ea azar Edinaede İstanbul .. At kara Temsili Müıabakalarh. 
yatı, gazeteler tarafından ortaya Ç P y l V İd 'l 

Tı:ım bu sıralarda Wendyınin de 
çocuğu hastalanıyor. Asıl macera ve 
facıa da bu hastalıkla başlıyor. 

Weudy, sevdiği genci bir türlü u. 
nutamıyor, onun yadig~rı olan kü

: çük Walke'yi de onun için çok se. 
.: viyor. · 
t Yavru bir gün öksürüyor', aksırı- 1 

: yot, nezle, kırıklık araz.ile hastala. 
',. nıyor. Gelen doktorlar hastalığı teŞ
. his etmekte güçlük çekmiyorlar. 
: Walke, menenjit tılmuştur ... 

Weudy'in bu vaziyetteki haleti 
'/.r uhiyesini kavramak kolaydır. Ha. 
t yata dargın ve münkesirdir. Onu 

dünyaya bağlıyan yegane rabıta, 

evladıdır. Evladının şahsında kırıl

mış ümitlerini tazeliyor, sevdiği a-
r damın hayalini hatırasından sile-

' miyor. Yalnız o kadar değil, Weudy 
de doğuştan bir analık hasleti var. 

. Bu vaziyete düşmüşse, biraz irade. 
· siz oluşunu sebep göstermek müm
kündür. Yoksa o da şefkatli ve iyi 
bir kadındır. 

Küçük Walke çok hastadır. Ufak 1 

beşiğinin içinde donuk gözlerini ta
vana dikerek ekseriya sessiz, sakin 
duruyor. Kendisine sorulan sualle
re pir göz kırpmasile, cansız bir ce. 
vap verdiği zaman annesinin canı 
gidiyor. 

Tabii, bütün ev, matem içindedir. 
Yavrunun başucunda Bayan Hes -
keth Laura, Weudy sıra ile nöbet 
ookliyorlar. Doktorların biri gelip 

biri gidiyor. Zavallı Mister Hesketh 
bu bedbaht kızının son ümit filizle_ 
rini kurutmak istemiyor. Yavrudan 
su alıyorlar, uğraşıyorlar, fakat hiç 
bir netice alamadan, biçare çocuk, 
hayata gözlerini yumuyor. 

* Buraya kadar olan safha, dışarı
dan duyarak edindiğim marn.mattır. 
Bundan sonra da hadiseleri~ vazi • 
yeti tenvift çalışacağım. 

d ··kü·1 ·· ru· h 1 h b 1 apan ar e arecı er o muş ve eyecan ı a er er 
vermek istiyen Amerikan matbu. 
atı yalnız bu kadarla kalsaydı, çok 
iyi idi. Fakat genç ve hayalperest 
muharrirlerin uydurup uydurup 
tasni ettikleri hikayelerde, bu ha
beri (!) gazetelerin sayfalarında 

yer buluyor ve Hesketh ailesi efsa
ne kahramanları gibi şişiriliyor ve 
büyültüyorlardı. Bu meyanda Mis· 
ter Hesketh'in şantaj maksadile iş. 
lerini karıştıranlar da oluyor, te -
rnin ettiği serveti, kızlarının güzel. 
Hğine medyun olduğu yaiılıyordu. 

· Nihayet bir haftalık mecmua, işi 
daha ileri götürüyor, kimsenin va
kıf olamadığı bir sırrı keşfetmiş gi. 
·bi bir tavır takınarak, bu aile faci
asının sebebini tahlile kalkıyor, ve 
diyor ki: 

Weudy'nin kız kardeşi Laura ile 
kocasını öldürmesi adi bir kıskanç
lık eseri değildir. İyi bilenler temin 
ediyorlar ki, daha Laura evlenir 
evlenmez, bu genç kızda bazı tebed
düller olmuş, ve Weudy, evini ter
kedip gitmek istemişti. İyi bilenler, 
bu iki kız kardeş arasında gayrita
·bii münasebetlerin mevcudiyetini 
haber veriyorlar. Hadisatın seyrine 
bakacak olursak, bu ihtimal bize u. 
zak gözükmemektedir.» 

I 

Daha buna benzer birçok yazılar. 
Hesketh ailesi aleyhinde efkarı u
mumiyeyi zehirleyip duruyordu. 

Muhatabım, paltosunu da çıkar_ 
mıştı. Kendisine yer gösterdim: 

- Buyurun, dedim.: bir arzunuz 
mu var? 

ihtiyar adam: 
- İsmimi söyleyince, niçin gel -

miş olduğumu, daha doğrusu sizin. 

le hangi mevzu üzerinde konuşaca
ğımı elbet tahmin ettiniz ... 

········· 
- Dünyanın en bedbaht insanı -

yım. Sizden yardım talep etmeğe 
geldim. Buraya uğramadan evvel, 
Valiye, Hakime, Müddeiumumiye 
gittim. 

\Devamı var) 

Geçen pazar günü Edirnede be -
deni, ahlaki ve fikri havassı en yük_ 
sek derecEde inkişaf ettiren bir 
sporun, eskrim sporunun Ankara -
İstanbul temsili müsabakaları ya -
pıldı. 

Ertesi günü, neticelerini kısaca 
bildiNiiğimiz an'anevi sporlanınızın 
b~ında gelen silihşör lüğün 

ve vatan müdafaası bakımından 

birinci derecede ehemmiyeti haiz 
bir sporun, günün dedikodusundan, 
bazı refiklerimizde hiç yer bulmı
yan son karşılaşmasını ve Türkiye , 
eskrim hareketlerwi salahiyetli bir 
ağızdan öğrenmek üzere Edirneden 
henüz avdet etmiş bulunan eskrim 
federasyonu başkanını C. H. P. deki 
bölge merkezinde ziyaret ettim. 

Eskrim, Türkiyedeki eskrim ha -
reketleri, Edirne müsabakalarına da 
ir sorduğum suallere sayın başkan 
topluca, hulasa olarak şu cevapları 
verdi: 

- «Sporda bünye, mizaç, iklim 
ve yaşayış tarzının birer mttvaffa
kıyet amili olduğu şüphesizdir. Ni
tekim, her milletin bünyesine, mi
zacına ve yaşadığı iklim şeraitine 
uygun olduğu için muvaffakıyetle 

başardığı sporlar vardır. Fakat bu
gün artık red ve inkar edilemez bir 
hakikat vardır ki, hemen bütiın mil 
letler, beden terbiyesi ve spor işini 
memleket müdafaası zaviyesinden 
görüyorlar ve gayeye en kısa yol -
dan gitmek{ çarelerini arıyorlar. 
Programlarını ona g6ıe tanzim edi. 
yarlar. 

Bize gelince, bizim de, beden ter
biyesi ve spor işlerine verdiğimiz 
ehemmiyet dolayısile ayni gayeye 
teveccüh ettiğimiz şüphesizdir. 

Sporların en mütekamili olan eS
krimin vücutta çalıştırmadığı adale 
hemen yok gibidir. Eskrimle meş -
gul olanların adalatı alestik1, kavi 
ve mukavimdir. 

İradeyi kuvvetlendiren, soğuk

kanlılık, mukavemet ve dikkat, 
sür'ati intikal hassalarını inkişaf et_ 
tiren eskrim, insanı en mühim mad
di ve manevi hasletlerle techiz ede
rek hayatın her türlü mücadele sa
halarında muvaffakıyete götüren 
başlıca amildir. Bu itibarla eskrim, 
Garp memleketlerinde ders olarak 
mektepler programlarına idhal e
dilmiştir. 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 
14 Bugün Yapılacak Yarışa 

Bölgeden 32 Koşucu Girecek 
Bisiklet federasyonu tarafından ı 

tertip edilerek, bazı sebeplerden 
dolayı iki defa tehir edilmiş bulu .. 
nan Türkiye bisiklet şampiyonasına 

bu sabah saat 7,30 da 14 vilayetten 

gelen 32 bisikletçinin iştirakile Kil. 
çükçekmece gölü kenarındaki düz
lükte yapılacak sür'at koşusile baş

lanacaktır. 

Şampiyonayı idare edecek olan 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

mümessili Cavit Can, dün şehrimi. 

ze gelmiş, C. H. P. deki bölge mer

kezinde bölge murahhaslarile bir 

toplantı yaparak yarışlar hakkında. 

ki son talimatı kendi: lerine bildir_ 
miştir. 

Mıntakalarının şerefi için büyük 

bir gayretle yarışacak gençlerin her 

birine ayn Q.l'rı ,muvaffa}kiydier di
leriz, 

- 28 TEMMUZ 1~ 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

1

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir~ · 
- 110 - YAZAN : SAMI KARAVEL. 

Bekir güreşe hazırland~· 
• Bekir Göreyim. Seni. Şu H~rifi 

Çabucak Bir Kazıkla ! ,, 
- Efendimiz; ~ekir .' ve MÖlla 1 

Mehmet kulunuz rica ve niyazda 
bulunurlar ... 

- Ne istiyorlar bu herifler? Cu. 
ma günü gelsinler. 

- Molla Mehmet kulunuz da 
'başpehlivanlardan birile tutuşmak 
iradesini beklerler. 

- Olamaz ... Yalnız, Bekir güre. 
§ecek ..• 

- ........ . 
~aşa; ayak öperek dışarı çıktı. 

iBekirin, kimini~ güreşeceğini sor
mak haddi değildi. Yalnız, Mollanın 
güreşerniyeceği iradesini alabilmiş
ti. 
Eğer padişah; Molla filanla tutuş

sun, demiş olsaydı, o vakit Bekirin 
kiminle eş tutacağı belli olabilirdi. 
Paşa ; makamına geldi. İntizarda 

bulunan pehlivanlara hitaben: 
- Efendimiz; Mollanın güreştiği. 

ni arzu etmiyorlar ..• 
Dedikten sonra; Bekire de: 

- Pehlivan, senin de kiminle tu
tuşacağını anlıyamadım.. dedi. 

İki pehlivan ne diyeceklerini şa
şırdılar. Paşanın eteğini öpüp ayrıL 
dılar. Fakat; her iki pehlivan da 
küplere binmişti. Cinleri başına 

toplanmıştı. 
Molla; ileri geri söyleniyordu: 
- Benimle neye güreştirmiyor 

Kavasoğlunu? Ona bir softa ilmü
haberi vereyim ... 

Nihayet, tekrar emsipaşa medre
sesine dönmüşlerdi. 

* 
Perşembe günü idi. Sultan Aziz, 

Halil Paşayı huzuruna çağırdı ve 
şu iradede bulundu: 

- Yarın Bek;~ı. güreşi Arnavud
oğlu yapacak ... 
Padişah; nihayet iradesini tebliğ 

etmişti. Fakat; maksadı başka idi. 
Ne de olsa, Bekir gibi ihtiyarlamış 
olan Arnavudoğlunu ileri sürüyor~ 
du. Kavasoğlunu harcamak istemi. 
yordu. Onu en son koz olarak sak
lıyordu. 

Halil Paşa; iradeyi günü gününe 
t~bliğ etti. Arnavudoğlunun z.aten 
istediği de bu idi. Bu irade üzerine 
Kavasoğlu derin bir nefes almıştı. 
Laf değil, Bekir gibi bir pehlivana 
güreş uydurmak çok güçtü. . . 

Cuma günü Ihlamurda Hacı Hü
seyin bağında yapılacak huzur gü
reşine Üsküdardan yüzlerce kişi ge. 
lecekti. 

Yakacıktan, Merdivenköyünden, 
Bulgurludan, Kartaldan bir alay 
pehlivanlar ve pehlivan meraklıları 
cuma namazını Beşiktaş Sinanpaşa 
camisinde kılmak üzere niyetlen -
~işlerdi. 

Bekir de cuma günü öğleden ev
vel kiminle güreşeceğini haber al
mıştı. Saray pehlivanlarının yar • 
dakçıları ve çömezleri Üsküdara 
haber yollamışlardı. 

Demek, Arnavudoğlu ile güreşe
ceklerdi. 

" ". 
Namazdan sonra; halk Hacı Hü

seyin bağını doldurmıya başladı. 

Neden sonra Sultan Azizin de bir 
yağız ata binmiş olduğu halde ma. 
iyetile geldiği görüldü. 

Padişah; iri ve tıraşlı ~nsesını 

germiş, iri gövdesini iki tarafa saL 
lıyarak Ihlamur sarayına doğru at
tan inip yürüdü. Ayakları kısa, bel. 
den yukarısı geniş bir adamdı. 
Yürüyüşünden, ata binişinden 

elli ayaklı, pehlivan bir zat olduğu 
belli ~di. İriliğine nazaran çok çevik 
olduğu görülüyordu. Bir sıçrayışta 
ata binebiliyordu. Attan inişi de bu 
derece çevikti. 
Padişah gelir gelmez güreşe baş

lanacaktı. Horoz ve koç dövüşleri 
olmıyacaktı. Her şey hazırdı. 

Bekir, Molla Mehmet, Yakacıklı 

• ' • A g~aJ.V 
Keleş Hasan beraberdiler ... r> ıer 

. y., •• er ' odasında oturuyorlardı. ... . ' 
soyunma emrini verdiler... 

1
• 

· ?dol " 
Bekir, soyunmıya başladı. . or' 

ve Hasan, Kazıkçıya yardım edı~,e 
lardı. Molla bir yandan da Be 
nasihat ediyordu: 

kazıltla 
- Bekir; göreyim seni, 
h ·r·ı . şu erı ı... d• 

Niffl.yet; iki ·pehlivan meydarııs· 
yağ kazanı dibine geldiler ... ~11< ~J • 
rak meydana gelen Bekit ti~ 

' du: Usul veçhile temenna e i • 

Yer ~ptü. Kazan · dib~ne !rı· 
dip yaglanmıya başladı. Bıraı ·biııe 
ra Arnavudoğlu da kazan dl 

. gelmişti. 
1 . . . i Slrıı 

Arnavudoğlunun da çok ıy de 
idi. Hemen dört beş ~enedir bll \laf;. 

rece beslenmemiş idi. Tam forftl 
da bulunuyordu . . _ . . uıU· 

Sultan Aziz; dikkatle Bekırı s dS• 
yordu. Kazl.kç.ı,vı geçen senedeflefl& 
ha çok besli bulmuştu. Fakat, }c iYi 
başpehlivanı Arnavudoğl~ da 
beside idi. 

wıuııdaıt 
Sultan Aziz; Arnavudog .. 11ıı 

.. 't d ç·· k" Al. pelı11' umı var ı. un u; ı dl· 
fevkalade usta ve çevik bir ad3~:V1 
Her halde Bekiri bir tarafırı 
benzetirdi. luıııV1 

Sultan Aziz; yanınrla bU 
118

,1 
K~yserili Ahmet Paşaya şııı 
söylüyordu: besiU 

- Ahmet, Arnavudoğlu çok 
değil mi? 

1
, 

. . as . 
- Evet padişahım .. en ıyı sır 

- J3ekiri nasıl buldun? 
- O da geçen seneden fazJa. · 
- Ne olacak dersin Ahmet? ır' 
- Belli olm~z padişahım··· fB1' 

navudoğlu kulunuz, haddiııdeJl 
la pehlivandır ve mahirdir. 11, :.ıunıı 

- Ben, bugün A:rnavudo!Y 
Bekiri benzeteceğine kaniim· 

- ••••••••• }lSl1 

Gür~ş başlamıştı. Bekir, işt~ı9f 
çırpınıyordu. Peşrev bitti. }{el µbİıı 
malardan sonra, iki pehlivan b 

rine girdi. rı' 
Daha ilk elde ve hamlede Nt ıs~ 

vudoğlunun beş metre kadar ~·rvl 
- oo tan Bekire, çift paça daldıgı P ııt 

dü. Bu hareket şimşek gibi ol~ 
tu. psS' 
Kazıkçı boş bu.lunduğ~ndaJl ~;tı 

mına mukabeleye yetışexn~ JÔ• 
Mağlup düşmemek için derb 
nüp hasmının altına düştü. JıBS' 

İlk dakikada ve ilk hamlede aer· 
mını altına alan Arnavudoğlt.ı. 
hal sarmayı taktı ve kündeleOl· -f' 

ı)'IJ> 
Molla, olduğu yerde duraıtl 1111ş 

du. İş tehlikeli idi. Keleş :J1ıV 
söyleniyordu: 

- Yakacıklı bu ne hal? .. 
- E!.. Pehlivanlık bul.. 
- Ne olacak dersin? r; 
- Kazıkçıyı kolay kolay aşı 

maz derim... oı' 
tlstıı - Fakat; çok kuvvetli ve 

bu Arnavudoğlu... ıılÇ9• 
- Evet amma; Kazıkçının 1< 

ları da çeki taşı gibidir. <tı· 
1 nttl1' Sultan Aziz de heyecana yıef 

yüzü gülüyordu. Ellerile bir .şeşeii 
işaret ederek Ahmet Paşaya }).il' 
ler söylüyordu. Jtl" 

Hulasa; herkes daha ilk eıderı 
yecanlanmıştı. -ef ' 

Ali pehlivan; iyice kündeyi ) ııJı9' 
leştirdi. Ve bütün ustalığını, ~J sô• 
retini takındı. Hasmını, sarrrı:i!J'lı)'ıı 
kerek yavaş yavaş askıya 

başladı. bi(' 
. il'l 

İşte; tam bJJ sırada BekJ.r ı.115' 
v•Je J' ' 

denbire hızlanarak sol aya~ı 1'9ıı~. 
mının iki ayağı ortasına bif ttıııııt1> 
gibi direndiği, iki eli1e ~e .~~sgoru1~ 
soJ. paçalarını Qline geçırdıgı 
dü. ) 
,, (Devaııu ..,ar 



-··-~ . 
Dudaklan Arasından 

nldandı : '' Beni Fena Yerimden 
Vurdun Hacı!,, 

~ dedı'limiz gibi. kızanla- tafanın arkisından gelmişlerdi. J 
illa lacayajı §eklinde üçe ayırmıf Hepsi birden Çakırcalmın vücuc:Hlııl 
~~tarafta mevzi tutturmtıştu. kaldırarak emin bir yere naklettiler, 
· ~~e nereden bir hilct.u'n olsa, Hacı Mustafa Adeta aklmı 'kaybet-o 
-:-ııaı karfılanıyordu. Ortalık epey- ınifti. Gözlerinden ga.yri ihtiyÜi jlf 
:ti~ olduğu Mide sillh ses- lar boşanıyordu. Hayatında alladı· 
~ fastlamz denecek şekilde de- juıı hatırlamıyan koca haydut; bet ?"' lrillt6met kunetlerinin bu de- yapnda bir bebeğe dönmütttı: 
ıa...Ml azimli hareket ettiklerine de- - Ne yaptım? Elim kırılaydı, ne 
.,.._ç.Jwcaıı, fimdiye kadar bu ta- ettim? diye yolunuyordu. Diler kı· t... tetln bir müsademede bulunma· zanlar da buyük bir hayret ve Pf

diifiinüyordu. Hakikaten va- kınlık içinde idiler. Onlar da g6zle-
~ mUhimdi. rinin önünde cereyan eden bu mtlt-

~ fU Osman Bey, bütün kabahat hiş facia karşıaında Uıllarını kay· 

TSK 

Hava Siyaseti 
Taarruzi Hava Siyaseti Deniz Siya· 
setile Hemahenktir. De~iz Kanun
larile Hava Kanunları Alakadardır 

etmeyi mecburi kılabilir. Holanda, 
iki büyük memleket arasında müte
vusıt rolü oymyıbilir. Bunca · te -
byyüdat dikkat gözünde bulundu. 

deniz siyasetinin artık illiparatorlu. 
jun siyuetine Wi pliliedijiııi an
lamqtır. Hakim bir hava kuvveti ve 
bütün Britanyaya şamil bir mükel. 
lefiyet, cihanşümul siyasetin en bU· 
yük bir desteği olduktan sonra. \af. 
kın emeller biraz slilmı,Ya bat}adı. 
Büyük bir milletin isllkbali tiu· kuv
vetlere 'dayanıyor. Yarının ~eri 
bu üç siyasette üstad saj-ılan ıiıil -
Jetlere mev'uddur. Hava .kuv!etle
rini qırı kertede yükaeltenlerin, ta. 
arruzi siyaset takip ettiltlehnde fÜP 
he yoktur. Kendi havalannda hlki
miyet elde etmek istiyenler de kuv. 
vetli hava filoları edinmek .lüzumu-

idi. Eter Arpukiprüsil· bedecek vaziyete gelmiflerdi. · , 
~ydı, hiç böyle Kanncalı· Çakırcab, yeniden inledj., ,Şonra ,~~tı%:-l!W'·~ 

mkıftınlabilir miydi? larının .. 

rulunca, denizlerde hikimiyeUe 
dünyanın her bucafuıda üsler elde 
etmif olan tngilfıerenin, fakat yal
nız bu cihanfilmul devletin, taarru
zi haw siyaseti takip etmesi müm
kün olur, diyebiliriz. Habeşistan 

muharebesinde İtalyayı. irtibat va
ziyetindeki bozukluk yeni dii§\ince
lere sevketmiştir. Hava kuvvetleri.. 
nin UÇUf sıa1an dikkati calip suret 
te artmıştır. UçUf sahalarını, harp
te tehdide maruz bırakmamak için 
ittihazı düfijnülen tedbirler, yeni 
gilçlükler çıkarmlftlr. Akdeniz ve 
Kızıldeniz, en mühim irtibat )'olla. 
nnın geçtiği, üslerin bulunduju 
yerl~rdir. Deniz siy~tinden ba§ka 
bir de hava siyaseti önem ~nnuş

na kanidirler ve taarrıız emellıerl 
de bu düjü~cede ~. 
Balbonun kumandasında C>ır,,aııum 
apn filoya ne ümitler l)aile'MDI -
yordu! Hava kuvvetleJi,, . kW4 n 
deniz kuvvetlerWQ 911\G' ,.,..._ 
cıaı vaziyeıtn• öteye ~ 

- .... ı.Lı be -'-- ·-:5-· d gözlerini araladı. Kızan yüzu-, 
uua r-r ~~aur a baktı Göd ri An son 

...,..._, gitgide arttınyordu. Ça- ne ayn ayn · ·. e _. · f 
evveli sol taraftaki mevzie Hacı Muatafan1:Jl üzerinde takıldı: 

11'*8da kııan•rı bayiik bir · - ~l ıpnulJJıaz. Y~ wr-. 
~yorlardı. Yer çok - -.Hen, diye mmlltaııdı. QNu ola

olduAundan hiç birinin bur· c:ak. l>aıi beni Qsmınbya rezil et
llüe kant-.1Tllfb. Efe bir ibti- men! 

ilk. . olup ohnadıluu sordu ve ge- Hepsi derin bir aüktt, dUaa d*8 
,.._ için takip edecekleri hattı si vecd içinde suauyorlar, Efeleriıôn 

•: .. :ı!l..,...ı anlattı. Kendlii de karşıda son sözlerini dinliyorlardı. 
JIL.i.. llriiphem birer karaltı halinde Çakırealı devam etti: 
r,._ hedeflere birkaç kurşun at- - Benim vurulduğumu sakın 

~"-ctan sonra diğer mevzie gitti. 
~ ~VZide kurıun atan kızanlar 
~ bunalmış vaziyette idiler. Çok 
~ attıklarından, cephaneleri 1 
~ tukenmiye yüz tutmuştu. İ~lerin

......__ biri de ayağından hafifçe vurul
!...~. Yaraya tütün basmışlar ve 
~ ~lerini UÇ11Ca sararak viictl<fe 
'~eri bağla ba~amışlardl. Efe 
'~~a d• .firar plAnl8T1Jlt söyledi. 
~kaçta hareket t:clileceğbıi, ne 
' e çekileceklerini bütün tafsili· 

llalattı. 

'~ sonra da kendisinin Hacı 
~aber bulunduğu asıl mevzie 
• Yilrümiye batladı. Aı:tık gece 

1-mlJ. §iddetli yatmurla be
lhldetn bir rüzglr cta çıkmlfb. 

lııı... ~ takip kilvvetleri de müsa
~ dewmı yarına tehir etmiye 
~ olacaklardı ki sillh 
baiWi ve Uzaklan ggrünen I._....__ 

iL_~ aybolchL Dalın çok qa· 
~ ela birkaç yerde yakılan a. 

dumanım w alevleri yük. 
....., 1ladlreıi saldan. soldan 
18tek patlıyor, bfr iki serseri 
~'delerek furadan r,ıQ. 

1lçuyordu. 

ah dtık e tadar gi&Jtmtye 
hıde lriirünerek gitmiye IUzum 
~ YC>rdu. Alaçtan ağaca, ka· 
~kayaya ~ret ayıkta ilerll· 

~ çok yaldlfDlıftı ki. birden
«18cı Mustafanın gözü kendisi

,._~ elinde tüfek koşar adım 
S, bir gölge gördü. Hacı çok ves-

\'e her şeyden şüphe eder bir 
1' ~ndan bu «ölgeyi muhasa-
1-t~~lerinden biri sandı ve der· 
'~ni dojııılttulu gibi ateş e-

kimseye bellt etmeyin. Kurşun can 
evime girdi. Kurtulmama imkAn 
yok. Benden sonra vasiyet ediyo
rum, Hacı Mustafa başınız olacak. 
Bana nasıl hizmet ettinizse, ona da 
ayni hizmeti yapın. Biribirinizden 
hiç .'.lynlroayın. A.·Nnıza südünden e
min olmadığınız adamları sakın al-
mayın. 

Efe, yine sustu. Her an değişen, şe 
kilden şekle giren yüzünden ölümle 
yaptılt mQthif boluflna çok açıll bir 
surette .okunuyordu. Gittikçe zayıf· 
lıyan ve sönen bir sesle devam etti: 

- Oimanlı benim öldülümil bil· 
memelidir. Beni kaçıramazsınız da 
Hatta gömecek vaktiniz bile yok. 
Halbuki ancak fimdf açabilirseniz 
söyledijirh yoldan kaçabilirsiniz. 
Hacı, ben ton nefesimi verince kafa
mı ve ellerimi kes, bir yere g6m. 
Galsümiin de deriaini yüz, onu da 
ıöm. Yarın vücw:liimü bulunca IMDi 
tanımasınlar. 

Şimdi artık Çakırcahnm apm4an 
yılım cAHah!> kelimesi duyuluy°'9 
arka arkaya kelimei phadet •tiri· 
yordu. 
Çcıkırcalmm · blmıihl dotrtı fd1. 

Hakikaten lnar,un ew ı 1 lklblt-
ti ve bundan kurtulabtlm '1 1 

ı ~un

kln yolttu. 
Nitekim az sonra o daj gibi adam 

bir mum gibi eridi gitti. Vücudü bir
kaç ihtillçtan sonra tamllllile hare
ketsiz kaldı. 

Çakırcalı ölmüıtü. 

Onun ölümü, etrafındaki kızanla· 
rı üzerinde çok müthiş . bir tesir bı
raktı. Yalnız ölürken göstermiş ol
duğu harikulade metanet ve verdiği 
öğütler kızanları harekete getirdi. 

• Onlar, efelerinin sözlerini mukaddes 
bir vazife addediyorlardı. Biri der. 
hal bir çukur kazdı. Hacı Mustafa 
da belinden bıçağını çıkararak Ça
kırcalının başını ve ellerini kesti. 
Göğsünün derisini yüzdü. 

~ patlar patlamaz, gölgenin 
S tüfek yere düştü. İki el haS kalkarak başını tuttu. Vücut i
ı't ~~~ birkı~ a<iım daha attı. 
'"..._~1!1 tA -'nüne yıjılıverdi. 
'~ bir inilti çıkardı. < O.-•,.m• "•r \ 
~ lluatafa bu iniltiyi duyar ============ 
~ deliye döndü. Çünkü bu ses, Ylk•8' lklleat ve Tlcerel S-~m sesi idL Yoksa meldelll .... zunlaranın 
t-:. landıfı g6lge o muydu? .. lenllel 
~ ~i derhal siperden yere 
..:. '°trde serw vücudihı yan • Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi 
ti....~t ftte 0 zaman feci h~ ~ Mezunlan Cemiyetinin yeni ve eski 
"f!ı ~htetile gördü. 

1 mezunları biribirlerile tan~ S.. ~a yerde upuzun yatan v için her sene yaptıjı eğlentinin bu 
sttııdaıı simsiyah kan boşana: cumartesi günü Küçüksü plajında S CakırcaJının tA kendisi idi. yapıla.cajını yazmıştık. Fakat plAJ· 
~Uatafa bu vaziyet karşısında daki vesait bu eğlentinin ihtiyaçla
~ir ümitsizliğe düştü. Ne rını karşılıyacak şekilde hazırlanma-

t! ? mlf olduğundan eğlenti 5 ağustos cu. 
'ı. eı di~ inledi. martes1 günthıe tehir edilmiştir. Bu 
~- tlbada difer zeybekler CJe münasebetle plA]da genif tertibat 
·, ~en ~' Hacı Mu.. alınacaktır. 

laıUis ı.., taJJU-..ı flle bau-. llpl'k a 

Hava yollarını denızler üzerinden --- IY 1Z1 N:I----. 
v~ ecnebi hildmiyeti. altındaki 

memleketler semasından geçiren, Emekli General 
bu yollardaki seyrüseferde intizam 

temin eden memleketler taarruzi Kemal Kc,çer 
hava _,asett takip edebülrler. Tay • ._ ____ lllllİlll __ ._.__-= 
faq de, kolodbıfn elde tUtulmasa Ye 
korunması için bir vasıtadır. Uzak 
.uı.ıu. lüiWiiunda kuvvete miUa
caatıe maksadı temin içln de bir '
lettir. Son İspanya muharebelerin
de Alman, İtalyan ve Sovyet hava 
kuvvetleri bu rolü oynell§tı. 

Taarr11Zi hava siyaseti, deniz si • 
yaaetile hemahenldir. De~ kanun
ları ile hava kanunları münuebet.. 
tardır_ 

Kürenin" muh1elif taraflarında ko. 
lonllere sahip .olan ve aeyrüaeferde 
yabacllarm muvafakatini iltihlal 
.eUnek mecburiyetinde bulumnıyu 
milletler, taarruzl hava aiyueti ta. 
kip etmek imklnlan bulabilirler. 

·Frama, AfribdaJd kolonilerile ... 

· n1cs1& bir hava irtibatı temin etmek 
kudretinc:Wir. hı,ilteıe, dünyanın 
dört bucaiuıdaki müstemlekelerile 
'eiıiin . irtibatlar teaia etmiftir. Scw
yet R~a, iki lut'eda ayni lel'besti· 
yi haizdiı\ Diier hava milletleri, 
bitaraflarm vakit vakit gösterdiklri 
fÜpheler ve mümanaatler karpsın
da, ancak muayyen ıubelerde ve 
muayy~n istikametlerde UÇUf seda 
tisi temin edebilmiflerdir. 

Hava aeyrilseferi, dellizlerdek:l 11· 
bi, destek noktalarına (İnil yerleri
ne) ihtiyaç gösterir. Denizlerdeki 
seyrüsefer serbestisi henüz havalar. 
da yoktur. Sovyet Rusya semaların. 
da ecnebilerin uçması pddetli ka • 
yıtlar altındadır. İran dahi sema. 
sındaki uçuşları kontrol altında bu· 
lunduruyor. Havadan, fotoğrafil.eı: 

alınmıya bqlandıktan sonra, mem. 
leketler, husuaile ehemmiyeti halı 
bölgelei'i havalahnda uç\qları men· 
ettiler. Yurt çerçevesi içindeki his. 
metleri temin eden aeyrüaefer, ka· 
botaj gibi, yldellere verilemez. Ra
ar faaliyetlerinin, sefer için yaba
cılara bir kolaylık temin etmemeli 
her memlekette gözde bulundurul· 
maktadır. Geceleyin ve her hava 
vaziyetinde hava ticaret filolarmm 
seyrüseferini kolaylqtırmak üzere 
Avrupanın muhtelif memleketle -
rinde ana hatlar üzerinde tertibat 
(ışık!) alındığı görülmektedir. 

tizam ve emniyeti için her tedbir 
alınmak icap eder. 

Uçut ve inlf meydanlaruıi. (liman
larım) kendi topraklarında veya 
dost ve müttefik topraklarda inti • 
hap edebilen milletler, bu üslerin 
yardımile, pürjizsüz bir seyrüsefer 
imklnı elde etmişlerdir. Taamızl 
hava iiyuetinde bu ilalerin bulundu 
Iµ memleketlerde hilriımyet veya 
bu noktaları"ıı bltaraftainl temin et. 
mek sayesinde hareket lltbMtill 
kazanılabilir. 

Deniz liyua~ ..,nı.tere en b6-
yik kolayhjı babfjden de9tek nok
taları elde ettirmekle mıkladm hu. 
mlintı temin etmiftir. D0tman h&
ft ku~ tehdidine IUl1D 

deetek noıttalan ~ mu • 
harebede sekteye uır-inJunnı ftıtaç 
eder. Bu ıüçlilkler, 1nt kerteye b 
dar -...ı. ıaahWm edfmnele bt
planabHir. Delliade a vaziyet ~
dan ibarettir fakat bu vaziyette de 
tertibat alınması, gizlenmesi ve lil
zumunda müdafaa11 ıarurldir. Te -
dıfüt ve taarruz! hava liyuetleri 
tedahül tekli de gösterebWrler. 
Yurd semalarını, milteerrızı uztk· 
larda karşılamakla korumak bere 
tertipler almak. kOIDfll memleketle. 
rin. destek noktalarından istifade 

. tır. liilillzler, Malta, .İlkeııderlye ve 
Hayfada müstahkem üslere saıup.; 

tirlH'. Şukl Akdeni* donanİna 
siklet merkezi tesiSlni düşünen ln
lfltere, tayyare üslerinin de her 
~ karp eımılyetilli s6zde bu
lundurmaktadır. Fransa ve Türki
ye de bugün bu memleketin dostu 
ve müttefikidirler. Usler, en buh -
ranlı vaziyetlerde kara taarruzları
na kartı da korunmak üzere, tah -
kim ve takviye edilmektedirler. 

Kolonilerine hava yollarilc irtibat 
tesisine mecbur, fakat yabancı el -
lerdeki üslere muhtaç olan hava 
milletleı\f, bava yollarını serbest 
bulundu.i'mak için, dost ve mütte • 
fik devletin yardımından istifade 
ederler. Hikim bir hava kuvvetine 
dayanan milleUer, dünya üslerini 
ellerinde bulunduran milletlerle 
makW bir siyaset ~ etmek ıAı· 
retile buna imkln bulabile(.-eklerini 
totaliter askeri edebiyatında da gör 
mekteyiz. İttüak anyanlar, coğrafi 
vaziyetleri de nazara alırlar. Al • 
manlar 1 Çin ile bava irti8aUannı 
tesil_ ve idame 1~ Macaristan -
Yuplavya - Bulıariatan • Türki
ye • İran • .Efpniltan. • Tibet yo
lunu diifUIUDÜflerdir. Bunclan daha 
emin bir yol, Sovyet Busy~ se
çer, fakat Buyanın Iİyul ve askeri 1 
vaziyeti, bu havayı almıya mi1taa. 
de etmemektec:Ur. Daha pm••u, ı.a. 

. va da her JilevlbDde bu JmkAnı bah-
ptmiyor. • 

Deiı1zlerde hüim bir liyaaet tıemin 
edemiyen Jnmetlerin ~ ve dea
teblz hava llyuetl takip etme)erl 
fmkAnpJ stbiclir. biler ~ ka. 
ra ve deJiiz liyueti de daüna hava 
siyasetine iftikar eder. Hava politi
kası ise kara ve deniz politiltasile 
beraber gider. Fakat, herhangi ya.· 
bancı bir yurda hava ayuetile hl
kim olmak emelini perverde eden.. 
ler, §im<\ilik serap ardından kopnak 
tadırlar. Her üç siyasetin muvazi 
yürümesi, pyeye götürebilir. İnlil· 
tere, vakayün de sevkile güvendljl 

~··· müqakiJ bir .... a .... 
leti. de lmktn dahjliJlde dejlldi•. 
Nihayet, kat' neti~, iflal Uedkı w 
tayyare, henib bu kudr.U -bala ae
ğildir. Evet, hava kuvvetleri 7aar. 
yakar ve ze1'iJ"JiyeWlir; .fakat, bu 
tehditlere uwan bö)pleria illri
lerinde hakkın müdafii bir ordu 
bulunduğu müddetçe, yahut bU onlu 
taarruz kudreti gösterdikçe, hava 
hikimiyetini kesin sonuca götüre • 
mez. Hava kuvvetleri de kat'i ne
ticeye yerinde istihdam edilecektir: 
Can, vücudün kanıyan ve acıyan 
uzvunda toplanır! Havı kuvvetleri 
zaptetmeğe ve elde edilen yeri ma. 
dafaaya kadir degillerdir. Bir yerin 
zaptı için olduğu gibi, müdafaası 

için de en büyük vazife bugün de 
süngüye teretijjp eder. Kahil- bir 
donanma üzerinde hava kuvvetleri
nin bir raddeye kadar tahrip temi 
kabul edilse bile, her siliha c:inslle 
mukabele etmek kaidesini değiştir. 
niek yarın da mümkün olamıya • 
caımr. Ordu birliklerinin ihtiyaç 
göstermediği hava kuvvetlerinin, 
gerilerde hayati ehemmJyeti bala 
noktalara karp ika edeeejl ~ 
tesiriniiı hududunu l:?ilyült!Qet ~ 
kuvvetli lebepler ~ 
pı;ıyoruz. İki yıl boqıba tehdidine 
İnaruz kaWı bpanp tehirleriDJ •. • 
son iü!llii ~elde etmek ummp1• 
Hava kuvvetleri denizlerde ..-. 
tif{ temin etmek için J.Ollar açam.n. 
yah~t bu yolları ~ ~ 
leri kapayan boiaı tahlriqtµıJa a 
~ de bulinki aüclildtr 
Jı~-- Jıolay delile&. ~ iL 
lolarınuı ufak çarplfl'Ulard.a Ae ,,.. 
ruz kaldıkları za~tı. J81'1D1Jl ~ 
çosunu yapanlann he&Pa katmaıln 
icap eder. Denizlerle çevrilen _,.. 
demir ve ateş sedlerile amrları ı.. 
patılan memleketlerin teabhi lııılr 
rüyadır ve bir milletin, can damı" 
ele geçidlmedikçe, maksada dm 
edilmeli de imkhnzdır. Bu, harbi 

( ... , .. _..) 

Bu yollarm nazik vaziyeUerde ko 
runması ve açık bulundurulması 

keyfiyeti. ehemmiyeti haizdir. İnil 
ve UÇUi yerlerinde aeyriiseferin in· Mıclera .. çok ..ı 111r A-.. tananll 
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Bir Hikivecinin 

1~eı M DIJl@iif 
Diyarbakırda Umran 

.., . 
Maceraları 

Tarihi Şehri ÇevrelaJ•n Sur Dt•ınd• 
Modern Bir Şehir YUke~or. Vlllr•tte 
ŞUmullO Bir lm.r Har•k•U 8Gz• ç.rpm111lladır - İşte gördünüz mü'! Bu da ceza- 1 

nız olsun, dedim. Bu, size, ara ıra 
buluştuğumuz s tlerde, dtJstlu~ 

1 denilen güzel ve mukaddes şeyı, 
hiddet, surat asmak gibi tavıı· ve t 
harekeUerle bo:1,mamayı öğretecek
tir. 

Nakleden : ORHAN~ 
' ~ Düşündı.i.kçe .. . Ah, Seliw .. go:ıeı 

11
, 

hangi sis tabakası kapıyordu· ~er 
on vadetmiş olduğum bır şıir kt ol· 
bını götürdüm. Evvelce ok~ı:r'uş bi' 
duğum bazı beyitler, kcndısınc • 
tün kitabı görmek ve okumak ltt . 
vesini vermişti. Bu ~iirleri ı,era'bf,. 
ce okuyorduk. İşte: e:Ruhlarıınıı . 

Ktiçük hikayeler yazıyor ve yaz
dık1an memleketin her tarafında 
okunuyordu Sevilen bir hika:ıı·eci 
idi. Çalıştığı gazeteden iyi para alı
yordu. Bütün geçimi buna bağlı 
idi. Velhasıl hayatım kCAleminden 
kazanan bir ~damdı. 

Okuyucu şiirli, tasvirli, daha doğ-ı 
rusu romantik hikayeleri. masal ka
bilinden şeyleri sever. Düşünmeden f 
"kumaya bayılır. Doğrusunu ister-! 
St.niz ben de öyleyimdir. Öyle yu-1 
muşak, bir yudum su gibi hikaye
lere bayılırım. İşte böyle şeyler ya
zıyot iu,. 

Btltent 

ynrdu. Kendi kendine c Yarabbim 
ne sıkılmaz bir erkeğe düştüm . Hiç 
utanması yok .. beni bu ahlaksız 
adamdan kurtar .. > diye söyleniyor

du. 
Bir gün kocasınm gelmesine pek 

az vardı. O gün hikayeyi okuyacak 
vakit bulamamıştı. Hemen oturdu,, 
gazeteyi açtı. O gelinceye kndar na- j 
sıl olsa okurdu. Satırları bitirdikçe 
gözleri dönüyordu. Dudaktan ara
sından cAiçak .. namussuz• kelime
leri fırlıyordu. Kocasının şu satır· 

ları onu büsbütün çi!eaerı çıkardı: 

Umumi muhabirimiz Toksoy ya
zıyor: 

Odama, sırsıklam bir halde, fakat 
kalbim ferah olarak girdim. 

7 eylül: 

. - r :ı~ 
r smda husule gelen ba~lıııgı ' lı· 
mania tatlı ,.e sevimli bir alışkll01 
ğın doğduğu bir hayat un uru 0 

duğunu. ve bir müddet sonra doS 

lu~lın kalblcrimizde kuv\'eLini '=· 
terdiğiııi · ve nihayet aşkın da art'! 
da11 gelerek, onu çiçeklet i ve rtl 

valarile süslcaiğini unut~a· dı~t~. 
be)itlcri okurken kendısıııı bJJ' 
reme ajdı. , 

Ve kitabı iterek: Bizim hikayeci bekardı .• Ya biraz 
ilerleyince insanlarda tuhaf bir 
hastalık kendini gösteriyor. Pek azı
mız müstesna, çoğumuz bu hastalı
ğa yakalanır, bir gözleri ahuya gön
lümüzü kaptırır ve evleniriz. O da 
öyle yaptı. Evleneli. Ufak tefek. çı

tı pıtı bir karısı vardı. Serçeler gibi 
seı-işip, koklaşıyorlardı. İlk aylar, 
hattA, şaşacaksınu, ilk bir iki sene 
pek güzel geçti. Hikayeci hayatrn
dan gayet memnundu. Rahat rahat 
çalışıyor. yemeği önüne geliyor. 
çamaşırlan ütüleniyor, samimi bir 
kucak buluyordu. 

cAğustos sıcağı ikimizi de halsiz 
bırakmı:llı .. plajın gölgeli ve kimsı:>- ! 
siz bir köşesine çekildik.. bacakları ı 
bronz renginde \'e tertemizdi. Kal
çaları ve göğsü ilk genç: kızlık rüya
larının saffetile titreşiyorlardı. Göz
lerinde mavi bir engin vardı . Ben 
bu enginde sanki küçük biryelkenli 
idim. Nefesi yelkenleri şişiriyordu .. 
Kız.ıkık renginde dudaklan vardı. 
Olgun bir bekleyişle kıpırdaşıyor

Jardı. Onu yuvarlak omu7Jarından 
çektim. Bir yavru kuş gibi göğsüme. 
düştü. Dudaklarım dudaklarını ka
pattı. Kolları boynuma dolanmıştı.-, 

Tam bu sırada kapı çalındı. Bu 
kocasıydı. Kadın hiddetle aşağı in
di. Kapının yanındaki teneke fara
Şl kaptı, kapıyı açh. Bizim hikaye
cinin içeri bir adımını atmasilc fa
raşı kafasına yemesi bir oldu. Ka
rm haykırıyordu: 

İsa doğumundan altı bin yıl önce 
Sümer Türkleri tarafından kurulan 
ve birçok istilalara uğrayan, gene 
bir çok parlak tarihi devirler yaşı· 
yan Diyarbakır 923 hicri yılında 
Yavuz Selim zamanında Osmanlı 
imparatorluğuna iltihak etmiştir. 
Zaman zaman gördüğü aliıkalar1a 
nınmurlaşan şehir sonraları büyük 
bir ihmal ve lakaydiye kurban git
mis ve bize dört duvar arasına sı

kıştmlmış basit ve harap bir şark 
kasabası halinde intikal eylemiştir. 
Filhakika. Diyarbakır şehri yedi 
ldlomeh'elik bir surla muhattır. Ta. 
rihi kıymeti yüksek olan bu sur şeh~ 
ri inkişaftan meneylemiştir. Onun 

için değil midir ki, Cümhur~ye~ ida-, 
resi sur dışında ve yepyenı bır şe
hir kurmak mecburiyetini duymuş
tur. 

On beş yıldanberi fasılasız dene
cek surette devam eyliyen gayret
ler iç ve dış şehre bir çok yeni ve 
güzel eserler kazandırmıştır. Doğ
rudan doğruya cümhuriyetin eseri 
ve malı olan yeni şehirde; modern 
mimarinin parlak bir zaferi olan ve 
Ebedi Şefimzn cDünyanın en gü
zel ve en modern bir bina'Sh şeklin
de tavsif buyurdukları Halkevi, ay

ni ihtişamda bir bina olan Orduevi, 
Umumi müfettiş, Korkumutan, Va
li \'e başmüşavire ait ikametgahlar, 
İnhisarlar fabrikası, bina ve depo
ları. ipek böcekçiliği, kız ye erkek 
sanat okulları, bütün konforu 

Vali Dr. Mithat AlboK ı 

havi Nümune hastanesi, Askeri , 
hastaneler, Nafıa binaları, Belediye 
evi, Hallcevi kitapsarayı, rasat \'e 
meteoroloji binaları, birinci umumi 
müfettişlik konağı, Nümune garaj , 
Aygır deposu ve Devlet Demiryol· 

larına ait kırkı mütecaviz modern 
bina inşa edilmiş, geniş caddelere 
parke döşenmiş, parklar ayrılmış, 
güzel bir aile bntçesi tesis edilmi~ 
ve yeni şehire hususi inşaat ayrı bir 
güzellik vermiştir. Belediye şehrin 

Son sekiz gün zarfında onu üç kere , 
gördüm. Artık ~ikayet edilecek b:r 1 
tavırda bulunmuyor. Çal~) or, dü., 
§iinüyor; muhakemesi tekemmül e
diyor. Neticede sakin, uysal, t1pkı 

kuzu gibi sessiz ... Fa.kat bu halinin 
mütemadiyen bu şekilde devamıdır 
ki beni endişeye düşürüyor. Umu. 
mi vaziyetinde tabii olmıyan birşey 
seziyorum ve adeta o eski hiddd 
buhranlarını arıyor gibiyim. 

Hikmet, siz çok değiştiı:ız. Daha 
bir müddet evvelkı olduğunuz ~erde 
duramıycrsunuz, atik, şiddetlı, he- ı 

}-ecanlı, dudaklarınızdan hiddet \"e. 
ya neş'e tezahürleri fırlıyor ve bir 
saniye içerisinde ümitsizlıkten he
yecana ve neş'eye geçiyordunuz, fa.l 
kat son zamanlarda sizi artık tanı

yamıyorum. O kadar sevdiğim ço -
cukça hareketi r, samımi)et yok! 
Nµzarlarmız bile, benimkilerle rast· 
layınca. kendilerinden emin olmı -
yan bir \"a1Jyette. Ve bundan bal:ka 
mütemadiyen içinizi çeki) orsunuz. 
Halbuki hiç bir şeyden şikiıyetiniı 
yok. Jfayatmız, istikbalinize kal'Şl 

lakayıt bir hal alıyorsunuz. Ah za
vallı çocuk, öğrenmem lazım .. bana 
hissettirmediğin şeyleri söyliyecek. 

- Daha fazla okumıya~ı~· ~ 
günlük bu kadar şiir yetişi'r·· b 
Ve masaya dayanarak resiın al~· 
munu karıştırmıya başladı. f &J 
nazarlarile düsüncelerinin başkll • 
raf ta olduğu belli icli. Birdenbirt 91 
yağa kalktı. Odada birkaç adıf'l\ 
tı ve baıı.a doğru dönerek: 

- Dostluğun, aşka taha\'\rt"ıl e4l' 
ce~ine inanır mısınız? . ,,. 

- Göte, bunu temin edi' cır, ırt 
mak lazım.. oı· 
Masanın iizerinden, o gün topla si 

ğı ,çiçeklerden bir tane aldı. Bir_,,c 
niye bu ince kır çiçeğine baktı~ 
sonra, gözlerini yere eğerek: ~1.'.ı~ 

Fakat, kör şeytan insana hiç. ra
hat \·ermez. Bekler bekler adamı 
rahata, saadete ahştınr, ondan son
ra tepeden inme bir faaliyete baş
lar. Aradan üç sene geçmişti ki çıtı
pıtı karnında acayib bir hastalığın 
Asan görilnmeye başladı. Merak bu 
ya kadıncağız kitab, gazete oku
mayı sevmez. hatta nefret ederken 
kocasının hikayelerini her gün oku
mak hastalığına tutuldu. Kör olası 
ne de müzmin hastalıkmış. Yaz nez
lesi gibi bir türlü geçmek bilmiyor
du. Diyeceksiniz ki bunun endişe 

edilecek tarafı neresi? Bilakis bir 
okuyucu daha kazanmak bugün 
herkesin arayıp ta bulamadığı şey .. 
Yoook .. kazm ayağı öyle değil.. siz 
bizim hikayecinin yerinde olsanız 
bir gün dayanamazdınız. 
Kadın kocasının gazetede ilk hi

kayesini okuduğu günün akşamı 

~ğzını açtı: 
- Maşallah beyim.. dedi. Doğru

su sana hiç yakıştır.amadım. Ne ke
pazelik.ti o, bugün yazdığın şeyler .. 
yok bilmem kimin karısile, falanın 
kocası poker partisinde tanışmışlar 
da falan filan yapmışlar_ clalemin 
hususiyetilc uğraş.ıcak senden baş· 
ka kimse kalmadı mı? Ya yazdıkla
rın doğru değ!.lse .. ne diye insanla
rın günahını alıyorsun. Bu hareke
tini hiç beğenmedim doğrusu .. 

Zaval1ı hikayeci hiç ses çıkarma
dı. Yutkundu .. 

Kans1 artık her gün onun hika
'yelerini okı:.yordu. Kadın daha o
kurken hiddetleniyor, küplere bini-

Muhammed'in Haticeden olan ev-ı 
JAtl::ırından birincisi Kasım, dırki, 

peygamber, Arap adeti üzere, bu 
oğluna nisbetle cEbulkasım. diye 
künyelenrniştir. 

P eygamberin ikinci e\•lıidı olan 
Zeyneb'dir ve kendisi otuz yaşında 
iken doğdu. Zeyneb, Mekke müşrik
lerinden cEbfilis. la evlendi Hic
retten sonra kocasından ayrılarak 

Medineye, babasının yanına gitti. 
E:bUlis. müslüman olunca tekr ar ko
cası ile birleştl 

Zeyneb'in Ebiilis'tan cEmame> 
lsminde bir kızı oldu. Bu kız, Mu
gayre bin Nofel ile evlendi ise de 
bir müddet sonra aynldı ve Hazreti 
Fatime'nin vasiyeti üzerine Hazre
ti Ali ile ten'iç edildi. 
Zeyneb~n EbUlis'tan Ali isminde 

bir de oğlu oldu. 

Zeyneb, hicretin sekizinci sene
sinde_ Ali, Ömerin hilafetinde_ E
bUIAs, Osmaiun halifeliği esnasın. 

da .. EmAme de hicretin ellinci se. 
nesinde vefat ettiler. 

.Peygamberin ü~üncü evliıdı: Ru-
~yye'dir. Bu kız peygamber otuz üç 
yaşında iken doğdu. Rukıyye, Ebti
leheb'in oğlu Otbe ile evlendi isede 
>welce anlattığımız şekilde koca-

., an bo"şandı ve Hazreti Osaana 

cGit hP.rif git.. kızılcık dudaklı 

sevgiline git . .> 

su ve elektrik ihtiyacını yarım mil· 
yon lira sarfile sona erdirmiş. mez
baha açmış, harita \'e imar planını 
yaptırmış, kaldırım, lağım ve yol 
inşaatına ehemmiyet \"ermiş. Ata
türk köşkünü modern bir hale :.ok
muştur. 

İstanbul - Bursa Yolu 
1mar faaliyeti yalnız meı·keze in· 

hisar eylemiş değildir. Vilayeti teş
kil eden kaza \'e nahiye merkezle
rinde; hükümet konakları, idare 
amirlerine mahsus ikametgahlar, 
Halkevi binaları, nümune karakol
ları, mektep ve dispanserler inşa 

edilmiş, çeşme ve su yollan yapıl
mış, hususi şahıslar tarafından bir 
çok mebani kurulmuştur. Vilayet 
göçmen işlerine hususi bir ehemmi
yet atfetmektedir. Başka memleket
lerden ana yurdun bu bölgesine ge
len binlerce vatandaş için şimdiye 
kadar iki oda, bir sofa, bir kilar. bir 
mutfak ve birer büyük ahırdan mü
rekkep olmak üzere 331 yeni ev in
şa edilmiş ve ayrıca 200 ev satın alı
narak kendilerine tahsis edilmiş, 
284 pulluk, 636 ökü1.,. 61 araba. 
51,975 kilo tohumluk \'e 164,070 de
kar toprak ve yedi yuz lira tevzi 
edilmiştir. Hepsi de miistahsil va-
7.iyeüne geçen bu \'atandaşlarımız
dan başka bu yıl Diyarbakıra gel
meleri mukarrer 214:1 aile için şim
diden hazırlıklara başlanılmıştır. 

Yeni parti için muhtelif yerlerde 
2143 e\· yaptırılacaktır. Bu inşaata 
ait planlar bakanlık tarafından tan-ı 
zim edilerek gönderilmiştir. 

Bursa (Hu::.usl) - Bursanın en 
güzel me\·sımı olan bugünlerde 
halk İstanbuldan, her taraftan ve 
hatta yabancı memleketlerden, Bur
sanm güzelliğini, banyolarını ve 
u.udağı.ıı görmek üzere akın akın 
gelmektedirler. 

Buna cumartesi günü İstanbuldan 1 
kalkan Trak vapurunda ben de şa
hid oldum. Vapurumuz çok kalaba
lık olarak İstanbuldan aynldı. 

İstanbul • Mudanya yolunu az za
manda alan Trak vapuru Bozburnu 
döner dönmez Mudanyayı bize 
gösterdi. 

işte, İstanbul - Mudanya arasını 
yolcuları üzmeden kısa bir uman
da geçen bu vapur servisleri de 
cümhuriyetin bir eseridir. Yeni ye
ni getirilecek \'3purlarla hu havırlı 
neticenin her tarafa teşmil edilece· 
ği ve daha müsaid sonuçlar alına
ca~ı muktazidir. 

Herkes çantalarını, bavulJarını 

aldı. Vapurun yanaşacağı tarafa 
doğru ilerlemeğe başlad ı. Bunlar 
biran evvel Bursayı görmek için 

tezviç edildi. Hicretin ikinci sene
sinde Bedr gazası sırasında vefat 
etti. Abdullah isminde bir oğlu ile 
bir kızı oldu. 

Peygamberin evlatlarından dör
düncüsü 'Ommügülsüm'dür. Ebu
leheb'in diğer oğlu Oteybe'nin zev
cesiydi. Bunun da kocası tarafından 

nasıl boşandığını yukarıda evvelce 
anlatmıştık. Hazreti Osman zevcesi 

Rukıyye vefat edince Ümmügülsüm' 
ü aldL Bu ~a, h icretin dokuzucu se. 
nesinde vefat etti. 

Mahammed'in Haticeden beşinci 
evlldı, Fatimetüzzehra'dır ki.. ilk 
nübüvvet senesinde doğdu. Pey
gamber, evlatlarından hepsinden 

ziyade onu sever, ona cSeyyidetün
nisiı> derdi. Fatime, Hazreti Ali ile 
evlendi vepeygamber öldüğü za· 

man çok müteessir oldu ve babası· 
nın hicranına dayanamıyarak altı 

ay sonra velat etti. 

Fatime, çok değerli, şairdi. Baba· 
sının ölümü üzerine yazdığı bir 
mersiyede cAhmedin türbesini her 

koklıyan, bir daha koku koklamaz. 
Başıma öyle feıaketler geldi ld, 

gündüzün başına gelseydi, gece o· 
lurdu.> diyerek iztırabının siddetini 
terermüm etnriftir. 

sabırsızlanıyorlardı. 

Vapurumuz Mudanyaya yanaşn· 
yanaşmaz iSkeleye çıktılar ve çık· 
tık. Bursanın bugün için yegane na· 
kil vasıtaları olan trene koştuk. 

Tren yolcuların hepsini alamayınca 
ayn bir vagon daha ilave edildi. 
Fakat bu gene idare etmedi. Güzel 
Bursayı görmek için gelen halkın 
daha rahat bir şekildı;: gitmesini 
temin için bu mevsimde daha fazla 
tren seferlerinin yapılmasını bekle
mekte};z. 

Muhterem Münakalat vekilinden 
bu lutfu Bursadan esirgememesini 
bütün halk dilemektedir. Yolcula
rın program)annı Hiyıkile çizebil
meleri için buna çok ihtiyac \"ardır. 
Biri geliş ve biri de gidişe ait olmak 
üzere hiç olmazsa iki tren daha ila
vesi pek zaruridir. Cümhuriyet ida· 
resi tarafından satın alındığı gün
denberi halkın tam bir emniyet ve 
rağbetini kazanmış. olan demir •ol
ları idaremizin bu halk dileğini se
vinerek yerine getireceği şüphesiz-
dir. Esat Alkan Cümhuriyetten evvel vilayetin 

~"lllilW& CM\W 
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J:>eygamberin altıncı evladı, Ab
dullahtır. Tayyib ve Tihir onun le
kabıdır. Bir rivayete göre, peygam-

berin Kasım, Tayyib ve Tahir is
minde Haticeden üç oğlu olmuştur. 

Bazı tarihçiler de, Haticeden cAb· 
dlınenaf• isminde dördüncü bir oğ
lu olduğunu ve küçük y1:ıta öldüğü
nü ileri sürmektedirler. 

Muhammcd'in zürriyeti- bir riva
yete göre Zeyneb ile Um.mügülsüm'
ün evlatları olmadığından, Rukıyye' 
nin oğlu Abdullah ta, Habeşistana 
muhaceret zamanında altı yaşında 

vefat ettiğinden, peygamberin oğul

lan da küçük yaşlarda öldüğünden, 
zürriyeti, F8' imetf.12zehra'nın Haz
reti Ali'den olan evlntlan Hasan, 
Muhsin, Zeynebikübril, Ümmügül
sumükübrii ile devam etmiştir . 

Hazreti Hatice, hayatta bulundu
ğu müddetçe Resiılüekreme her su· 
retle yardımcı olmuştur. Herkes, 
peygamberden yüz çevirdiği za. 
m-anlarda. kendisini daim9 teselli 
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eder, müşkülatı yenme_ine yardım 
ederdi. Muhammed, bu sebepten 
dolayı, ölünciye kadar, ondan hoş
nut kaldı ve bütün sevgisini de o
na hasretti ve Hatice berhayat bu· 
lundukça başka bir kadınla evlen
medi. 

Peygamber, Hatice öldükten son
ra, daima. onu yad eder ve kendisi
ne dua ederdi. Haticenin \•efatından 
çok seneler sonra, peygamberin söz-

leri, sevgili zevcesi Ümmül'mü'mi
nin Ayşenin kadınlık gururuna do
kunduğu için: cYa Reslılullah! dai
ma Haticeyi yad ediyorsunuz, Hati
ce, dul ve yaşlı bir kadındı. Yaşını, 
başını almış, ağzında diş kalmamıştı. 

Size ondan alasını verdi. Heı· halde, 
beni ondan ziyade seversiniz, değil 
mi?• deyince peygamber cLa vallah 
Bana, ondan hayırlı kadın ııasib ol-

madı. Peygamberliğimi kimse tasdik 
etmediği zamanlarda, o tasdik eder
di. Kimseden yardım görmediğim 

zamanlarda bütiin malını uğruma 

sin ... 

10 eylitl: 
Allahım! Olur .,.ey değıl! Ali Bey, 

siz her şeyi bana söylememişsiniz!. 

C'saslı hiç bir volu yoktu diyebiliriz. 
Mevcut Mardin ve Elfızıg şoseleri 

de açıldığı gtindenb"ri tamir gör
mediği için gayet berbad ve h.ı:ap 
\'Jziyette iciiler. Bu itibarla da vila
yetin iktı::.adi \'C içtimai kalkınması 
mümkün olmuyordu. Cümhuriyı>t 

idaresinden sonra başlıvan yol faa
liyeti ise bugün Diy.arbakırı her ka
z.aya \'e civar bütün vilayetlere 
bağlamaktadır. Şimdiye kadar yüz
lerce kilometrelik şose ve toprak 
tesviyC'si yapılmış. yüzlerce yeni 
köpı ü Ye menfez insa edilmiş. eski
ler t ~m ,.c esaslı şekilde tamir gör
müştür. Gö!.1crdiği !!ayret ve yakın 
alaka ve vardığı iistün muvaffakı
yetlerle vilayet halkının tam bir iti
mad. sevgi ve saygısını kazanan ve 
her sahada b aşardığı davalarla da
hiliye mekanizmamızın güzide bir 
rüknü olduğunu ispat evliyen kıv
metli Diyarbakır valisi B. Mithat 
Altıok köy işlerine de azami ehem
miyet vermekte ve bu alakanın gfı
zel neticeleri memnuni ·etle ahn
maktadır. 

feda etti. O zamanlar. ye~fmc dos

tum Hatice idi.> diye cevap \•erdi. 
Ayşe diyor ki: 

- Bu 'cevaptan sonra, peygambe-ı 
re bir daha Hatice hakkında böyle 

bir lisan kullanmamaya karar ver

dim. Hatice öldüğü zaman, peygam

ber, onu, Mekkenin Hacun isminde
ki mezarlığına götürdü ve kendi 

mübarek elilc defnetti. O zamanlar. 
cenaze namazı emredilmemiş oldu

ğundan, namau kılınmadı. P~ygam
ber, her zaman gider, kabrini ziya
rC't ederdi. 

-9-
YENİ CEFALAR \•e EBULEHEB 
Müşrikler, Ebutfilib ile Hnticenin 

vefatlarını fırsat addederek, pey

gamberle müslümanlara eskisinden 
ziyade eza ve cefa etmeğc başladı· 
lar. 

Peygamber, bir gün Kureyşilerin 
toplandıkları yere uğradı. Birisini 

teşvik etttler. O da, bir avuç toprak 
alarak peygamberin üzerine attı. 

Üstü başı toz toprak içinde kaldı. 

Evine avdet ettiği zaman, kızların
dan biri halini görünce, ağhyarak 

temizlemcğe başlayınca: cEbutilib'· 
in sağlığında Kureyşiler bana ilise-

- · Ben cahil bir insanım. Art.' 
ne c•lcluğunu bana söyler ınisiıil 
dedi . . ö#' 

- Dostluğun ifratı, bir ne\•ı 

ligidir. 
- Hiç deli oldunuz mu? ~ 

- l rpCll•· - Hayır .. ve asla deli o ını) 
ma da eminim. ı# 

Bir dakika sessiz ve hareke 
durdu. Nihayet ellerini birleŞ~ 
rek ve gözlerini yerden kaldı 1. 
bana kımıldamadan baktı ... Oh .. ,so 
rip ifade ve nauırlar... J{c~ d~ 
kaybetmiş bir. eda, kederli -..: c i5' 
rengiz bir tebessüm, konu~1a1C 3 

ı nııf tiyen Vt! fakat kuvvet b~ a çel'" 
bir ağız... Dün gecedenbcrı bU Jlel 
re .daima gözümG.n öni.ınd:, t 
yerde, hatta şimdi bile, yazdı~ıtıl eÖ1 
knğıt üzerinde bile beni takı~# 
yor ... Demek, bu siyah kadif teb 
elbise, zorla yapılan bir kıyafe: ~ 
dili? Evet. Hikmetin karakter•·~ 
hu, hareketi dndeki garabet.. 'f.tl' 
hayrete düşüren her şe •. ben# 
kutan vaziyetler, hepsini u d Ji1l1 
da artık izah edt::biliyoruın. se ıJ1I" 
·Selim' Ne yaptın? Hangi uçur 

1 
Bununla beraber. ~lki de a~ 
yorum. zira bun• nasıl ir.a i"_ 
·işte yemek saati geldi .. Onu tı, 
ccğim ... Titriyorum, kendu;ncte b"1 
settiğim ... Oh . .zavallı kalb~nı, fi 
herkesten, içinde bulunduguo 
kınlığı sakla! .. 

"' (Davamı~ 

lf~ 
miyorlardı: faknt Cenabı hal< tr-'' 
himaye edecektir. Ağlama kttl 

diye ona teselli verdi. \ 
Kureyşin, peygambere zülüJ11 ı,r 

cefası o ksdar arttı ki, hasımlııı1 ~ 
le ona merhamet etmiye nıeC-J1 
kalırdı. Bu yüzden, Muhantı11 

,,.. 

hiç sevmiyen Ebuleheb"in bil~ o 
rabalık gayreti galeyana gele~ f' 
nu himayeye karar verdi. sır 
kendisine tescı.tlüf edince: r 

·11t 
- Y.a Muhammed! Sen, yı ~ 

şinde sebat et! Ebutalib zanı~ 
ne ile uğraştı isen yine öyle 11"1 
Lllt ve lzzi'ye yemin ederim kı· -,.ti 
sağ bulundukça düşmanlarına 
şı seni korurum.> ;ı ı 

. ınc' .ı Dedı; fakat peygamber, ~ ıuııv 
karşı, eski hislerinin te'sirı adett 
kalarak onun himayesini ı:ed ge<' 

Eski tarihlerin rivayetıne le ı' 
bir gün, Kureyşten İbnigayt!l sO' 
minde bir ndam, peygambe~c e ç'> 
müş ve rivayete göre de yüzl.l~ııbe1 

mur atmıştı. EbUleheb, bunı.ı. sfts 
alınca, mütecasiri dövdü. fbnıg ~ı\ 
le. Kureyş meclisine giderek: ' .ı 1\ 

l;t v • 
leheb Muhammedi olmUŞ· 

1 
ı.eb ' ~ el• 

feryada başladı. Mesele, :EbU 

ten soruhıru:a: vst> 
(Devnını 
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ltalyanlar 12 Adayı 
Nasll Gasbetti er? 
ltlk C8aıta.rafı l inci aavfamızdal ı ke2alik burada teraküm P.ttiriHr. 
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1 

\?e Yunan esatirlerilc mukayese Sonra etrafa sevltolunur. Cenup ni· 
~Unllrsa bu hakikat meydana çı - hayetinde ve yanm mil kadar uzak
)' '. '?~an medeniyeti, :Mısır ve ta bir murabba mil kadar vus'ata 
~ ~ke ile Akad, Lidya ve Midye me malik olan (Kıskıh) adası bulun
d:Yetlerinden daha kadim olma. maktadır. Ve keşişleme :ıstikame
~ ~.n mezkftr kavimlerin kendi tinde bir kaya kümesile buna yakın 

sleı ıni Yunanlılardan .iktibas et.. başka bir ada ve kezalik gıırp tanv 
~i~e? ve keyfiyetin berakis oldu fında bir üçüncü ada vardır. 
) 4;ikirdır. Sonra, Yunanistan Sum beyinin nüfusu bini müteca
~dası bir mütemeddin mille- v.iz olup sade, güzel kadınlan. kar
bt \>atanı olma?.dan ~k evvel gar- şı sahil erkeklerinin gayet yüksek 
tin At~dolu sahilleri ve bu snhille- başlık koymalıırıru takliden başları-

ctvenndnki adalar tamamile na üst üste s:mlmış yemenilerle kü
:;skfuı idi. Tebellür etmiş diya • Iahımsı bir şekil veriı ler (2)> Ana
~ tleri, milliyetleri, adet ve an'ane- dolu adal:ın içinde nüfusu ile, tarihi· 
lt l'i Vardı. Bu hakikatlere binaen, ile, taşı ile, toprağı ile en ziyade ı• 
l' Odosun kablettarih dcvider~ni 1 Tür1': olanı rdıın bi~i de Bodrum 
eınzecıe t b' '{r 1 1 körfezi l:,ibnda kain Ist.arıköy ada· ok n es ureyi ır ı unan m ı ı ' 

b4-ll'.~k değil. asıl yerlilc..>in zevki sıdır. Unvanındaki (İstan)i gibi 
li CÜılen mahsulü diye kabul ct.ırıekl rnmt'atJm mefı.ılilev1ı edetmdan mu-
tıınge,ıeıi. hnrref olup- nasıl ki Dizansiyom et-, 

t~~e~ike müstamirleri Rodoı;a ilk rafında oturan nımhnn (~ehre. seh 
rı· dıkleri vnkit yani, Yu"lan mede. re!) manasını ifade etmek üzere İ 
: etinin t şekkülünden on bir a.. istarnpoJis - Stempnlis dediklerini 1 
U
l' evvel, adayı hayvanatı zahiie ic:ide Mde Türklerin ağzında Kos-
e n1 tanhınivPnin adı CStambul - 1st:m., ~ estur bularak onn (Roda = yı-

do) aa~ namını vermişlerdir; Ro- ı bun kııldıvsa- adanm eski ismile 
lltı.~ keUrnesı (Rodos = gül) kelime. rnnzkiır edattan mfüec;ekkil (Stan 
ltıQ~ ?8lı değil, belki (Roda) keli -ı kiiv - fstanko) mef'ulün :ileyhi git 
tr SUıın Yunancal smış şeklidir. gide İstaııköy olmu§tUr derler. 

aarrı , n-nm1 varl 
"e:ıı afij Rodoswı ilk defa olarak "'!'9'!!!!!!:!'!!"~~!!!!!!!'!~11'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!! 
~"keliler tarafından iskan ve E k • c:' ı · 
~edildiğini kabul etmek de bızi s rım .r aa ıye· 
ti]l atten uzaldaştınr. Roma -.iev- l • Hı 
~d.enberi (Anatoli, Anatoİisi = ıne ız 

lı:) isnule anılan küçük Asya ya- 1; ·ı k 
~dası ahalisinin tarihi, filoloji v erı ece 
~tropoloji :noktai nazanndan (Baştarcıfı"' cil sayfada) 
lit . ~lnıem.iş; Lidya, Karya, HL Oralarda talebe, eskrimden imti-
ltlU~bı cemaatlerin b:ıngi cezirden hana Uıbi tutulur. İmtihanda en :zi_ 
tı.r. ~a'ıb oldukları anlaşılınamliö - ynde dikkat edilen noktalardan biri 
dan ~~kak olan keyfiyet, rnilad- de, talebenin bedeni inkişaf ile bir. 
başt iki YÜZ asır e\'Vcl ;rarımadanın likte, biraz evvel anlattığım hassa
~ an başa meskun ı·e daha şark 
«il aflarından doğan bir medeniyet lan iktisap etmiş olup olmadığı 
ı..~~le münevver olduğudur. 0 keyfiyetidir. Bütün bunların saiki, 
:"'t<ie di gençliği, memleket müdafaası bakı
~~ :-... ğer Anadolu adaları gibi 
~"'JQo v b" d F 'k lil · romdan faydalı birer unsur hali _ 
isti·~ c teva 

11 
e em e erın ne getirmek gayesıdir. Jı 

~ ından :mukaddem küçük 
§a.r'k~ ahalisile me~ un idi; tekmil Biz de irade, azim, insiyativ gibi 
l'tıii; lıkdeniz havzası yerlilerinin hassaları heni.iz neşvimema bulma
l'tti tetek eseri olan Yunan medeni- mış, fakat yarııı memleket mukad-

altında Yunanilcşti. O dini, o dcratını ellerine teslim edeceğimiz 
~rıı kabul etti. Ve tfiinün birinde bugünün korpe vücut ve dımağları. 
'lt0ı1 dı benliğine avdet edecektir. nı çalışhrmak, anlan her hususta 
~k~!a arazi, dağlık mmtakalarda memlekete tam birer uzuv haline 
~~.ve münhat yerlerde kumlu- getirmek .için eskrimi, memlekette 
ltı_-;~b~~~ tnkım derelerle sufonan ve sür atle inkişaf ettirmeyi dü~ünü -
°"rtı 1 ~en bu topl'aklnr latif çam yoı, bunun için icap eden tedbirle. 
~i h anıarı ile örtülmüştür. Memali- ri, zaman geçirmeden alıyoruz. 
~U~e. rncyvalarından bazıları ye· Eskrim, bir klüp sporu değildir. j 
~ gi gıbi üzümü ve bundan imal Eskrimciler yalnız salonda toplana-! 

'lvf. en §arabı meşhurdur (4) · ı bilirler. Salon da hoca demektir. 
~ erkez vilfıyetinin on sekiz mil A vrupada bir eskrimciden bahscdil-
~el cihetinde derin bır körfez 1 diği zaman filin salon ve filan ho. 
tl.a tU eden iki uzun bunınun arasın. canın eskrimcisi derler. 
~ 'd?n Y. <'ni (s), yedi mil uzunlu-
"'"lt a b b Bizuc şimdiye kadar eskrimin 
~ b lr uçuk mil arzında yalçın, 
~ ~ lr ~dadır. Bin metre yüksek o~ inkişaf etmemesi, salonsuzluk ve 
~~~ uzaklardan fark edilebilir. hocasızlıktandı. Ordu we maarif ca. 
~ . . hanedam devrinde Tfırk mi ası haricinde kalan vatandaşlara 
~?fy~tnin mühim bir üssü.1- çalışma imkanlarını vermek ve 1u 
~esi idi, QU qpda insa ed ilen sporun l:iir an evvel ilerlemesini te
)a,, e hus~i modelde gemiler .min için ilk işimiz salon ve hoca te-ı 
'ttJ.j;at \'e o gemiler (Sunıbek) tes- minidir. 
~i:lirdi. Nasıl ki Karamürsel En büyük ilıt~yacımız hoca mese. 
~ h t körfezinde tesis etiiği üs- lesidir. Bunu hnl ]çin de Avrupadan 
fit-~ 1thtiye kendi adını vermiş ve hoca getirerek açacağımız :bir kurs
~~ Yapılan hususiyeti haiz gemi- 1a veynhut Fransaya göndererek 
(S~ ne hu isimle maruf olmuş ise gençlerimizden hoca yetiştirmeyi dü 
' bey) de mnzklır adanın bin- :şünüyoruz. Karan Genel Direktör 
~ \t ~n güzel limanında bir ters.a· verecektir. 
btr ~kasaba vücude getiren esikl Yeti§ecek hocalan, eskrim faali
"~m_ğ.rk bahriyelisi idi, Kasabaya yetinin kesil oldub'U bölgelere yol~ 
l~ ~endi namı müruru zaman· byacağız. Diğer bölgelere de birer 
~ )Q adanın ismi oldu. Ve ora- ~onitör gönd&meğe çalıpcağız. 1 
'~Pılan bir nevi sefa'in da ayni Ankara ve İzmlrde boca vardır. 
lt h~lllldı. Sum beyi Türk hatıra- İstanbul içfa müstacelen bir hoca 
~ Yesini muhteVi olan en ka-
~ı.. ~adolu adasıdır, onun dik ve bulmak vaziyetindeyim. An.karaya 
c!.._~~~ sahillerinde Selçuk hane- gittiğimde Cknel Direktöre teklif 
ltı ~ 'C.l'oiifından idare edilen Anada. edeceğim. 1 

t~ ~~l~ğü bahriyesinin fecaat en- Bu sene ağustosta Ankara _ İstan_ 1 
>ı) ~ ~ Yazılıdır. cSimi (Sum be· bul, -eylwün ilk lıaftasında 1 
~eli ?'i gittikçe zenginleşen bir İımirde Türkiye birincilikleri yapı
~ r. körfeze müteveccih olan lacaktır. 
S 'Uzun dar ve derindir. gemiler Teşrinievvelde de Konyada, Tür-
1\.~ ~ SO\ulup palamar verebilirler. kiyeae eskrime yeni başlıyanlail!l 
~~ itse'k, kayalık ve çoraktır. A· mıntaka birinciliklerinde derece a1-
~~tit-boı renkli 'kilsli taşlardan f. mamış gençlerin iştirak edeceği bü
tıııl> lh'.' Sahillerinin imal ve ce.. yük bir teşvik müsabakası <iüşünü.. 
~ "· Q Un~halannda girinüler var- yoruz. 
.~~~ nıünbit olmakla beraber Eskiler arasmd&n milli takımı 5e-

l'iıı \>~ 1 U nıüte.rakkidir Marma- çip olimpiyatlara gitmek ihtimaline 
~ 'l b 't<'gıı ormanlarında kesilen lkarşı hazırlamayı da ihmal etmiye
"'\'lltr u aday gı::tin1ir. Limanlara 
~ oplanan stinger 

'14hbe~le~T Findley: Akdeniz 
J s. 483, . 

ceğiz.» 

Edİ!'lle karşılaşmalarım ayn bir 

J'azıd" vereceğiz. ı 
.4tlet 

Askerl:k B~h sleri 

Taarruzi 
Hazırlıklar 

(Baıtarafı 6 inci sayfa:mWW.) 
milyonluk ordularile ve yıllarca u.. 
zatmak mecburiyetine düşen kay -
.naksız ve desteksiz memleketlerin, 
realist olmalarını mecburi kılar. Bir 
donanmanın karadaki maceraları 

büyük mikyasta destekliyerne<l.iğini 
iddia edenler vardır. Bu, bir :fikirdir. 
Fakat kuvvet kaynaklarının yolu 
d<:nizlerdedir. Donanma, karadaki 
ha P..kt\tı, dolayısile besler. Fakat 
donanması zayıf memleketler, ha -
kim tayyare kuvvetlerine de sahip 
olsalar, hava yollarile o, çok cazip 
kolonilere bu yollardan gidemezle'!'. 
Koloni hakkı, ck!niz .siyasetinde lıa
kiın roller ifa edenlerindir. Temas 
t>dcbildiğim birçok zatlara da sami-l 
miyetle söyledi~im gibi, eskı kolo- ı1 
nilerin yolu Londradan geçer. Ho
landanın 68 milyonluk kolonisini 
nasıl müdafaa ettiğ~ni Holandalı 

bir mütefekkire, Kraliçenin doğum 1 
günü yapılan merasimde, sormuş _ 
tum. Büyük törene, Lahey'deki bir 

piyade alayı ve bir topçu .kıt'ası iş
tirak edebilD"jşti! AldıJlı.m cır.!vap 

şu idi: «Biz, kolonilerimizi İngiliz 
dcstluğu sayesinde koruyoruz, kara 
kuvvetimize gelince, onu da meş'ur 1 
siyasetimiz temin etmeyi kafildir!• 

Basın Blrllğl Aza Kay ı 
Başlıyor 

Basın Birliği lstanbul mıntakası 
idare heyeti Teisliğinclen : 
Basın Birliği İstanbul mıntakası 

idare heyetinin teşekkül edip 15 Tem 
muzdan itibaren faaliyete başhıdığı, 
merkez idare heyetince 11 Temmu" 
1939 tarihli gazetelerle ilim edilmiş· 
ti. 

Mıntaka idare heyeti, İstanbul 
Basın Kurumu binasında ç.ılışmakta 
ve İstanbul odası vazifesini de ken· 
disi görmektedir. 

Mınt.ake idare lıeyeti tıırafıncian, 
kanununun B fıkrası mucibince. Bir 
1iği ~kil eden az.ıdan İstanbul vi· 
!ayeti dahilinde bulunanlar l Ağus
tos 1939 dan itibaren nihayet bir ay 
içinde merkezimize mürac.aata da· 
vct olunurlar. 1 

Birliğe aza yazılması mecburi o-ı 
lanhır şunlardır: 

1 - Rir gazete veya mecmuanın 
sahibi olan, 

2-Bir gazete veya mecmuanın 

veya ajansın ya'lı, hubcr, r~sim, fo
toğraf, tashih işini ücretle (Veya te
lif hakkı alarak) deyamh ve munta
zam su~ette yapan, 

Bunlar kendileri gelerek veya bi· 
tisini göndererek hazırlanan kayıt 

varakalanrıdan birini dolduracaklar 

ve üçer tane 4X6 eb'adında fotoğraf. 
.la birlikte idare heyeti katibine im· 
za mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Gazete ve rnecnıua sahipleri ayni 
zamanda, çıkarmakta oldukları ga
zete ve mecmualara aid hükümet
ten alınmış beyanname ilmühaberi
nin, aslı iade olunmak ü:;:ere, aslı ile 
bir kopyasını yahut musaddak bir 
suretini ve çıkardıkları gazete ve 
mecmuaların müraca.atl,.ri gününde 
çıkmış olan eon nüsha~ından iki sa
y~ını tevdi e<!eceklerdir 

Azalık için müracaatleri mecburi 
olanlardan muharrir, muhbir, mu
.habirlerle ressam ve fotoğrafçılar 
da Matbuat kanununun 21 inci mad

desi mucibince taşımaları lazım ge
len .hüviyet varakalarını veya bun
ların suretlerini tevdi edecek1ertlir. 

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına 

bırakılmış olanlar da vardır: 
1 - Mes1ekt~ çekilmiş gazeteci

ler (ve mecmuacı1ar), 

SOLDAN SAÔA: 
1 - Tanınmış bir Arap halifesi. 
2 - Şarki Anadoluda bir "lehlr 

inhisarlar l1. Müdürlüğünden :· 
I - Keşif, şartname ve projesi mudbince idaremizin Paşabahçe Müs

kirt Fabrikasında mevcut ta tir kulesinin tevsii işi kapalı zarf usulile ek· 

liltmeye konmuştur. 

il - Keşi! bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 909.01 liradır. 

III - Eksiltme 14/VIIİ/939 pazartesi günü saı.t 15 de Kabataşta Le

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün yukarıda sözü geçen Levazım Şubesi Mü· 

dürlüğü veznesinden .60> kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - M;inakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve

S3ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve 

şartnamenin F fıkr.asında yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflanm 

ihale saatinden bir s:ıat evvel mezkiır komisyon başkanlığına makbuz mu· 

kabilinde vermeleri lazımdır. 

• 
İ•!=.:I İstanbul Vakıflar Direktör\üğü 

3 - DayanıkL. 

4 - Dayan. ;.I~ 
5 - Bir spor · G 
f. - Bir harfin oımnuşu, sinirli. ••m•••ı.::111.:.••-= 
7 - Aksi, bir hayvan, işve. 

sa e. 9 

~.u.ı· m.u_o 
4 lığı 
Liu Kr. 8 - Franc;ızca zeytin, itaat eden.· Semti ve mahallesi cadde veya so'.cağı No.su 

9 - Yazdan sonra gelir, İstanbu- ---- -
Cinsi 

lun bir semti. Balat Hızırçavuş Yeni cadde 60 EY 
10 - "Beyaz, evli değil. Aksaray, Katıp 12 Mehmet Et tckl~esi 

10 00 
6 00 

YUKARIDAN AŞAGIY A: Muslihiddin 
.10 00 
et 00 

1 -- Yeni kaı:andığımız 
Balıkçı1ar kullanır. 

2 - Bir san'at. 
3 - Rahat etm~ 
4-Sıkmtı. 

5 - Bir harf in okunu§~ 
6 - Fal atmak, 

yer, 

' 

7 - Sıcak manasına gelir, binnci. 
6 - Boyuna sarılır, tartı ~leti. 
9-Uzak. 

Ankara Bors sının 
27 Temmuı 939 Fiatları 

Açı hı 
•e Kapıtn>t 

Londia 1 Sterlin 5.93 
New-York 100 Dol ır 126.665 

. 100 Frank 3.355 
100 Liret 6.66 

Cenevre 100 lniç. f. 28.575 
Aınsterdam100Florin 67.705 

100 Ma k 50.835 
100 Belga 21.52 
100 urahmi 1.0815 
100 Lt Ya 1.56 

?rag lOOÇ•. Kr. 4.325 
Madrid lOOPezela 14.035 
V arıova 101) Zloti 23.8425 
udapeıte 100 Pengo 24.4525, 

Bülo-eş l,.Oley 0.905 
;:selgud 100 Oina.r 2.8925 

okf>hama 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 İsveç. f. 30.56 
Moakova 100 ı{ub.e 23.90 

Esham ve Tahrifat 
1 

Ergaai 19.35 
İımir Esnaf ve Ab2H Ban. 6.
Siv ı..;Erznrum il 
Sivas- rzurum Hl ve 

E E TiYATROSU 
Temsilleri 

Çarşı, Çndırcılar 
İbrahimp~şaCami sokağıııda Nasu· 

hiye hanı içinde 

> ~ > > 

" ~ > » 

> > > > 

> > > > 

> > ) 

j0.32 Dükkan 
6 B: kka 

9 
13 ' 

i5ve 16 iki baraka 
17 Baraka oc'lı 
2D Bnr .. ka 

' 00 
5 00 
~ 00 
2 00 
8 00 

Seneliği 

Silihtarağa Eyüp caddest 1, 2, 3, 4 Ahır ve sftnıanı~.< 120 ~O 
YukarJda yazılı mahaller 940 senPSi M •ıs sonuna kadar pazarlıklı! ki

raya verileceğinden istekliler 4: A~stos 93~ cuma günü saat 15 e kad-ır 
Çemberlitaşta lstanbul Vakıflar BaşmüdürlüWinde Vnkıf Akarlar Kale-

mine gelmeleri. (5631) 

RADYO 
CUMA 28/7 /39 

12,30 .- Program, 12,35 - Türk 
müziği • Pi., 1=.l,00 - Memleket sa· 
at a ·arı, ajans ve meteoro1oji ha
berleri, 13 15 - 14 - Müzik (Bf'etho
Vl'n - Piano konsertosu No. 5 - Pi.). 

19,00 - Program, 19,05 - Müzik., 
(Melodiler. Pi.), 19,15 - Türk mü· 
zi[,ri (Fasıl heyeti), 20,00 - Meml"· 
ket saat ayan, ajans ve meteorolojı 
haberleri, 20,15 - Konuşma (Hftf. 
talık spor servisi), 20,30 - Türk 
müziği. 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Sadi 
- segah şarkı - Ruhumda ölen, 3 -
Zeki Arif - se~ah şarkı - Mızrabı 
bırak, 4 - I..atif ağa - Suzinak şarkı
Benim yarem gibi yare bulunn n, 
5 - Halk tiirküsü - Eminem sılada 
yas tutup ağlar, 6 - Lltif ağa - hi
caz şarkı - Niçin seb ta seher, 7 -
Mustafa Ndiz - hicaz şarkı · Göğ
f:Ündc açılmış, 6 - Ahmet Rasim 
- hicaz şarkı - Can hastasıyım, 9 -
Artaki - kürdilihicazkar sarkı - Ar
tık ne filvnh gözlerinin. 10 - Hicaz 
~arkı - GüllPr ııçm.ış bülbül o1rıı•c:. 

21.10 - Konuşma, 21,25 - Neşeli 
plaklar - R. 21.~0 - Müzik (Rııdvo 
orkestrası • Şef: Hasan Ferid Al
nar). 

1 - Schubert - Bitmemiş senfoni 
si minör. 2 - E. Grieg - 1 inci Per 
Günt süiti, 
Pl ) • 23,00 - Son ai ~ns haberleri, 
-ziraat, esham-tahvilat. k nmbivo -
nulmt borsası (fiat), 23.20 - Müzik 
(Cazbrınd • Pl.) 23,55 - 24 - Yarınki 
program. 

Samsun • yllhı 
Samsun, . (A. A.) - Samsunda 

vukua gelen ikinci seylôp hakkında 
alınan . mal(ımata göre, Samsun ci. 
varında, Kurtun ırmağında şoför 

muavini İsmailin ve Bafranın Engiz 
köyünden bir kadın ve Elifli köyün
den bir erkeğin de boğulduğu, sula
rın bu 'kerre çekilmesi} anlaşılınlf
tır. 

İstanbul 11cinci icra Memurluğu~ 
dan: 

BJr horı-tan dolayı mahcuz olup 
tamamına. 2500 Hra 'kıymet takdir e
dilen Limon iskelesinde Ahiçelebi 
mııhallesinde Limoncular sokağında 
csVi 35 y<"ni 6-12 No. lu ve bir tarafı 
:r'eroso veledi Hiristo ve bir :taraf1 
Yo!"g! ve bir tarafı Limoncu hanı ve 
tar' fı ı·obil tnriki am ile ~hdut 
l.fırgir ve dösemeleri ahş"p, pençe· 
releri demir kırma kepenkli, tavanla 
rı b:ı kkal tavam ve elektrikle mü
cehhez üç kattan ibaret olup zemin 
katı çimento zeminli ve kırm:ı demir 
kepenkH ye merdıven ııltında came· 
kfınlı vazıhanC'vi havı dükkan ve bi
rin · k~tı bir sofayı ve ikmci kah bir 
oda, bir hr>l:l ve musluğu ve üçüncü 
katı çatı lusmının 11.ırab tavansız bir 
sofayı havi VC' 25/50 metre murab
baı sahaya malik dukkfuıın hissed :ır. 
]ardan Dimitri 1'olidis'in mutas:ırnf 
olduğu 403200/16800 hissesi açık art· 
tınnaya çıkanlmışt1r. 

Birinci arttırmn 8 eylfil 939 tari
hine müsııdif <..'llml günü saat 10 d.,n 
12 ye kadar dairede icra edi1r>cektir. 
Birinci arttırmada kıymeti muhn,n
mencnin yülde 75 ini bulduğu tak· 
dirde son arttıranın üstünde bırakı· 
lacaktır. Aksi takdirde son arttıra
nm taahhüdü baki kalmak üzere ar· 
tırma on beş gün daha uzo.tılarak 25 
f'ylUl 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 dnn 12 ye kadar keza 
dairede yapılacaktır ve bu ikinci art
tırma neticesinde mezkur dükkan 
hissesi en çok arttıramn üstünde bı· 
rakılacaktır. Satı~ peşin paı,., ılcdir. 
Arttırmaya iştirak etmek istiyenle
rin kıymeti muhammenenin yüzde 7 
buçuğu nisbelinde pek akçesini ve· 
ya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

2 - Bir gazete veya mecmua ,.e
ya ajanstaki yazı i~i, ücrete veya te 
lif hakkına bağlı olınıy~n veya böy
le bir işi, devamlı olar.,.k üzerine al· 
mıyan muharrirler. 

3 - İı:;tanbıı1do, yabancı bir ga
zete veya mecmuanın muhabiri olan 
tür.it veya ecnebiler. 

Nuri Gençdar •• ar
kadafları 28 b.llllDm 
CUMA akfUU 
Şehrcmi::i Lı;irab 

ba'hçesinde 
lıerl 

Bafraya 14 kilometre mesafede 
ve şose üzerindeki Sigara köprüsü 
de yıkılmıştır. Yine Bafranın Ba
kırpınar - Andavallı mevkiinde bir 
çiftlikte 11 hayvan yıldınm çarp -
mak surtile telef olmuştur. 

Haklan tapu sicillilc sabit olmı· 
yan ipotekli alacak1ılarla diğer ala· 
kadarlann ve irtifak hakkı sahiple!'i· 
nın bu haldanru hususile faiz, masa. 
rlfe dair iddialarını evrakı müsbite. 
}erile bf .. Jikte icra Ye iflfıs kanımu· 

nun 126 ncı rraddesi mucibince tari· 
hi ı andan itibaren 20 gün içinde da! 
remize bildirmeleri lazımdır. Aks 
takdirde hakları tnpu sicillile ıı -
bit olmıyanlar salış bedelinin pa /· 
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - İst.anbulda çıkan ecnebi ga Yeni ve z Dgia T ryetder 
zete ve nıecmualarında, gerek iic- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111~~"!!'1!1!"!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,I 

Kavak kazasının Asarcık köyü 
bölgesinde 13 köy değirmeni yıkıL 
mıştır. 

Demiryolu güzergahında sular çe
kildiğinden Samsun - Ankara ve 
Samsun - Çarşamba trenleri 1şle -
meğe başlamışbr. Bilhassa Çarşam
ba ve Bafra kazalarında arazinin 
bir lncmı henüz sulr altındadır. Mez 
ruat ve mahsulat hakkındaki zarar
ların tcsbitine devam olunmakta -
rlır • . 

Yüzde 2 buçuk dellfiliye resm'le 
müterakim vergi, tanzüat, tenviriye 
çöp vesatr belediye rü ... umu Vnkıf 
karesi borçluya ait olup bedeli .mü· 
zayededen tefrik olunur. Yirmi &e· 

n~lik Vakıf karesi taviz bedeli müş. 
teriye aittir. Bu hususta şartname 
25 Temmuz 939 tarihinde daire dl. 
vanhanesine asılmıştır. Dnha fa~Ja_ 
malörnat almak fstiyenlerin dtirede 
mevcut arttırma şartnamesile 938/ 
699 No. lu dosyayıa mürac"atla mev
c + vesaiki görebilecekleri ilan olu· 
'11Uta.-

ı-etle veya telif hakkı mukabilinde 
devamlı ve muntazam ola.rak, gerek 
ücret veya telif hakkına bağlı \eya 
devamlı olmıy".rak çalışanlar. 

Bunlardan mi'racaat edenlerin de 
adlan :merkez idare heyetine bildi
rilecektir. 

Aza yazılması mecburi olanlar, i· 
lan edilen bu müddet içinde müra-

caat etmemiş bulunurlarsa bunlar 
meslelttc Ç<ılışmaktan menolunacak, 
mt:?mnuıyet hilafına hareketle çalı

şmı ve çalıştıraııfar hakkında 25 li· 

raya kcıdar para cezası hükmedile
cek. tekerrüründe de ceza iki kat a
lınacaktır. 

Basm mensuplorma arzederiz. 



---- ----

MAZON MEYVA TUZU 
müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, ııhhatİll latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 

MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

M 1 D E 
RAHATSIZUKLARt, Y ANMAL~RI, MlnE ACRILARI Ye EKŞILIKLERINI Ye YEMEKLERDEN sonra 

Hülisa: Yücutta hissediı ·.n çö':.üntü ve AG:ULIK ile kolayca mücadele-, içia HAZMIN ea m'iessir müuahibi olaa MAZON 
tu:r.u alınır. Maznn ismin• ve Horos markasına dikkat ediniz. 

bütüa 
Mey va 

Gayrimenkul Satış ilanı 1 O O ~) 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : O K MAN : 1 

BETONARME KÖPRÜ iNŞAATI 

Nafıa Vekaletinden : 
Ölü Bay Misailin 16271 hesap No. sile Sandığımızdan c;ldığı (500,> lira

ya .karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor.::unu vermediğinden 

~alCkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı mnddesinin ma
tufu 40 cı maddesine göre satılması icabedcn Beşiktaşta Köyiçinde Yıldız 
sokağmda eski ve yeni 13 Na. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay miid

detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak

tadır. Arttırmaya girmek isteyen (163) lira pey akçesi verecektir. Milli 

-bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü
tün vergnerle Belediye resimleri ve V.akıf icaresi ve taviz bedeli ve tella
Jiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnamesi 3/8/939 tarihinden itiba

ron tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
takip dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 

satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 

olunur. Birinci arttırma 11/9/939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağal

oğtunda kain Sandığımızda s::ıat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak- · 
ı . 

k.at ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedeli!! tercihan alınması ıca-

jQ fen gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
m~ı 5arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

26},9/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ye ayni saatte son art

lırina~ı yapılacaktır. Bu arttırın da gayrimenkul en cok arttıranın üstün
de !bırakılacaktır. Hakları tapu sicillcrilc sabit olrnıyan alakadar] 3r ve irti-

fR~ hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hus"!sile fı:iz ve masarifc dsir iddi
:tahnı ilim tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitclerile bera 
• 1 
t>etj dairemize bildirmeleri liızımdır. Bu suretle haklarını bildirm<>miş olan-
brla hakları tapu sicillerilc sabit olmıyanlar satış bedelinin pavlaşmasın

dad hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak isteyenlerin 938/1533 dosya 
~urharasile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu 
flari olunur. 

* ~ Emniyet Sand.ığı: Sand1ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is-
tey~nlere muhamminlerimizin kaymuş olduğu kıymetin r;, 40 ını tecavüz 
rt~mek üzere iha1e b~delinin yarısına kadar borç vermek suretile kolay· 
fık göstermektedir. (5663) . 

İstanbul Defterdarlığından: 
Li.tre 

. 8000 

l eher çift t enckeai 
L. Kr. 

. ~ 55 
İltanbÜlda teslim sekiz bin litre otomobil benzini mübayaası açık ~k

rltmeye konulmuştur. Eksiltme 3/8/939 tarihine müsadif perşembe günü 

ıaat on dörttedir. Taliplerin yü-zde yedibuçuk pey akçelerini vakti muay

reninden evvel yatırıp mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak 

Müdürlülündeki komisyona müracaatları. (5289) 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PAQ&ATAN 

Vilayetimiz • 

Tarihten ö_ce ve tarih z:.

manlan içinde, 20 ayrılık 
yılında ve son yıl ile son ay 
zarfında Hatay'ı olauğu gi-

bi ya,ahn, 200 den fazla 
büyük fotogr "flu l<ıymet li 

. bir albüm m3hiyeti dlan bu 
büyftk ,.ser aa!a·:1iyattar ilim 
adamlarımızın kalem yardım
lariyle T0RKIYC: YA YIJv' 

~VI tarafınd'ta ha:r.ırland . 
Bu ayıa so ı:u:ıda neşredile

cekHr. 

l - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana - Kanisalı yolu üzerindeki cÇakıt. köp

rüsünün beton arme olarak inşaatı ayni şartlarla ve c90 000:. lira keşif be
deli üzerinden kapıilı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılını~tır. 

2 - Eksiltme 14/8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat c16. da 
Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak c450:. kuruş muka· 
bilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla• bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksi]tmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine aid tica

ret odası vesikasını ve c5750. liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 
1 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evv~line kadar makbuz mukabilin-

de komisyon reisliğine vermeleri liızımdll'. c3324. c5578. 

HR$RRRT 
sıhhahnizi 
/p/Jditl edigoı· 

.fJk??\ 
1r~~~kt2~J;;~~ 1 
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doj'ra yapaa bir yerdir. 

l rika ve ideal yazı maki•eleri 
aabf yerid ir Teltfon: 3377 
..... wwwwwwwmmrl 
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Sazlı Tenezzüh Seferi 

28 

Daima 
D'-lima 

fa giliz Kuzuk Eczaaesi 

Mllatabzara hada• 

Krem Balsam· 
KANZUI< 

ile 

Eksir Balsaıni 

l :isi~2~s~b~n~nı~ 
l 

mükemmel güzellik müstahzal' 

dır. Ötcdenberi memleketimiz 
1 aleminin takdirine mazhar olrrı 

~"rem Balsamin Kan 
Ksdın güzelliğinin sihrini 

binde saklıyan en ciddi ve şa1. 
·itimat markadır. Genç ve ihtiyat 

tün kddınlar için zaruri bir ihtİ 
tır. Cıldin letafet ve taravetini 

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadeo' 
cinsleri vardır .. '....it 

Eksir Balsamin KanSU'! 

ı-
• 

Cildin daimi yumuşaklığını ted' 
edl'r. Yüzdeki çil ve lekeleri' 

Sh•ı lceleri tamaıınen .iıtJt 
Traştan sonra ciJde latif bir 

verir. 

tngiliz KANZUK Eczane• 
Bevoğlu İstanbul 

·, ~ 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğuklutu n lbtllAUarın• ~ 
ek tesirli ve taze atıdır. Divan 

1 Sultanmahmud tnrbesi No. 11 

lstanbul 3 üncü icra 
ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda Pa~ 
tıda Poyraz sokağıada 18 No. 11:.,, 
mukim iken halen ikametgahı . ~OCOK EL , .. . YAWN Yarnaki CumArteıi günü memleke timi&in en güzide • iı'at· hul bulunan Parseh Arapyana. _A 

kirlarında"l e zabn ittirak ettiği .. ıatesna su hev'etiae Avuk&t Keork Fatinin zi~ .. "I 

CEK: 'DEF TEQ.tNE 
IMZAATAH 

e,OYOK EL 
~ oLACAKTID 

TO~fy 
ıs 

f>ANKASI 

KIYMETLI OKUYUCUMUZ BAV.AN MUALLl'da ıiızde Beyoğlu 6 ıoçr~Moıerli. 
i,tira k ed tcektir. İt aı ile hazırlanmış bufeyi bamiJ ( 74 ) resea tanzim kılınmıı 3117/938- ""1 
numaralı V~u:umuz Köprüden · 14.30 da kalkarak tarifede ve 66641165 saJISına. kayıtlı se 

··------· yazıla iıkeielere ui rayacakhr, 
1 

müsteniden alacağı olan 125 r fi' 
=====================:::::::::-~ l/Ilffl~~lliin~niti~ren~~ iz ve masarifi icraiye ile bifl a-

İstanbul Belediyesi ilanları 
Birçok külfetler ihtiyar edilerek Belediyece İstanbul şehrinin bütün 

kaza, nahiye ve maha·llelerini ve yollarım gösterir mufassal haritalarla 
ayrıca bir çok malumatı bir araya toplıyarak şehir rehberi namı altında 

bır eser vücude getirilmiş ve şehir sakinlerile hariçten geleceklerin iste
dikleri yerleri kolaylıkla bulabilmeleri ve binnetice istifade edebilmeleri 

için satışa çıkarılmıştır. Evvelce 250 kuruş bedel mukabilinde satılan bu 
eserin herkesin kolaylıkla istifade edebilmesini teminen bu kerre fiyatı 

p~rakende olarak 100 kuruşa tenzil edilmiştir. On taneden fazla .alındığı 

takdirde ayrıca % 20 iskonto yapılacaktır. Bedeli mukabilinde her zaman 

Belediyeden alınabileceği ilan olunur. (5674) 

•• 
Hastaneler ve diğer sıhhi müesseselerin 939 mali yılı ihtiyacı için alı-

nacak 894 ton kok kömürü nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 
14-8-939 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muham-

men bedel 1054 lira 92 kunq ve ille teJn!natı 79-lira 12 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılına 

ait Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 

günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (5673) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Harp okuluna 15 temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul mu

amelesi ceyltll 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine ve 

Anmada bulunanlann harp okuluna müracaatları ilan olunur. 
cl79> c555h 

tahsili hakkında dairemize vaki ~1' 
r caat ve takibi üzerine bu suf.'V 
yazılan ve tebliğ için tarafınıza ~ 
derilen icra emri ikametgahı tıbJJI 
rınızın meçhuliyeti hasebile ıe 'I 
kılıriamamasına mebni tebliga~ 
gün müddetle ilanen icrasına d" 
hakimliğince karar verilmiş 01 

ğundan tarihi ilandan itibaren ı;;; 
kur müddet zarfında ve 93~ 
dosya numarasile müddaabih _. 
nuzu vermediğiniz veya icranı~ 
hirini müstelzim olmak üzere t 

merciinden veya Temyiz Mahl<# 
sinden veyahut ait olduğu rn. .,a 
meden bir karar getirmediğitıiı 1' 
yine bu müddet zarfında mal~ 
nında bulunmadığınız veya hl ~ 
te muhalif beyand·a bulunduıu:',ı' 
takdirde hapis ile tazyik ve ceZ' t/f 
dmlacağınız malumunuz ~~-p 
icra emrinin tarafınıza teblijı ~ t i· 
mına kaim olmak üzere keyfıye 
lan olunur. ~ 
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