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İkinci yıl - No. 457 QÜNLÜK SiYASi HALK QAZE.TESI 
Posta ittihadına girmemiş mem- KURUŞ 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ı 

~irkin Bir 
küstahlık 
~azan : Hüseyin Cahid Y AI.ÇL1'll • 

A lmanyndan ahiren avdet e
.~ den vatandaşlanmızdıın bi
li 0 rada iken gözüne ç.arpan bazı 
~n gazetelerinin neşriyatından 
~ bir takım niimuncler getir
di. hunların içinde Sclılesische Ta
~es Zeitung gazetesinin 11 temmuz 
~39 tarihli nü hasını büyiik bir e
h f Ve hayretle okuduk. Alnıan mat-
llatı bizi bir miiddcttenberi çok 

ııı · ~· Utecaviz:ıııc yazılara alıştırmıştır. 
le akat, hiç olmazsa ecnebi bir dev
b·t Hariciye Nazırına ve kosko<'a 
it ll1illet111 heyeti mecmuasına ta-

'1)· • 
Uk eden neşriyatta olsun bazı nc-::;et kaidelerinin tamamen ayak
altına ahnmasına Alman milleti-

lliıı • • • te b" • n1cde111 se\1'-'esı ' 'e r ıyesı 
Ilı" ., 
~e etmez zannediyorduk. Bu 
~ \'Üz edilen millet Umumi Harp-

1\Jınan· davası uğurunda azami 
~rlığı ihtiyar etmiı? bir mUtte
~ \re bir silah arkadaşı olursa. Bu 
~~bu eski dost ve miittefik millet 
;ııanyadan yüz çMinneğe mecbu
.!,_~t hissetmi~sc bunun yegane se
~ üçUncü r~ich'in hayat sahası 

lh im bir tiıhir altında takip 
ttt1 .. :ve tehdit siyasetidir. 

laıiıııa n 
teı 'nd b' . ~ ı 

aldıkları emir ve 
i Alınan gaze

u\t\n Türk 
i tab · e kalkarlarsa 

lıö"le b: h o k ' liV• ' ta ~,, . ır arc . çır ın gım v-
\aşı içın bir keli-~ulmak çok zor
Ilı t. Biz Alman - milletinin heyeti 
ecrnuasını Alman hükumetinin bu 
~ü yanlış ve çirkin politikasın
'll 'Ve taarruzlarından dolayı mes
~ tutnıak istemeyiz. Heyeti umu
~~i i~barile Alınan milleti hak
~ takdir ve dostluk hissimiz 
e:..._ ~yle bir hükfımet altında ya
_·"<Qak felaketine maruz kaldıkla-

italya Arnavutluğa 
Cephane · Yığıyor 

" Bulgarlar Türk • Bulgar Hud~d Hidis~sini Ve Asker• 
1-lazırlıklarını Nasıl izah Edıyorlar? 

-. 

~a,? dolayı kendilerine ancak a-
aga sevkeder. ı 

~ ~hlesische Tages Zeitung, Hat·J-
.~e Vekili Şükrü Saraçoğlunun Bü
~ Millet Meclisinde vukubulan 
~~nntını mevzuu ,. bahsederek bu 
~ itin maim.leyi yazmıştır. Harici
'ie Vekilimiz Türkiyenin bitaraflık 
~~$etine sıkı sıkı bağlı bir siyaset 
\> 1l> ederken orta Avrupada mih
b er siyasetinin teşekkülü üzerine 
ı:: devletlerin kısmen bazılarının 
'%a arnen ortadan kaldırılmaları ve 
'iıı Yet Arnavutluğun zaptı netice
~tıde. Türkiyenin sulh cephesi dev
ili erıne iltihakı zaruret kesbettiği-

80Ylemişti. 
~lı:'amamen objektif bir realiteyi 
~atı ıs eden bu sözler Alman propa

da makamını fena halde coştur
~!} ~e Saracıoğlu ile beraber Türk 
~~le~e de dil uzatmağa sevkede
lit-. &ıbi bir taşkınlık tevlit etmiş-

!at J\Jnıan gazetesi Türklerin asır
la ca lllüddet Türk'ün gayri unsur
):' Yaptıkları zulümleri hatırlatı
l'\ ~ ~rkler hakkındaki bu iftirala
~ lfı görmemiş gibi, 1922 tarihin
~ ~ir istirdadı münasebetile 
laa itler tarafından irtikap edilmiş 
~il!-l'tuılar icad ediyor. Limanı dol
tlı:ı~ ni.şlnr, lzmiri kaplıyan yan
~IU . 'l'Urklerin bu vahşetine bir 

ttniş. 

''l'urklerin ayni zalimane ınuame
'ta tine maruz olan Arnavutlar da 
~ctk İtalyan idaresine kavuştuk
ftıu Sonra kendilerini rahatta bul
tle ıslar! İtalyanlar onların dinleri
~ de dokunmamışlar. Sırçadan ev
~ 0tUran Saraçoğlu başkalarına 

atmamalı imiş. 
hir ~ Alman resmi makamlarının 
~ g.~.ete sütunlarını siper alarak 
~l'lc.ıye aleyhinde reva gördükleri 
~\ıiiı ve hakaretler hülasatan 

dan ibarettir. 
'l'·· 

1~1 Urkler bu kadar zalim ve vahşi 
~a~· idareleri altındaki Türk'ün 
a~eı kavimlere bu kadar fena mu
' tı eler etmişlerse Almanlar aca
~tıi ~en 1914 te bizimle ittifak te
~ln bu kadar yoruldular ve en-

r Yaptılar? 1914 te vahşi de
llüse)in Cahid YALÇIN 

CSoou 8 ü•ü sayfamızda.) 

j 

• 

ıtalyan yapurla.rı işgal sırasında Arna.\'utluğa asker ve har P malzemesi ihraç ederlerken 

Belgrad, 9 (Hususi) _ Arnavut-, İtalyan gemileri Arna. vutluğa müte-ı roekle meşguldürler ... Şi~d~ye ::!ar 
luktan buraya gelen haberlere göre madiyen sil!th ve cephane naklet- (Sonu 8 uncu sayf ) 

Hapishane Binasının 
Yıkılmasına Başlandı 
Yeni Adliye Sarayının Projeleri 

Tetkik Ediliyor 
~- -

Yazan: Zeynel Besim SUN 
Yakuı mazide canavarlığı, 

hu>ıharlığı ve mcrhametsizliğile 
tekmil Ege bölgesine haşyet ve 
dehşet salan şaki .Ali Mollamn 
hayatını ve maceralarını, Wtün 
vu~h.. ve sarahatile, bu tefrika
da takip ederek heyecan içinde 
kalacaksınız. Seyyal bir ü.slüpla 
size nakledilecek olan bu kanlı 

macerayı merakla takip ederken 
zeybek alemlerinin haşmetli in -

celikleerile karşılaşacak, dulha- ı 
Zerin iç yi12lerini kah giücrek, 
kah tiksiner~k gönMi§ olacak
sınız. 

Gavur imam, dlinyanın en şe
rir ve zalim 1taydıtiiıoıa rahmet 
okutacak cinayetlerile sizi fev -
kalude alakadar edecektir. 

Zoy~ıel Bc.~im Suıı'tm ''Yeni 
Sabah,, için hazırladığı bu mü~ 

Eski hapishane binası yıkılırken him esere birkaç güne kadar 

Yerme Adliye sarayı kurulacak l kılmasına devam edilmektedir. Yık ._.ba.ş .. z.ıyııiııoru __ z .•. --------. 
olan eski hapishane binasının Y.1: (Sonu S üncü sufada) 

len muhtelit fırkalardan birini bir 
Avrupa fırkasına karşı kullanmak 

(Sonu 3 iincü ı:ayf:ıda) 

Mısırdan Bir Askeri 
Heyet Geliyor· 
Heyet Askeri 

Usullerimizi 
Teşkilat Ve 

Tetkik Edecek 

Mısır ordusunda modem toplar 

Kahire, 9 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 1 

Ordu teşkilatımız ve askeri u
sul!erimiı; etrafında tetkikatta bu
lunmak üzere yakında Türkiyeyi zi 
yaret edecek olan Mısır askeri he
yeti, Kahir& topçu kumandanı tüm
general Hüsnü 1'Jlzeydi Paşanın ri
yasetinde aşağıdaki zevattan mü
rekkeptir: 

Albay Mustafa Essadık: H~rbi
ye Mektebi müdürü. 

Süvari binbaşısı Prens İsmail 

Davut. 
Mühendis binbaşısı lbrahim Sa

delmisri. 
Nakliye önyüzbaşısı Hascneyn 

Lfıtfi. 

Makine yüzbaşısı İbrahim. 
Levazım yüzbaşısı Diyab Muhel· 

hel. 
Heyete sivil olarak ta, harbiye 

vezareti bütçe kalemi müdürü Os
man Tevfik ile ticaret vezareti me
murlarından Ahmet Selim refakat 
etmektedir. 

Yugoslav Başvekili 
Italf aya Gidiyor 

_ _ ,...,llDo!U. .On 

Belgrad, 9 ( A.A. ) - Başvekil amele te~kilatının reisıJir. 
Tsevetkoviç faşist amele teşkilatı
nın daveti üzerine yakında Venedi
ğe ve Romaya. gidecektir. Malfun 

Tsevetkoviç Romada kısa bir 

müddet kalarak tekrar Yugoslavya-

olduğu üzere Başvekil Yugoslavya ya avdet edecektir. 

HER SABAH 

Suyu Biradan 
B lra fiyatlarının ineCE'ği ma.

llımdur. Yakında bir ı:;işe 

birayı 16 kuru~ tedarik kabil ola
caktır. Bir bira t-işesi iki si* Koca
ta.j ,·eyahut Ta.5<Jelen suyunu fer.ılı 
ferah istiap eder. Şu hesaba göre 
iyi su 1'İtıesinin istiap ettiği miktar 
bira ( 8) kuru~a istihlak edilebildiği 
halde ayni miktar Korata,') wyalıut 
Taşdelen suyunu lokantalarda, ,·a
purlarda \'e trenlerde (10) kuruşa 
içeceğiz elemektir. 

Bu gidişle İstanbul suyun bira.
dan ı,ahah olduğu, dünyanın biri-. ' 
cik şehri olmal( ~lıretini kazana-

Pahalı Şehir 
caktlr. 

Tekrar ederiz ki lıükô.metin gi
rişnıiş olduğu ucuzluk mücadelesin
de hanilcler eneli re.-.mi \'e nim 
re.-.mi teşekküllerden beklenir. İ)i 

suyu hol olan İstanbul gibi bir şe
hirde suyu halka ~ok pahalıya içi· 
ren Evkaf idaresinin "Suyu biradan 
pahalıya satmak,, gibi kendisine 
hi~ te eref v~rmiyecek bir dar gö
rüştt>n hir an eV\'el döneeeğini umu
yoru7 ... 

Bu gidişle "suclan ucuz,, tnbiri 
bir mi7 .. ah mevzuu olup çıkacaktır. 
A. CEMAIJEDD/N SARAÇOGLU 
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VAHİDETTİN 
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Vahidettin 
• 
lsticııapta 

YAZAN: M .. SIFIR 

Hazinedar Uatayı 
Devam Ediyordu 

----=~~ ..... ,. ___ _ 

Adliye Vekili 
Dün Şehrimize 
Geldi 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve is-

• - Takribi .olarak onu da arzede- { kısmı çeyı-ek ve ikilik bozuk para tasyonda Vali ve Belediye Reisi 
~ilirim aslanım. Fakat, hakiki mik- olmak üzere beş yüz lira olacaktı.. Lutfi Kırdar, Emniyet Müdürü, ts
tannı cariyenizden daha ziyade ce- Cennetmekan, bu parayı cenazesine tanbul Müddeiumumisi Hikmet O
bi hümayun katibi kulunuz bilir. sarfolunmak ve sadaka olarak da· nat ve alakadarlar tarafından kar-

- Tabii kasalarda.ki paralarla ğıtılmak üzere ayırtmıştı. Bunun şılanmıştır. Vekil şehrimizde birkaç 
hazine odasındaki kıymetli eşyanın cebi hümayun defterinde kaydı yok gün kaldıktan sonra tekrar Anka-
birer defteri vardır değil mi? tur. Bu paranın kasada ötedenberi raya dönecektir. 

- Evet şevketJim. açıkta ve hesap haricinde durduğu- vv""~""",...,.._"""',...,,..,""""AA_.. __ .,,...,,...,. 
- Şöyle tahmini olarak mevcut nu bilirim. Bundan başka da, rah-

paranın cinsini ve miktarını şimdi metli aslanım, eğer o günlerde sarf 
söyliyebilir misin?.. buyurmadılarsa kasada dört bin li-

Haznedar ustası, kirpiklerinde radan biraz fazlaca bulunması la • 
katre katre yaş toplanan gözlerini, zımdır. 

salonun yaldızlı tavanından ihti- v ahidettin, hazinedar ustasını 
şamla sarkan avize üzerinde biraz daha fazla söyletmedi. Kasa.-
gezdirdikten sonra, ağlıyan bir ses· ların ve hazine odaSlnın anahtarla
le: rmı aldı. Başından savdı. lki gün 

- Tahmini değil, şevketlim, de- sonra, mabeyin başkatibi Ali Fuat 
di. Harem dairesindeki kasalar Beyle hünkarın emekdar hendesi, 
mevcudunu hakiki miktarı ile arze- yeni hazinci hassa müdürü umumi 
debilirim. Büyük kasada üç bin ma- ve mabeyincisi Refik bey bu kasa
deni lira ve cennetmekanın pek larm muhteviyatını mevcud defler-

'evdikleri ve ayrıca kıymetli taşlalra leri ile karşılaştırarak saymışlar -
tezyin ettirdikleri murassa haneda- dı. Buldukları mücevherat ile otuz 
nı ali Osman nişanile dokuz tane al bin lirayı, kıymetli ve nadide eşya

MO'l'EJ!'ERRİK : 

Adada yeni bir yangın 
Dün Büyükadada Hristosda yeni 

bir yangın çıkmıştır. Maatteessüf 
sık sık vukubulan yangınlardan 

sonra bu son felaket te 100 metro 
murabbalık bir sahanın yanmasına 
sebep olmuştur. Yangının sebebi 
zuhuru tahkik olunmaktadır. 

Sivrisinek mllcadaleal 
İstanbul Sıhhat Müdürlüğü şe

hirdeki sivrisinek mücadelesi için 
bugünkü kadronun gayri kafi ol
duğunu izah ederek kadronun tak
viyesini istemiştir. 

tın sa.at, on biri sade ve üçü de yı ve bilhassa Beşinci Mehmedin BELEDİYEDE : 
pırlantalı ki ceman on dört saat kor tahsisatından biriktirdiği para ile 

donu, iki pırlanta yüzük ve bir de şahsı için yaptırdığı kıymetli bir istişare komisyonu yenJ bir 
pırlantalı dürbün vardır. Bir de sofra takımım almışlar ve paraları 
küçük ve kapağının üzeri pırlanta yeni hünkarın kasasına diğerlerini davete kadar toplanmıyacak 
ve renkli taşlarla armayı hümayun de hazine odasına doldurup kapa- İstanbul belediyesi istişare ko-
işlemeli, yanlan sedef yzerine inci mışlardı. misyonu, Belediye Riyaseti tarafın-
kakmalı çekmece vardır. Fakat, Daha veliahdken, kendine ta- dan yapılacak yeni bir davete ka
bunun içinde ne bulunduğunu bilmi- raftar edinmek, millete kendini sev- dar toplanmamayı karareaştır
yorum şevketlim. Bu çekmecenin a dirınek için, şehirde halk ile temas mıştır. 
nahtarını cennetmekan dalına üze- ettirdiği adamlarına lttihadcılann Deniz motörlerlne 
rinde taşırdı. amansız bir düşmanı olduğunu, on- taksi takıhyor 

Vahldettin, hırsla büyüyen ve ı balık! "b t 
arın zor arına nı aye verece- İstanbul limanında resmi ve hu-

kızaran gözlerini haznedar ustaya, ~ · · mili t· hakl d 
gını ve e m arını gaspe en- susi müesseselere ait deniz motörle-

merak ve telaşla sordu: Ieri, şer'i şerife riayet etmiyen ve 
- Bu anahtar nerededir şimdi?. 1 - nl d rinden başka istiyenlere kiralanan 

kanun arı çigniye eri tedip e ece- bı"rçoı.. tenezzüh motörleri de vardır. 
- Emri hak vaki olduğu gün, -· · - l tt" Vah"d tti ·..+ •• 1.1\, 

gını soy e ıren ı e n, ıs-.. e oz Son gu·· nlerde bu motörle -
şehzade Ziyaettin efendiye verildi- k d · · b ktığı 1 ·· 

ar eşının ıra para arını, mu- rin tarife harici çok yüksek fiat-
ğini işittim aslanım. cevherlerini göz göre göre yemiş, larla halkın aldatılmasına sebeb ol-

Manalı bakışlanm hemşiresi ile şer'in ve kanunun mirasçı tanıdığı 
. t . . '"zl . d d" d"kt dukları anlaşılmıştır. 

enış esının yu erın e gez ır ı en yeğenlerini babalarının mirasından Belediye·, motörler tarafından bu 
sonra, Vahidetten biraz düşündü. mahrum etmişti. Milleti aldatmak i 
Önu··ne bakarak: gibi sahtekarlıkların yapılmaması -i çin, gasbedilen haklarını anyacağı-

K lf d di B aht Çin bu motörlere de taksi takılması-- a a, e . u an an o nı söyliycn bu yalancı padişah, ye-
b l alı uh f nı kararlaştırmıştır. zaman arayıp um vem a aza ğenlerinin ·meşru haklarını yemiş, 

altında bulundurmalıydınız. Kaba- kanunun ve şer'in hükümlerini çiğ- Taksim bahçe•lna çöp 
batlisiniz bu işde ne ise. Başka ne nemişti ·ve bu cüreti ve hareketi ile sepeti konuyor 
var?.. ne yaman ve biaman zehirli bir yı- İstanbul belediyesi halk tarafın-

Bu haksız itap ve acı hitap kar:. lan olduğunu, daha o günden, yal- dan büyük bir rağbet gören Tak
şısında, kalfanın vücudü baştan aşa- nız hanedanına değil, bütün memle- sim bahçesine yeniden çöp sepetleri 
ğı ürperdi, çehresi süzüldü. Fakat, ket halkına ve biJhassa cihana gös- ilave etmeğe karar vermiştir. 
nemli gözleri büyiidü. İnler gibi bir termişti. iskelelerdeki mUnhallere 
.esle: Hadise, tabiidir ki, pek çabuk 1000 hamal müracaat etti 

- Merhamet ve affı şahanenize lm 
duyu uştu. Hiç bir sebep ve su • İstanbulun muhtelif iskelelerine 

sığınırım, şevketlim, dedi. Cariye- retle tevil ve tefsiri kabil olnuyan 
girmek istiyen hamalların miktan 
1000 i tecavüz etmiştir. Evvelce 
verilmiş bir karara göre ihtiyaçları 
çok fazla olan bu talep karşısında is
kelelere alınacak hamallan tesbit 
etmek üzere kur'a çekilecektir. 

İktisat müdürü bugün 
geliyor 

ııiz, otuz dört senedir, cennetmekan bu cüretli teşebbfü;ü, bütün şebza
aslanımın mübarek hizmetlerinde de vu sultanlar . yalnız hemşiresi 
bulunmak ve her hususta emniyet Mediha sultan müstesna olmak ü
ve itimadlarını kazanmış sadık bir zere • gazap ve nefretle karşılamış
~mektarı olmak ile beraber, bu a- lardı. Ya halle? .. Onlar da, bu ka
ııahtarı Ziyaettin Efendiden iste- dar hasis bir menfaat İçin bu dere
mek için kendimde bir hak görme- ce alçalan Vahidettinin, tac ve taht
dim. Cennetmekanımın şer'an ve ları uğruna vatanlar, milletler kur
kanunen varisi olan şehzadeleri, 0 ban etmekten çekinmiyen hüküm-
gu··n kasaların ve hazine odasının a- d 1 Ankara.da Ziraat Vekaleti ile, ve-ar arın en pespayesi olduğunu, da-
nahtarlarını istemiQ olsalardı bile, kalet tarafından süt meselesinin 

r 

Okuyucularımız 
Diyor k;: 

Haklı bir sual 
Bursa kaplıcaları idare heye

tini teşkil eden belediyeden 
müntahap azaların istifa etti
ğini ve buna sebep te eski Bur
sa Valisi Şefik tarafından an
cak haftada iki gün bulunmak 
üzere Alfons isminde bir ital
nın (350) lira ücretle memur e
dilmesinden ileri geldiğini te
essüfle öğrendim. 

Bu kaplıcada bu İtalyanın gö 
ı-eceği herhangi bir vazifeyi; 
bilgisi ve namuskarlığile daha 
iyi bir şekilde yapabilecek pek 
çok Türk vatandaşı bulunabile
ceği halde herhangi bir düşün
ceye mağlup olan vali Türk'ün 
canına ve vatanına diş bileyip 
durmakta olan bir devletin men 
suplanndan olan bu adama 350 
lira gibi fahiş bir ücret tayin e
dilmesi akla ve mantığa sığar 
bir hareket değildir. 

Vatan ve millet işlerinde çok 
hassas bulunan muhterem "Ye
ni Sabah,, ın bu işle de meşgul 
olmasını ve alakadar makaına
tın nazarı dik.katini celbedilme
sini ve beliti de bir casus olma
sı muhtemel bulunan bu İtalya
nın kaplıcadan ve hatta Türki
yeden uzaklaştırılması esbabı

nın temin olunmasını rica eder 
ve bilvesile hürmetler ederim. 

Ankarada Dikmen Bağla
rında 92 No. lu evde 

Nusret 

YENİ SABAH - Bir Türk 
mebus ve gazetecisini İtalyan 
zabıtası İtalya hudutlarından 

geri çevirirken bir İtalyanın 
çok yüksek bir ücretle istihda
mı şayanı hayrettir. 

Satie Yolsuzluğu ... 
nun Muhakemesi 

Satiye binası meselesinden suçlu 
olanların Ağırcezaya verildikleri
ni dünkü sayımızda yazmıştık. A-
ğırceza tatil olduğu i<;in suçlular 
asliye 2 inci cezada muhakeme edi

leceklerdir. 
Bu muhakemeye birkaç güne ka

dar başlanıİıası muhtemeldir 

Adalara Su 
Veriliyor. 
On dokuz Ağustosta 

verjJiyor 
İstanbul Sular idaresi tarafından 

Adalara verilecek suyun gelmesi 

için icabeden hazırlıklar hemen he-

Dahiliye Vekili 
Dün tiyatro va konservatuarı 

ziyaret etti 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Bay Faik Öztrak dün de tet
kiklerine de\'am etmiştir. Vekil 
tetkikleri sırasında İstanbuldaki ti-
yatro meselesini tetkik etmiş ve 

konservatuan ziyaret etmiştir. Ve
kil konservatuar müdüründen kon -
servatuann mesaisi ve imtihan ran
dımanı hakkında. geniş malumat 
almıştır. 

MAHKF..MELERDE : 

Türklük mecmuası sahibinin 
dtink muhakemest 

Dün asliye 1 inci cezada haliha
zırda Türklük gazetesini çıkaran ve 
eski Şehbal mecmuası sahibi avukat 

Hüseyfa Sadettinin matbuat kanu
nuna muhalefetten muhakemesi ya
pılmıştır. İddiaya göre suçlu "Türk-
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ltalyanın Balkanlardaki 
faaliyetleri . ııte 

• tal Tür' ki . ha.Jok 

1 ya, yenın, . biJe 
dayanan siyaseti hase esi11e 

suJh taraftarı devletler zilJXlf daJl• 
girmesile bir liktc, uzun .zaD12:11 gü· 
beri içinde sakladığı bazı yersı:tz'a.teıı 
Jünç emelleri ortaya çıkardı. . ef 
daima, fırsat bekliyerek gayrı~ 
ru emellerinin tahakkuk salı bit 
çıkarılmasını gözönünde tutaıl datl 
memleketin siyasetinden de btıJl 
başka bir şey .istenemezdi. . \"e 

Fakat kuvvetli sulh ce~heSlde"· 
Türk unsuru bugün totaliter· ltJS 
!etlerin A vrupanın cenubu şgrl<l~· 
mında, Balkanlarda ve şa~k ~ıııa 
sında beslediği arzuların :inki _ ı.tB' 

lı b . d ],yy,,., bulunJlll:I" 
esas ır se çe~ . . "}(!\" 

dır. Vaziyetin bu şekildekı 1~rıd& 
meti, totaliter devletlerin içerıs; ~ 
bulundukları müthiş çıkmaz d~ 3• 1· 
sile ~hemmiyet kesbetınek~ed~s):· 
talyanlar artık açıkça TürldYe. et· 
kında gayrimeşru gayeler takiP bil• 
tiklerini ortaya vuruyorlar ;;re&· 

lük,, adındaki mecmuasının beyan- nun temini için de faaliyet 
name vermeden çıkarmış. Dünkü yorlar. !{ti' 

duruşmada suçlu: İtalya, Berlinin Polonya, r1' 
Ben de matbuatın bir ferdi idim. manya, velhasıl merkezi ve ş~U· 

Sonradan vaz geçtim. Beni bu mec
muayı çıkarmaya arkadaşlarım ıs

rar ve teşvik ettiler. Hem ben bunu 
çıkarmakla memleket kültürüne 
yardım ediyorum demiştir. Muıake-
me suçlunun vilayete beyanname 
verip vermediğinin tetkiki için baş
ka güne bırakıldı. 

Ses mecmuası aleyhin
deki d~vaya dün bakıldı 

Ses mecmuası aleyhine müsteh
cen resim neşrediyor diye müddeiu
mumilikçe açılan davaya dün de 4 
üncü asliye cezada bakıldı. Geçen 
celsede neşredilen resimlerin ehli 
vuk~a tesbiti için Güzel San'atler 
Akademisinden iki profesör tayin e
dilmiştir. Bu profesörler İzmire git-

Avrupada takip ettiği faaliyete ,ıe 
vazi bir gayreti, Balkanlarda ·~ti· 
şark havzasında tatbik etrne\:re 
yor. Ve bu hususta bazı tedbl 
baş vuruyor. ~ 

Filhakika, bu vadide, il~ e ırııS 
hatıra propaganda gelebilir. ~3 fi\' 
Balkanlarda, Bulgaristan bat'l~1 
şist propagandasının yer !utJJl tf ı:ııı 
imkan yoktur. Hele Türkıyed ıııU 
gün. Türkler kendi varlıkl~rın:enı· 
dafaası ve yükselmelerinın t . e-,te 
mülünii temin için hiçbir tavs1Y ~· 
ve nasihate muhtaç olmadıkları ot' 

bi kendi esas menfaatlerinin 11.~eı 
kilde istihsal edilebileceğini bı 
değillerdir. sile 

Türkiye, . faşist propagand.~t 
komşu memleketlerde emper~ J1l t' 

bir siyaset takip etmekle ith~ tı· 
tiklerinden muhakemede hazır bulu dilmektedir. Bu da olabilir. Zit~s.,dl 
namamışlardır. Yeni bir ehli vukuf marhaneye kapanmamış ıxıubteeC~ği 
tayini için muhakeme başka güne ur bir dimağdan her şey bekl~f\ı: 11rr 
bırakıldı. gibi, siyasette vukuf~uz, tarl~i dtı 
Gfnç kızıu ölUmUne diseleri göremiyen ve hele nıe stetJ'!"' 

sebep olan şoför olsa düşüncesini yazamıyan ~rt<i· 
üç gün evvel Lalelide Valide ca- ler mazur görülebilir. Zir~, 01ıı.ıı 

mii yanında kullandığı taksi ile Me- yenin komşu memleketlerile ııçılC 
lahate çarparak yaralıyan ve ölü- dostane münasebatı o derece il 8· 

ve her türlü şüpheli enıeUerdC tlııı.· müne sebep olan şoför Hasan dün ı:nŞ 
Sultanahmet 1 inci sulh cezada tev- zadedir ki, Türklerin ve ko }{ 11it 
kü edildi. rının mukabele edecekleri te dSJ)l1l 
~~ şey vardır: O da, bu propagan 

POLİSTE : zavallılığına gülmektir.. o-aft' 

Berber Dükkanına 
Giren Otomobil 

Dün Voyvoda caddesinde bir ha 
dise olmuş. Mehmet Cirit isminde 
bir şoförün kullandığı 3054 numara
ıl otomobilin karbüratöriine pislik 
dolarak durmuş ve yokuş aşağı 

gitmeğe başlamıştır. Otobüs bir hay 
li gittikten sonra Yorgiye ait berber 
dükkanının camlarını kırarak içeri 
girmiştir. Suçlu şoför yakalanmış
tır. 

'j ha o zamandan anlamışlardı. Yur -
siz ı::ıevketlimizin bu yolda bir hitap d · halli için İstanbul belediyesine ya-

'3 un, mılletin bahtsızlığına için için 

'
'e ı"tabı bu··mayununtıza maruz ka pılacak yardımı tesbit etmek üzere 

men bitmek üzeredir. Adada da ya- Taksiye çarpan kamyon 
pılan tesisat bitmek üzeredir. 

Ortalığı karışbracak proP.a~ ııet 
dadan başka faşist hüktımetıı ıµı· 
hangi mutasavver bir harpte !\ r 
kanlara v9 oradan da boğaıla~etİ' 
neceğini söyliyerek tehdit hare p~ 
ne de girişiyor. Fakat bunu Y~1 e
ken de, zayıf Arnavutluğu iş~ .... et· 
derek Ballcanlı olduğunu iddıa )·ıı· 
mesine rağmen, bu yarımadad3 \'ti' 
şıyan milletlerin zihniyetini l<~r1'İ' 
yamıyor. Balkanlar, ve hele ~ O' 

ye öyle bir toprak parçasıdır ~ı:eır 
ralarda. çizme ile dolaşmak ~tı!ııııı· 
ler, çizmelerini bırakıp kaçrns1' 1e,ı· 
ba~ka, bir haias çaresi düşünerı 

• ağlamışlar, ağlamışlar ve nihayet, 
Jaca_ğımı o anda tahmin ve takdir lanet! .. diye bağırmışlardı. temaslarda bulunan belediye iktısad 
edemiyeceğim için derhal takdime- (Devamı var) müdürü Bay Saffet bugün şehrimize 

Adalara su 19 ağustos cumar

tesi günü verilecek ve bir merasim 

Dün Karagümrükte bir hadise 
olmuş şoför Zekeriyanın idaresin
deki 2210 numaralı taksi Fevzi Pa· 
şa caddesinde giderken arkadan ge-

l er. ııııll' 
Zira, Türkler ve diğer Ballt j5' 

lar kendi hayati menfaatıeri11e'ı ıı· 
tiklallerine, maneviyatlarına. \.cıı derdim kendilerine. ~....,.~~~--·=--...:....~--------~ gelecektir. 

Kalfanın bu sözleri ve hele, şer- 1 c a M e . u 1 
' p ı · : VVVVV"V'<.J'O.A.l'VV"""'J'V'...-VV~.A.,...,...,...,~,... .... ya pıiacaktır. 

ım ve kanunen varisi olan şehzade- r m ru 1 e 0 1S1 İKTiSAT İŞLERİ : 
VV'\/V - ... - • .... - ..... ·--.... --- - .... - ... ,.. .... _ -

HALKEVI~ERİNDE : len 3626 numaralı kamyon taksiye 
bindirmiş. ve içindeki bir yolcunun 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

. tı .. 
zatmış olan veya uzatmak ıs t;'' 
gayri meşru emellere, derhal ~~ 
beleyi bir hak telakki edeu 1' .1et• 
lerdir. Bazı muhalif zümre d~~ıetf 
lerinin balını toplamak isted~ertc! 
bir kovana benzettikleri bu ~ eJ'f' 

ıeri, cümlesi Vahidettinin narin çeh o·· M h d. 
resinde yaman bir sille tesiri bırak- ov en c m e 1 n 
mıştı. Ya utancından ya da hırsın- M h k 
dan kızarmış, oturduğu yerde sinir- u a emesi 
li"• hareketlerle krmıldanmıştı. Fa-
kat hazinedar ustası hiç de oralar
da olmamış ve sözüne şöylece de
vam etmişti: 

- Büyük kasada daha başka 

bir şey yoktur. Küçük kasada da, 
. muhtelif evrakı nakdiye olarak yir
mi iki bin yedi yüz lira vardır. Bu 
hesaba göre haremi hümayunda 
bulunan iki kasanın nakid mevcu
du yirmi beş bin yedi yüz liradır. 

Vahidettin, artık bu tok sözlü 
doğru özlü kalfanın yüzüne bakmı
yor, kimbilir belki de utancından 

1 bakamıyordu. Gözlerini, önünde 
1 bulunduğu pencereden denize dik

miş, hırslı hırslı yutkunarak soru-
yordu: 

- Mabeyin dairesinde bulunan 
lcasadaki paraların mevcudu ve cli
ger muhteviyatı hakkında hiÇ ma
lumatın yok mu kalfa? .. 

- Kısmen var aslanım. Evvela, 
ağzı mühürlü bir kese içinde bir 

Dünkü celsede şahitler dinlendi 
Dün adliyede 1 inci cezada bun-

dan bir müddet evvel Atik Alipaşa-
da evini tahliye için giden icra me
muru ile polisi dövmekten suçlu 
Mehmet Fazılın duruşması yapılmış 
ve şahitler dinlenmiştir. Şahitlerden 
Münevver: 

- Biz evde çamaşır yıkarken ka
pı çalındı açtık ev sahibi idi. Yen
gemle biraz oturdular sonra gitmek 
istedi. Kapıyı açmasile beraber içe
riye üç adam girdi. Bize "derhal evi 
boşaltın dediler,, biz de erkeğimiz 
gelsin öyle dedik. Biraz sonra am
cam geldi memurları içeride görün
ce: 

- Burası umumhane mi kanun 
namına derhal evi boşaltın dedi. 
Memurlar da çıkıp gittiler. Mahke-· 
me bazı şahitlerin celbi için başka 
güne bırakıldı. 

• 

Arpa satışları 
Arpa satışları dün gayet hara

retli geçmiştir. Bir müddettenberi 
piyasada görülmiyen Alman alıcıları 
dün 150 ton arpa mübayaa etmiş
lerdir. Fiatlar 3.31 para üzerinde-
dir. 
~~ .... ,~~~~,...AA.AA.~,... ........ ,... .................. ~A 

MAABİlfTE: 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve
kili Hasan .Ali Yücel dün muallim
lerin verem pravantoryomunu ve 
Çamlıcadaki orta mektep kampını 
görmütür. 

Maarif Vekili cuma günü Anka
raya hareket edecektir. 

Beşiktaş Halkevinden : 
Evimizde geçen senelerde olduğu 

gibi bu sene de orta okullarda ik
male kalan çocuklar için matema
tik, fizik - kimya, İngilizce, Fran
sızca ikmal kursları açılmaktadır. 

Derslere 14 ağustos 1939 pazar
tesi gününden itibaren başlanacak-

tır. İsteklilerin her gün Evimiz İda

re memurluğuna müracaat ederek 

kayıtlarını yaptırmaları lazımdır. 

••• 
RESİM SERGİSİ 

Eminönü Halkevinden: 
Karadeniz sahillerinde, orta talı 

sil çağındaki çocnklarımızın resim 

sahasındaki kabiliyetlerini İstanbul 
gençliğine tanıtmak ve talebesini 

. Suçlu kamyon şoförü yakalanmıştır. 

Metresini yar ladı 
Dün Ayvansarayda Talip ismin- haksız tecavüz halinde onl~ r,C' 

de bir adam yüzüne tokat atmak rini, kollarım, yüzlerini sişirtlP{. ~e 
suretile nikahsız ya5adığı Fatmayı hirletecek, gözlerini kör edere' ·t~ 

")'e~ 
yaralamıştır. Suçlu vakayı mütea- tarafa kaçacaklarını bildirJ1l1 cııl' 
kip kaçmıştır. Şiddetle aranmakta- bir hale sokulmalarına şarut olıt 
~ ~ ,~ 

Bu tarihi bir hakikatt~r._ ~ri~ 
matbuatın bunu anlaması ıçıll . 1'~' 
sayfalarını bir gözden geçirnı& 

,I ______ :~ 
TAKVlM ................ ~ ..... "."""""" 

10 Ajlıltoı 1939 Perf embe 
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R•ıı hııır: 97 

fidir . 
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TEŞEKKÜR rıı# 
Okudukları Mekteb l{itablıt ·•P/ . e • 

kitab alamıyacak karde§lerın{tıtıl' iki otomobil çarpıflı bu yolda teşvik etmek gayesile Sam
Dün Galatada Rıhtım caddesinde sun lisesi resim öğretmeni Şahin 

1617 nwnaralı Qoför Saitın· ı"dare . Özgür tarafından evimiz salonunda 
sindeki otomibille yine (;!of0··r Mah- bir a e c resim sergisi) açılmış- O ( 

"X t... ı 12,19 - lıi•ııli: 
mudun idaresindeki 1516 nunıatalı tır. Sergiyi ıiyaret saatleri her gün Akıa•ı 1',lS _ Yataı 

1 

16,11 
21,00 

rilmek üzere Radyo Evi ve 1 1ııJıJ 
mumuza gönderen ince ı:dC' 
Yurd Yavrularına Çocuk :f;5l fiti' 

me Kurumu aleni şükranlarlfl1 

nar. 

~ (T I b j D•t• udi: 5,06 

otomobiller çarpışmış her ikisi de (9 dan 19) za kadarcbr. 1 3 09 
•u~ : , 

P,asara. uğramıstır. ...J . Herkes gelebilir. _ ~&m••••••••-# -••iliiiililiiiiiiiiiiiamiliiiim.11Pfll' .... 
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YE;NİSABAB 

L't•l:ı:rn:J=Jtl!§l;J ç~~kin Bir 

l'ien Çin Müzakereleri ~d~~;~~~~:~~:~10~~~~da] 
N • • 1'. ~ • K ı ? Tarihin Türklere karşı ne kadar 

= 
Hapishane Bina
sının Yıkılma
sına Başlandı 

[Baş tarafı l nci sayfada.] 
mayı üstüne alan müteahhit ko
ğuşlardan bir çoklarını yıkmıştır. 
Re.simde eski bir kervansaray olan 
binanın ahırlarının yıkılışı görül
mektedir. İki ay sonra mliteahhit 
binanın yerini tesviye ederek nafıa
ya teslim edecektir. Mimar Asım da 
yeni binanın planını hazırlamı9tır. 

Şimdi planın Prostun imar planı-

etıcesız ıvıı a ıyor. ~.u:~~rir:..~. ~:::::u:..~~'!'!1:: 
laponya lngı.ltere,ve lki Günlük bil; tasdik ediyorlar. Türklerin _isti-

.,, · lasına silahla mukabele edemıyen 

l 1 T d • hıristiyan A\Tupa Türklerin aley-Bir Müh et 'Ver l hinde binbir vahşet isnat etmekle 
--.. 'Cl~Haoır intikam almak istiyordu. 

go ...... Kato bu s.ı.bah lngiliz büyük Bütün bu iftiraların yalanlığı Tokyo, 9 (A.A.) - On günden- • ... 
be · ı ·ı · elçısı· ·m· kabul ederek, lngilterenin dört beş asır idaremiz altında yaşı-

na uyup uymadığı tetkik edilmekte
dir. Vilayet ve belediye binaları da 
İbrahim Paşa sarayı denilen diğer 
kısmında yapılacaktır. Prostun pla
nına göre şimdiki Ticaret mektebi, 
arkasındaki Sruı'atlar okulu da yı-

rı inkıta halinde bulunan ngı ız • . 
J işleri sürüncemede bırakmak siya- yan unsurların lisanlarını, dinlen-aııon müzakerelerine henüz tekrar ni, adetlerini, milliyetlerini tama-
başıanmamış ve içtima için de bir setini şiddetle protesto etmiştir. men muhafaza edebilmiş ve bu gü-

tanh tesbit olunmamıştır. Bir aydanberi Tokyoda bulun- ne çıkmış olmaları ile fiilen sabit-
lngiJtere büyük elçisi Craigia, makta olan Tientsin askeri maka- tir. 

llı.iizakereler tekrar ele alındığı va- matmın mümessilleri, iki güne ka- Almanlar 1914 harbinde ~ocuk
ltit takip olunacak usul hakkında dar müzakereler başlamadığı tak- ların ellerini kesmekle şöhret bul-

kılacak, Sultanalımet meydanına 
çıkanlar buradan Marmarayı bütün 
ihtişamile görmek imkanını bula
caklardır. Yeni adliye sarayının tc-

~Un akşam Kato ile görüşmüştür. dirde vazifeleri b::ışına ı'förıece~leri- muşlardı. Almanlar 1914 harbinde 
O • nı· b·ııd·ırmı·ı::ıerdir. kendilerine isnat olunan çirkin hü-onıci ajansının öğrcndigine :.. 
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Danzigde Polonya 
Halk Toplantıları 

Aleyhine 
Yapılıyor 

--.,.ıııO~M...,.._ __ 

Dantzig, 9 (A.A.) - B. ~örs_ -
~n birkaç gündenberi B. Hıtlerm 
lltiaafiri olnrak bulunduğu Berch
~&edenden bu sabah tayyare ilebu 
!'aya. . dönmüştür. 

aesmen bildirildiğine göre, per-
9eınbe akşamı Dantzigde Langen
llıarkda "Polonyanın tehdidlerini 

lltotesto makamında,, büyük bir 
~ toplantısı yapılacak ve B. 
:&ıiirster, bu toplantıda nutuk söy -
~Yl!cektir 

l>aris, 9 (A.A.) - "Jour,, ga
ıeıeai, Bertin muhabirinden telefon-
la aldığı aşağıdaki haberi neşret -
ltıtıtte<Iir: 

:Berlindeki yabancı diplomatik 
~fellerindeki kanaata göre, Po · 
10

nYaya karşı şiddetli neşriyatta bu 
~ Alman propagandasının he
deti. l:)antzig makaınlannın gümrük 

llıUfettişlcri işinde Polonya karşı -

8itıdaki ricatini gizlemektedir.Bu
liiıı Alman gazetelerinin, hep bir a-

ğı?.dan Polonyayı ortadan kaldır · 
makla 'tehdit eden yazılarındaki kin 
dar ton. insanı hayrete düşürecek 

mahiyettedir. Bu mahfillerde tasrih 
edildiği gibi, bu yazılan, Dantzig 
meselesi çerçe\·csini çok ge~cn yazı
lardır. 

Figaro gıızetesi diyor ki: 
B. Hitlerin etrafında, Alman -

yanın büyük riskler almadan geçen 
seneki harekatı tclcrarl'-fabilcce -
ğini zanneden adamlar hala mev -
cuttur. Diktatörlere ve diktatörle
rin idaresi altınd:ı.ki milletlere, bu 
gibi projeler düşünebilmesinin bir 
delilik olduğunu söylemek namus -
karane bir kareket olur. 

Epoque diyor ki: 

Polonya, kendisini müdafaaya, 

İngiltere \"C Fransa da Polonyaya 

yardıma azmetmiş bulunuyor. Hava, 

geçen seneki eylUl ayının ha.\•ası de
ğildir. Yeni bir Miinihin bugün im

kanı yoktur. 

ltalya Arnavutluğa 
Cephane Yığıyor 

Blr Harp Koparsa Bu Harp Mal.zemelerini 
Bulgaristana Verecekmış 

- -~---

(ha., tarafı 1 nci say!~] ı 
~ledilen harb malzemesinin mık
;t. lt.rnavutluk için lüzumlu olan 
tıı.i~tarın kat kat fevkindedir. Bir 

~le.ya göre bu malzeme bir harb 
~~u takdirinde Bulgaristana sev-

ılecektir. 
""''tirandaki İtalyan Karabiner ku
~danı ger:eral Agostinuçi'in neş
ı;ııen bir emrile Arnavutluğun 1-
~~lar tarafından işgalini kabul 
'J.Yerek memleketi terkeden bü-

tıazırıann, mebusların, zabita -

~\te baİkın kendilerile bütün ak~ 
'larının emvali menkule ve gayn 
'~Ulesine vaz'ı yed edilmiş ve 
~dılerj evlerinden kovularak so-

ortalanna ablmışlardır. 

~iğer taraftan son giinlerde 
t~\'~~ata yeniden hız veril~işktir. 
tıı ıf edilenler her gün kaf ıle a
~ l ta1yanm meçhul mıntakalanna 
~ edilınektedirler. Bütün memle
~ rtıeınnuniyetsizlik son raddeyi 
~ ~tur. Maamhfih bütün bunla
\ t'agrnen halkın mukavemeti gitgi
~~l'tnıaktadır. 
~~~LAR HUDUD HADlSE
~ VE ASKERi HAZIRLIKLA-
~ :NASIL lZAH ED!YORUAR? 

~~Of ya, 9 (A.A.) - Bulgar ajan-
Ucliriyor: 

~ temmuzda Svilengrad civa
~ \'ukua gelen ve evvelce bildi
~lt olan hudud hadisesinde, bir 
"it- tı erinin Türk arazisi dahilinde 
~ Ulgar hudud bekçisi tarafuı
~ \'\ıtuıduğu hakkında. bazı ya

~ ~aıeteler tarafından neşredi
bır Yabancı ajansı tarafınrfu.n 

ya7.ılan haberleri en kat'i bir surette 
yalanlamağa memur eclılmiş bulu -
nuyoruz. Bu hadise esnasında bir 

Türk eri, Bulgar arazisin!n iki yüz 

metre kadar içerisinde yaralanmış 
ve vak'a, hadiseyi kapatan ve Türk 
ve Bulgar hudud makamları tara
fından imza.lanmış bulunan zabıt va-
rakası ile de tespit olunmuştur. 

Diğer taraftan yabancı bir ajan
sın verdiği :Jir habere göre, bazı ga-

zeteler, Türk hududu civarındaki 
Bulgar arazisinde yirmi gündenbe-

ri faal bir surette askeri hazırlıklar 
yapılmakta olduğunu ve hudud mın-

takasındaki halkın tahliye edilmek
te bulunduğunu bildirmiştir. 

Herhangi bir tahliyenin vukubul
madığını ve halkın sükun içinde 

tarla işleriyle uğraştığını tasrihe 
ııSalahiyettarız. 

Askeri hazırlıklara gelince, ev
velce resmen de bildirilmiş olduğu 

gibi, bu, modern harb silahları ile 
ünsiyet ~yda etmeleri için iki sınıf 
ihtiyat sübay ve erlerin bir talim 
devresi için silah altına çağırılması-

dır. Bu ihtiyatlar, mensub oldukla
n fırkaların mıntakalan dahilinde 

ekzersizler yapmaktadır. 

Sofya, 9 (A.A.)- Bulgar ajansı, 
birçok Alman ve ltalyan asker ve 

amelesinin Bulgaristana gelmiş ol
duğu hakkında Bulgaristandan a-

lınmış gibi yabancı matbuatta çıkan 
haberleri kat'i surette yalanlamağa 
sata.hiyettardır. Hiçbir Alman ve İ

talyan askeri veyahut amelesi Bul
garistana gelmiş değildir. 

viyetle bu gün 'insanlar al'.asına ka
rışamazlar. Dahn dün denilecek ka-
dar yeni zamanlarda Alman milleti 
aleyhinde böyle haksız isnatlar vu
kua gelebilirse dört beş asır ~ki 
zamanlardan bugüne kadar kimbi
lir nekadar yalan yanlış masaUar 
intikal edebilir. 

Şahsının ve kaleminin haysiyeti
ni biraz bilen bir insan bu iftiraları 
ağıza alıp ta bütün bir millete teca
vüz edebilir mi? 

Fakat Avrupadaki masalların 

bize isnat ettikleri bütün zalimane 
hareketler sahih olsalar bile acaba. 
bunlar Almanların yirminci asır or
tasında, bugün, memleketlerinde ir
tikap ettikleri vahşetlere uzaktan 

melleri kazılırken eski Hipodrom a
yaklarına raslanması ihtimali de 
gözönUnde tutulmaktadır. Yeni adli 
ye binası projesinde kadastro teş-

kilatı dahil değildir. Kadastro Tıb
bı adli müessesesi gibi Adliye Ve
kaletine bağlı müstakil bir umumi 
müdürlük olduğu için başka bir bina 

da oturacak adliye sarayına girmi· 
yecektir. Yerli mallar sergisinde teş 
hir edilen bir resimde Sultanahmct 
camiinin solundaki türbe ile medre-
senin gösterilmemiş olması bazıla
rında bu iki binanın yıkılacağı zan
nını uyandırmıştır. Belediye İmar 
bürosu bu haberin doğru olmadığı
nı bildirmektedir. 

olsun yaklaşabilirler mi ? Bugün it 1 T'' k' e· 
dünyada bir medeni insan vicdanı . a ya ur ıveye ır 
var mıdır ki Alman huduttan için- • h H k • t • M 
de yabudi mnletine reva gö~len 1 rac are e 1 anev-
vahşetlerden dolayı nefret ve ısyan ı 

duymasın? "Buralara yahudi ve ras 1 M 1 Yaptı 
köpek girmez,. levhaları Almanya 1 i vfad ] 

• l ·· · d ıı d (B~ tarafı l ne sa : a magaz arının uzenn e sa anıp u- .. •. 
Y h d·1 · il lınd imkanlarını tecrube etmektır. Bu ruyor. a u ı erm ma arı a ı, . . . 

hürriyetleri alındı. Haysiyetlerine fırkalarda yalnız ık~ pıya.de alayı 

tecavüz edildi, yüz binlerce insan varsa da ~ormal şe~~lde :.~~ .. kolor
hakaret, zulüm altında aç, ~z sil- duyu terkıb eden dıger u un un-
rünüyorlar, dayak yiyorlar, intihar surlar mevcuttur. . . 
etmeğe icbar olunuyorlar, tahşit ka- Salermo ve Avellino eyaletlerı

rargfıhlarında can veriyorlar. Böyle nin bu talimler .için bir saha ol~~.k 
bir vahşeti tar'ih görmedi. intihap edilmesı ve donanma cuzu-

Almanyanın dahili siyasetinde tamlanndan bazılarının da hareka
"Haziran temizlemesi,, denilen ve ta iştirak ettirilmesi bu mane\Tala
nasyonal - sosyalizmin bir kısım a- rın hakikatte müstemleke tipi bü
zalarının katliamı ile kızıllara boya- yük cüzütamlarm hini hacette şi
nan kanlı günün vahşet ve zulmü mal.i Afrikaya nakilleri imkanlarını 
hala vicdanları titretiyor. tetkik etmek üzere yapıldığı kana-

Alman pençesi altına düşmek atini tevlit etmektedir., 
talihsizliğine uğrıyan Çekler bir po- YENİ SABAH _Bu muğtak 
lis memurunun yine Almanlar ta- telgrafı askeri bir mütehassısa gös
rafından öldürülmesi bahanesile, ge terdik. Kendisi mevzuubahs manev-
celeri pencere ve kapı açamamağa İ ı 

raların, külliyetli .talyan kuvvet emahküm edildiler. Şimdi yüz bini 
geçen Çek genci vatanlıırından kal
dırılarak Alman maden ocakların
da eski kürek mahkümları gibi ça
lıştırılıyor: Çek lisanı menediliyor. 
Zalim denilen Türklerin beş asırlık 
idaresinden sonra bütün muhtelif 
unsurlar varlıklarına hiç halel gel

rinin denizaşırı bir yere ihracını te
min etmek üzeı·e toplanma ve sevk 
kudretlerinin ölçülmesi maksadilc 
yapılmış olması liızımgeldiğini söy-

ledi Ye bu ihraç mıntakasının tel
grafta da tasrih edildiği gibi ~mali 
Afrika olabileceği gibi Akdenizin 

memiş bir halde meydana çıktılar. başka bir noktası ve hatta Türkiye
Fakat beş on sene sonra acaba bir nin de olabileceğini ilave etti. 
Çek sağlam kalacak mı? 

Bu vaziyet karşısında "geleceği 
varsa, göreceği de var,, darbımese
lini tekrarlamayı, Türkiyenin bu gi-

bi blöflere metelik vermediğini ve 

İtalyanlarla ittifaklarından bah
sederek onlıır aleyhindeki sözleri 
de kendilerine söylenmiş gibi telak- , 
ki ,.e reddedeceklerini temin eden 1 
Alınan gazetesine bu vahşi muame-1 Türkiyenin ne Habeşistan, ne de 
leler münasebetile İtalyanların meş Arnavutluk olduğunu ilave etmeyi 
bur tedip şiirlerini, he.zeyancı fıçı- zaid addederiz. 
larını, adalardaki menfalannı, zm- ======================== 
danlardaki işkencelerini ve Berlinin Erzurum 
beyaz eldivenli cellatlarını, icabın-

da bu cellatlık vazifesini bizzat 1ra Elektrig., e 
eden büyük şeflerini hatırlatmayı 

kafi cevap addederiz. K f 
Alman gazetesinin yalnız bir Q VU Ş U 

noktada hakkı var: Hakikaten sır- Erzurum, 9 (A.A.) - İnşaat ve 
çadan evde oturanlar başkalarına 

taş atmaya kalkmamalı. Biz çelik 
kale içindeyi, her hücuma mukabe
le edebiliriz. Fakat medeniyet tari
hinde ateş, kan ve zulmet ka
sırgası gibi bir leke bırakarak yıkı-

tesisatı bir sene evvel imar birliği 
tarafından ihale edilen şehir elek-

trik merkezi dün gece Vali Haşim 

İşcan tarafından işletmeye açılmış 
ve Erzurum elektriğe ka\•uşmuştur. 

lacak faşizm ve nasyonal sosyalizm 1 :::::::::::::::1 
rejimlerinin kimseye taş atmak l ı 
hadleri değildir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Tak•• llmlted tirketl 
mu,terek mUdUrlUQU 

Ankara, 9 (A.A.) -Merkezi fs
tanbulda olmak Uzere kararnameye 

istinaden teşekkUl etmiş olan takas 
limited şirketi müşterek müdürlüğü 
ne Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban 

YARDIM EN BÜYÜK VİCDAN 

ZE\'KİDlR. 

Yurd Yavrularına: 

Yoksul kardeşlerinizi kışın so
ğuktan, hasta olmaktan kurtar
mak için ESKİ ELBİSE, ayakka
bı, çama§lrlarınızı Çocuk Esirge

me Kurumuna vermenizi Kurum 
seygıyla diler. 

kası İstanbul şubesi müdür mua\.ini • • •••••••••••
Kamil Kıbrıslı tayin edilmiştir. 

Çinliler Şangha- İngiliz Hava 
y a Giriyor Manevraları 

Hong-kong, 9 (A.A.) - Chekiai Lo - 9 (A.A.) _ Diln gece 
· b"ld" · nara, 

aJansı ı ırıyor: . . . . •. .. ki hava manevralarında, "düşm::ııJ 
Şanghaydan bıldırıldıgıne gore 

1 
h ·· 

.. k 1 ette techiz edilmiş o- tayyareleri,, tarafından yapı an u-mu emme sur . . .. ,. ı 
lan birçok kıtaları Şanghay-Nankin cumtann neticesı henuz katı o-~-
demir·yolunun şimalindeki kasaba- rak malum değilse de, bu sabah soy 
fardan hareket ederek Şanghayın lendiğine göre, görüş şeraitinin fe. 
garb mahallerine girmişlerdir. nalığı sebebile, bir kaç tayyare mü-

Hükıimet merkezindeki Çin mah- dafaa hattının bazı noktalannda bu 
felleri memnuniyetlerini izhar et- hatb geçmeğe muvaffak olmuştur. 
mektedirler. Bu kıt.alarm şimdi Ka- Fakat tebarüz ettirildiğine göre, u
tig, Taitsang \'e Paoshan'da Şan~- mumiyet itibarile "düşman tayyare-
h · l" b" b garbı .ayın şıma ı gar ı ve cenu u . - leri, bir taraftan muharebe tayya-
sınde bulundukları haber verılmek- ' . • 
tedir. Yakında bu mıntakalarda şim relerile karşılan.arak dı?er taraftan 
dikilerden daha mühim muharebeler da tayyare dafı toplarıle yolda bı
cereyan etmesi beklenmektedir. ı·akılarak geri dönmcğc mecb~: e-

Şanghaydaki Japon kuwetleri dilmiştir. 
hususi ihtiyat U.>dbiı'leri almaktadır
lar. Japonlar tarafından verilmiş 

pasaportları hfı.ınil olanların bile 
Şanghayın garbindeki müdafaa. mm 
takasına girmelerine mlisaade edil
memektedir. 
ŞANGHAY ETRAFINDAKİ 

MUHAREBELER 
Çunking, 9 (A.A.) - Çin ajansı 

ltalJ'an Mane,r 
ralarından 
alınan neticeler 

Roma, 9 (A.A.) - Bu sabah ta 

bildiriyor: mamlanan büyük İtalyan manena-
Şanghay etrafında çete harbi Ja

pon kıtaatı ile Çin çeteleri arasında 
devam etmektedir. Çin çeteleri muh 

1 
telif istikametlerden Şnnghay üzeri- ı 
ne ilerlemektedir. Pek yakında çok 
;;iddctli müsademelerin vukııu bek-
lenmcktcdir. 

----:---:ı 

Filistin lcin 
• 

Müzakereler 
Kahire, 9 (A.A.) - Irak, Mısır, 

Suudi Arabistan ve İngiltere hükü
metleri mümessilleri arasında Filis
tin meselesine yeni bir hal sureti 
bulmak üzere Bağdad'da yeniden 
müzakerelere giıişilmiş olduğu ha
ber alınmıştır. 

Londra hükumetinin şimdiki mü 
zakerelerin ncticclc:'ini biJ~irıl;1ek ~-I 
zere eylul ayında beyaz kıtab ın bır 
zcylini n~rcdeceği rivayet edilmek-, 
tedir. 

Polonya Mosk ova ya bir 
askeri müşavir 
gönd'!rİyor 

Londra, 9 (A. A.) - ''Dailiy 
Sketch,, gazetcsinın "gızli haberler,, 
sayfasında neşrettiği bir yazıya gö
re Polonya hükumeti İngiliz - Fran
sız heyetlerile Polonya Haıiciye Ne
zareti arasında irtibatı temin et
mek üzere Moskovaya askeri bir 
müşa\•ir göndermeğe hazır olduğu

nu dün nkı)am bildirmiştir. 
Bu gazeteye göre bu kararı ''er

mekle Polonya büyük bir fedakar
lıktn bulunmuştur. Çünkü Polonya 
hükumeti bazı siyasi sebeplerden 
dolayı Moı;ko\•a müzakerelerine işti
rak edemiyeceğini geçende beyan et 
rnekte idi. 

--·--
Çin Harbinde 
Japon Zayiatı 

Chungking, 9 (A.A.) - Chı:kiai 

ajansı bildiriyo: 
Çin askeri makamları tarafın

hazırlanan istatistiklere nazaran JP.. 
ponlar, temmuzun son iki haftasın
da muhtelif Çin cephelerinde :atbit 
ve nefer olmak iizere 13,694 maktul 
vermişlerdir. 

Ayni müddet zarfında 358 mu
harebe cereyan etmiş ve 152 Jnpon 
askeri esir alınmıştır. Harp gana:
mi 231 beygir, 1,489 tüfek, 13 n-:.a
kineli tüf ek, 53 sahrıı topu ve 124 
bin 303 mermidir. 

İstatistikten Japonların Hopei 
\'e Shantung'dan geçerek Chahar
dan Kiangsu'ya kadar uzanan cep
henin ilk hattında pek ağır zayiat 
verdikleri anlaşılmaktadır. Burada 
Japonların zayiatı 4,000 kişidir. Ay 
nca 18 esir almmışt.r. Bundan baş
ka düşmandan 79 tüfek, 2 makineli 
tüfek, 1 sahra topu ve 30 beygir iğ
tinam edilmiştir. 

ları neler öğretmiştir? 
Bazı ecnebi müşahitlerin müta· 

leasına göı e, bu manevralar İtalyan 

kurmayına şunu isbat etmiştir ki. 
tamamile motörlcşmiş bi.iyük kıta

lann gerek bir taarruzu kırmak ve 
gerek bvlr cepheyi yarınak süraUo 
hareket etmeleri mümkündür •. 

--- --
Edirnede Top-. 
lanan Arıcı/ıh 
Kongresi 

Edirne, 9 (A.A.) - Trakya an

cılık kongresi Halkevi salonunda E 
dirne mebuslarından Faik Kaltak
kıranın başkanlığında açılmıştır. 

Bölge vilayetlerinden arıcılık nıüte. 
hassısı 30 delege ile Macaristanda 
kurs gören muallimlerin iştirak et
tikleri bu toplantıda Trakya ancı

lık işleri hakkında okunan rapor 
tasvip ,.e murahhasların bu mevzu
da ileri sürdükleri dilekler ve zor
luk çeken arıcılara resimsiz şeker 

verilmesi, ancılık tahsili için bir kaç 

gencin 1sviçreye gönderilme.si ta.s
''ip edilmiştir. Kongre yine bu top
lantısında Milli Şef İnönü ile büyük 
lerimize tazim telgrafları çekilerek 

Trakya arıcılarının sonsuz saygı n 
bağhlıklannın bildirilıilesi alkışlar 

arasında ittifakla kabul eylemiştir. 

ARICILIK KURSU DA AÇILDI 
Edirne, 9 (A.A.) - Bölge vila

yetlerinden elli talebenin iştirak et

tiği ancılık kursu dün açılmıştır. 
Kurs ·ıs gün de\'am edecektir. • 

Giresunda 
1800 Liralık 
ihtila& 

Giresun, (Hususi) - Maliye vez

nedarı Şükrü Aksu pul satışlann
dan 18 bin lira ihtilas yapmış, tev· 
kif edilmiştir. 

Bu ihtilas 1935 senesindenberi 
devam edegelmekte imiş. Bu defı.. 

maliye müfettişleri yaptıkları tef· 
tişlerde meydana çıkmışbt". 

Musaolini 
Hasta mı? 

Roma, 9 (A.A.) - Mussolininln 
kalp hastalığından yattığına dair 
bir ecnebi ajans tarafından verilen 
haber salahiyettar mahafilce kat'i 
olarak tekzip edilmektedir. 

.Mussolini bu akşam Karmen o
perasının temsilinde hazır bulun
muştur. 

Suiyuan - Shansi cephelerinde •••••••••••••-
46 muharebe olmuştur. Japonlar bu •••••••• •••••• 
rada 3,138 maktul ve 113 esir ver-
mişlerdir. Çinliler 1,122 tüfek, ı 
makineli tüfek, 1 top ve 8 beygir al
mışlardır. 

Honan - Hupeh eyııleti cephele
rinde 15 giln gibi kısa bir müddet 
zarfında 57 muharebe olmuştur. 

Japonlar burada 2,850 kişi zayi
at vermişlerdir. Dii§mandan 10 esir, 
85 tiifek, 2 makineli tüfek ve ıs bey 
gir alınmıştır. 

YURD YAVRULARINA 
TEŞEKKüR 

Okuduklan Mekteb Kitablannı 
kitab alamıyacak kardeşlerine ve
rilmek üzere Radyo Evi ve Kuru
mumuza gönderen ince ruhlu 
Yurd Yavrulanna Çocuk Esirge
me Kurumu aleni §Ükranlannı su-
nar. 
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BİR CELLADIN 
Hatıraları 

Benim Korkaklık Gösterdiğim 
Derhal Şefe Haber Verilmişti 

- a& --
- Dün geldin amma... Kahra

man oldun! 
_Yakında seni de şef olarak ara 

mızda göreceğiz! 
- Varol! .. 
Ben de zaferimin sarhoşluğilc 

kendimden geçmiştim, arkadaşımı 
, öldürmüş olmak, masum adamları 

katletmek gibi ilk zamanlar vicda
nıma ağır gelen, işleri tamamile u
nµtmuştum. O işleri başardığımdan 
dolayı adeta memnundum, alkışa, 
pohpoha susamış olan muhteris kal 
bim nihayet, rızkını bulmuştu, ken
tlisini tatmin etmişti. 

••• 
GAZETI~f,ERİ ~:AKİi' 

}~DİYORUZ 

Zwencki'nin katlini müteakip 
Hortsmüller'in de ölümü, ortalığı 
karma karışık etti. Biitün gazeteler, 
bu iki cinayeti biribirine bağlamak 
için vesileler aramağ başladılar. 

Hortsmülleri benim katlettiğim de 
anlaşılmamıştı. Bu ilk işlerde deh
şetli talihim vardı. Gerçi beni ci
nayeti işlerken görmüşlerdi, hatta 
eşkalimi falan da tayin ve tesbit e
diyorlardı, fakat kim olduğumu bir 
türlü anlıyamadıklan gibi cinayetin 
sebebini de bulamıyorlardı. Horts
müller'in yaptığı işleri sayıp dökü
yorlar, ve bir ipucu aramağa çalı
şıyorlardı, bizim anarşist teşkilat 
fevkalade gizli çalıştığı ve Horts
müller de işi henüz kafi derecede 

' pişirmediği için, tahkikatını aleni
yete vurmamıştı. Onun için hadise
nin bir anarşist meselesi olduğu bir 
türlü anlaşılamıyordu. 

Biz tahkikatın seyrini, yuvada 
alaka ve biraz da eğlence ile takip 
ediyor, tembel geçen günlerimiz 
için, bol dedikodu mevzuu çıkarı
yorduk. 

Bir hafta böyle geçti, bir hafta 
sonunda ben yeni bir emir aldım: 

Bu emirde şöyle söyleniyordu: 
"Todorewsky,, nin meydana çık

ması daha bir müddet için mahzur
lu görüldüğünden, yeni bir iş'ara 

kadar dışarı çıkmaması lazımdır.,, 
Benim ic:erde canım sıkılmağa 

başlamıştı. Bana hocalık eden ar -
kad.aşı gördüm. Tembel tembel otur 
maktan camın sıkılıyor diye şikayet 
ettim. O bana bunun üzerine kütüp
hanenin anahtarını verdi, ve şu üç 
mevzu hakkında üç vazife hazırla
maklığımı söyledi. 

"Dünyanın bugünkü vaziyetin
den nicin memnun değiliz.,, "İnsan
ların f;tri kusurları nedir? İdare et
mek ve edilmek bakımından,, "Yer 
yüzünü cennete nasıl çeviririz?., 

Ben kütüphaneye girdim, ve o
kumağa başladım. Bir taraftan sa
yısız kitaplar karıştırıyor, notlar 
çıkarıyor, diğer taraftan da bu üç 
vazifeyi hazırlıyordum, hangi ki
tabı karıştırırsam, benim yazmak 
istediğim fikirlerin hazır verilmiş 

cevaplarını daha mükemmel olarak 
buluyordum. 

Bu bir hafta da benim için kuv
vetli bir tetebbü ile geçti. 

Şunu da ilave edeyim ki; elbet 
ilim hayatında bir hafta bir sene, 
batta on sene bir şey üade etmez, 
fakat cahil bir adamı bir fikre sü
rüklemek istediğiniz zaman onu, 
yalnız kendi fikirlerini telkin eden 
kitapların arasında, bir haftalık 

bir mütaleaya sevkediniz. O dünya 
yı işte o kadar az ve basit zanne
der ve kapılır gider. 

Nitekim ben de öyle zannettim .. 
~ir gün kütüphanede çalışıyordum. 
ö nüme bir gazete getirdiler. Bu ga
~tede aynen eu ibareler yazılı idi. 

Ş"Zwencki ismindeki bir anarşis
tin katli etrafındaki tahkikatta bir 
ıp ucu elde edilmiştir. Karakolun 
yanındaki evde oturan ve mevkuf 
bulunan kadınlardan biri son gün
lerde tuhaf bir ifade vermiştir. Bu 
ifadeye nazaran : O gün evlerine 
bir baca temizleyici girmiş ve bir 
müddet damda dolaştıktan t sonra, 
işi başka bir güne bırakarak git
miş, işin garibi §U ki: Kadının ta
rif ettiği eşkru polis memuru Hors
rnüller'i katleden sabıkalının eşkali
nc aynen uymaktadır ve esasen 

Zwencki ismindeki anarşisti de tev
kif ettirmeğe Horstmüller sebep ol
muştu. 

Polis memurunun katli hadise
sinin gayet ustalıkla tertip edilmiş 
ve bütün hazırlıkları evvelden alın
mış olması, mühim anarşist şebeke
sının karşısında bulunduğumuzu 

ifade etmektedir. Hükumet, bu ihti
mal üzerinde yürümektedir. Bazı ip 
uçlarının bulunduğu da söylenmek
te ise de tahkikatı işkal etmemek 
için bunlan neşrctmekten tevakki 
ediyoruz.,, 

Ben bu satırları okuduktan son
ra, kül gibi olmuşum ki, gazeteyi 
elime uzatan arkadaş : 

- Nedir. dedi. Bu heyecanın sa
rarıyordun... Belli daha çok tecrü
besizsin. 

- Fakat havadıs müthiş. 
- Bunda ne var? 
- Daha ne olacak? Bütün hadi-

senin iç yüzünü keşfetmeğe mu
vaffak olmuşlar. 

- Geç bile kalmışlar... Biz bu 
yazıları cinayetin hemen ertesi gü
nü bekliyorduk. 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Canım başımızda bizi bizden 

iyi dü:jiinen şeflerimiz var .. Doğ -
rusunu isterseniz, ben şeflere de 
pek güvenemiyordum. Hayatımdan, 
bir türlü emin değildim. Ben 
Zwenckiyi nasıl körü kürüne ve kah 
bece öldürdüysem, beni de birisi, 
öyle körü körüne ve kahbece öldü
rebilirdi. Onun için, arkadaşımın 
tuhafına giden tereddüdü göster
miştim. 

- Ben meydana çıkıp ta pisi pi
sine öldürülmekten korkuyordum. 

Muhatabım güldü. 
- Nasıl dedi, tecrübesiz bir a

dam olduğun belli. Bizim mesleğe 
giren adam. Hiç ölümden korkar 
mı? Sen artık vücudünü bize hediye 
ettin onu istediğimiz gibi kullanı
rız. Gaye uğrunda ölmek te var öl
dürmekte .. 

- ......... . 
- Ne susuyorsun? .. 
- Doğrusu pisi pisine ölmek is-

temiyorum. 
- Senin sinirlerin bozulmuş ... 

Bu sözlerini sakın şef duymasın ... 
Ben yine ürkmüştünı .. 
- Peki duymasın .. 
- Yalnız sana şunu da söyliye-

yim ki.. Bizim meslekte.. Şeften 

gizli hiçbir şey yoktur. Olan biteni 
ona anlanmak mecburiyetindeyiz. O 
bizim ayni 1.amanda sırdaşımızdır. 

- Şimdi sen gidip beni gammaz
lıyacak mısın? 

- Bu defalık hayır ... Yalnız ga
zetedeki havadisten ürktüğünü söy 
lemekle iktifa' edeceğim. 

- Onu da söylemesen ... 
- O kadarı lazım. 
İki saat sonra şef bizi huzuruna 

çağırdı, bir ceza görecek suçlu gi
bi yanına gittim. 

- Ne o Todorevsky dedi. Sen 
korkmağa başlamışsın .. 

- Biraz endişe duydum efen -
dim. 

- Neden? 
- Gazetedeki havadisten. 
- Bundan sana ne? 
- Bana bir şey yok. Esasen o-

nun için endişe duyuyorum. 
- Senin şeflerine güvenin yok 

mu? 
- Var elbet. 
- Şu halde bizim her türlü ted-

biri almakta olduğumuzdan şüphe 
ediyor musun? 

- Hayır .. Fakat yuvaya bir fe
nalık etmekten çekiniyorum. 

- Sen yuvaya şimdiye kadar 
yalnız hizmet ettin... On beş gün
denberi içeride kapalı kalışın senin 
galiba asabını bozmuş, sen itima
dını sarsma, sana yakında çok daha 
mühim bir vazife vereceğim, bekle .. 

Şefin huzurundan hürmetle ay -
rıldım. !çime biraz su serpilmişti. 

Demek eski itimadı muhafaza e
diyordum. Bu arada şunu da öğren
miştim ki bizim yuvada ispiyonluk 
mübahtı. Şu halde artık hislerimize 
de sahip değildik. Bir ahtapotun, 
yalnız bedenimi değil bütün ruhu
mu da ıınrdığını hissediyordum. 

(De\·anıı \ 'ar) 
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Sergisinde Nevyork 
Tü rkiye Günü 

i f Sultan Aziz Nasd 
\ Pehlivan Oldu 'l 

frtirk komlteslnln ziyafetinde bulnnanlat' 

_,. P*1jel_ .. 

Türkiye bUyttk elçisinin Türk pavyonuna l iirudtA 

7-eybek oynıyan gençler 

Nevyork sergisindeki Türk g~-j 
nünde söylenen nutukların tercu
meleri ve merasime ait resimler 

gönderilmiştir. Sulh meydanındaki 
merasim ve Sait Çelebinin buna da-
ir intibaları Radyo korporasyonu 
tarafından diske alınmıştır. Ankara 
radyomuzda neşriyatı yapılmak ü
zere diskler tayyare ile yola çıka
rılmıştır. Sergimizi ve açılma me
rasimini gösteren bir film de ta
mamlanmış ve gönderilmiştir. Bu 
sayede Nevyork sergimize dair hal
kımızda tabii olarak meYcut merak 
kısmen tatmin edilmiş olacaktır. 

Evvelce Anadolu ajansı tarafın

dan telgrafla haber verilen milli 

gün hazırlıklarında, yardım ve hiz
meti dokunanlar arasında Bayan 
Siret Uncuyu ve talebe arkadaşla
rını zikretmek lazımdır. Bayan Si-

ret üç sene tahsilden sonra ritmik 
dans ve beden terbiyesi lisansı ile 
memlekete dönerken bu hazırlıklar 
için hareketini geri bırakmayı, baba 

sının razı olması şartile, kabul et
miştir. Reyi sorulan malul gazi bin-

başı Necati Uncu sergi reisliğine 
yazdığı mektupta Uç senedir gör
medikleri kızlarına kavuşmak için 
ailenin gün ve saatleri saydığını, 

fakat vatani hizmetin her hissin üs
tünde olduğunu bil<~irmiştir. Bayan 
Siret ile arkadaşlarının tertip ettik
leri milli oyunlar pek beğenilmiştir. 

Pavyon lokantamızın orkestrası o
yun havalarını çok iyi çalmıştır. Bir 

takım Amerika orkestraları bu ha-
valann notalarını istemişler ve bun

ları kendi repertuarlarına dahil et
mek arzusunu göstermişlerdir. 

Anadolu danslarına Bayan Si-

retten başka, Bayan Hümeyra Ye
nice, İsmen Sanlı, Ann Simmens, 

Leyla Sefa, Nevin Özkaptan, Bay 
Sinan Korle, Kirkor Bard, Aziz Ye

ner, Mehmet Ali, Sadun Tör, Fahir 
Yenice iştirak etmiştir. 

Beş arkadaşı ve Şebinkarahisar 

h bir kemençecile beraber laz dans
larını tertip eden Bay Haydar Ri
zelidir. Babası Rizenin Büyük Taş

han köyünden Yusuf Yükseldir. 

Programımızda keman konseri 
veren Bayan Bidar Celal, uzun se
nelerdenberi burada yaşıyan Kıb
rıslı Bay Celalin kızıdır. Bay Celil 

hayatını zahmetli bir şekilde kazan 

dığı halde kızının musiki tahsili için 
büyük fedakarlıklarda bulunmuş

tur. Bayan on dört yaşında başlıya-

rak konserler vermiş ve hakkında 
sütunlar dolusu yazılan çıkmıştır. 

Gelecek sene talim devresini ta

mamlıyacak ve faal bir surette kol?
serler vermeğe başlıyacaktır. 

Türk havacılığı ile ticari müna
sebetleri olan Körtis ve Rayt şir

keti, Türk günü münasebetile mem
leketimize karşı bir cemile göster
mek istemiş ve merasim esnasında 
sergi sulh meydanından görülecek 
bir şekilde havalara Türkiye keli-

mesini yazmak ve bir ayla yıldız 
resmetmek üzere iki tayyare uçur
muştur. Bu yazılar üç kilometreden 

fazla bir uzunlukta olacak ve Nev
york'un her tarafından görülebile
cekti. Tayyareler defalarla uçarak 

müsait bir hava aramışlardır. Ne 

çare ki sert rüzgarın arkası kesil

memiş ve bu sebepten yazıların ya

zılmasına imkan bulunamamıştır. 

Ve Kimlerle Güreşti _? 
:...._ tO - Y AZAN: M . SAMI K ARAYEl-

He/vacı Koca Çopurl~ Ufacık 
Oyuncak Gibi Oynuyordu 

- Yoo... j 
Bütün Gümülcüne panayırına 

toplanan halk Arnavudoğlunu bil
miyordu. Ali kazan dibine gelir gel
mez Cazgır karşıladı. Ve sordu: 

- Pehlivan başa mı güreşecek-
• ? 

sın ... 
- Evet!.. 
Çopur ve arkadaşları bu dangul, 

dungul adamın da nereden çıktığı
na hayret ederek bakıyorlardı? .. 

Bu da kimdi? Çopur ve arkadaş
ları aldırmadılar .. Ne olacaktı? Ni
havet kime eş olursa kündeyi yer 
m~ydandan defolur giderdi. 

Pehlivanlar yağlanmağa başla
dı. Ali de yağlaniyordu. Çolak sü
rücü duramadı. Olduğu yerden fır
ladı kazan dibine geldi. Ve Arna
vutoğlunu tetkike koyuldu. Şaka 

·değil, tam pehlivanca yağlanıyordu. 
Bir aralık, Çopur Çolak Sürü

cüye dönerek: 
- Ülen susak ağızlı ağa pehli

vannuş da neden söylemedin ak -
şam? .. 

Sürücü ne söyliyeceğini şaşır -
mıştı. Sustu. Fakat; Çopur alaylı 

alaylı şunları da söyledi; 
- Ehey! .. Böyle dev gibi bir kı 

zanın varmış da ne sakladın bizden 
be? .. 

- A be ne susar durursun be! 
Ses versene Çolak be? .. 

- Hüsmen ağanın öküzleri gibi 
boyunduruğa gelip nefesin mi ke
sildi be? 

Sürücü laf bile etmiyordu. Bir 
şey bilmiyordu ki ne söyliyecekti? 

Ali pehlivan Çopurun alaylarına 
cevap verdi : 

- Çopur; ne alay ediyorsun ar
kadaş? .. Pehlivanlık bu... Ben de 
güreşeceğim işte. 

- İyi kızan be! .. Hetpen sen
de bir şey yok be! .. Tehey!.. Dökül
müş etc:ı.zlann ahiretlik be! .. 

- Ziyan yok Çopur ağa; yağla, 
etle gürcşmiyeceğiz ağam be! .. Ke
mikle hiç! .. dedi. 

Cazgır, yağlannn pehlivanlara 
eş tutmağa başlamıştı. Ali pehliva
na alaylı bir tarzda sordu: 

- Pehlivan kimi tutmak isti -
yorsun? 

Ali; hiç düşünmeden cevabını 

verdi. 
- Çopurla ... 
- Çopurla mı? 
- Çopurla dedik ya ağam! .. 
Cazgır, glilümsedi. Ve başını iki 

tarafa sallıyarak lahavle çekmeğe 
başladı. Ali, hiç aldırmıyordu. 

Seyircilerde merak artmıya baş
ladı. Acaba bu adam kimdi?.. Çok 
geçmeden Cazgırdan anlıyacaklardı. 

Cazgır; davul, zurnaları elile işa
ret vererk susturdu. Ve meydana 
çıkarak pehlivanları takdime baş
ladı. 

Sıra, Aliye geldiği zaman ismi-

....... ·-·······················-·········· 
Acıklı Bir Vaziyet 
Ebeveyni haatahkll, t7 
yafında bir genç tahsl
llnl bırakarak Uç kar-
define bakmak için lf 

arıyor. 

Kendim, Balat Sultanhamam, 
Mahmuz sokak 4 No. lu evde otur
maktayım. Babam ve annem hasta
lıklıdır. Biz dört kardeşiz, dördü
müz de okuyoruz. Babam 2 sene ev
velsi yakalandığı sinir hastalığın· 
dan dolayı çalışamaz oldu. Sık sık 
gelen buhranlar yüzünden validem 
de düşüne düşüne hasta oldu. Ken
dim 8 sene mektepte okudum. Aile 
vaziyetimiz tamamile bozuk olduğu 
içi?J. bu sene tahsilime devam ede
miyeceğim, bir iş sahibi olmak isti
yorum. Fabrikalardan babamı ihti
yar diye almazlar, beni de 18 yaşı
na girmemiş diye almıyorlar. Biz 
dört kardeşiz, halimiz ne olacak 
bilmem. Yaşım 17 dir ve kendime 
göre 1.§ arıyorum, iş istiyorum. 

rna· 
ni ve nereli olduğunu sordu . .h ,·er-
vutoğlu hiç çekinmeden cevap 
di: 1 

ll raJl·•• 
Arnavutoğlu Ali P~.' fıı.t" 

Cazgır bu ismi işitince ışı~ detti 
kına vardı. Demek Yenişebır 
helvacı Arnavutoğlu bu idi. dt· 

. · anla Çopur ve arkadaşları ışı auğıl 
1 H ı .. ·· ·· · 'ti"ncc ol ar... e e; surucu ışı 

yerden havalanarak: ııedeil 
- Bak be! ... Evvelden 

söylemedin ağam be? -

Diye mmldandı. bil· 
··yıe Fakat; Arnavutoğlu 0 bir 

yük pehlivanlara güreş yapnı~ij,·all 
adam değildi. Birkaç başpe ycrı· 
ayarında adamlarla güreşerek n1a· 
mişti. Çopur ve arkadaşları bU 
ra benzemezdi. . deJl 

·sının Çopur; Amavutoğlu 1 • indell 
korkmadı. Nihayet, kendıSd 

r anı. altmış kilo eksik bir peh ıv iSJll!· 
Seyirciler de Arnav~ıtoğlU Ve JlC 

ni işitince hayrete düştuler... eJtlt' 
de olsa iyi bir güreş seyrede<'~ ol· 
rine kanaat getirerek ınenınu 
dular.. 

1
• 11)1. 

peJı ı' Cazgır, duasını yaptı. dtl ve 
· · okU ların kısaca menkibelennı 

meydana salıverdi. ,,ıır, 
C:l" 

Arnavutoğlu; meydana . ""'·ıı· 
"bı .... 

çıkmaz boşanmış bir yay gı ta.dl· 
lanarak peşrev yapmaya baŞ bit· 

Bağdaşmalar, hel~Uaş~a.Iıı:a.Şlıı· • 
ti. Ve güreş olanca şıddetıle nıiyet 
dı. Çopur, hasmına hiç ebeJll 
vermiyordu. .. u11cU 

·ı ·· in u« · Arnavutog u~ gureş uıe~· 
dakikalarına dogru hasmının Jl biJ 
ne gelirken tam beş metrede ÇCt 
yunusbalığı gibi daldı. Ve k~~ıı 
purun değil paçalarını topu~ çel' 
eline geçirdi. Olanca kuvvetıle 
ti.. . }le)" 

Çopur, kaidesi çözülen b;eJJleıı' 
kel gibi iki tarafa sallandı. .. ere1' 

.. t'" dUŞ hemen ilk elde sırt us u ı:rers 

mağliib olacaktı. Toparlnnd1
• ııdiııİ 

dönerek güç bela yüz üsti'. ke 

yere atabildi. elde 
"lk Arnavutoğlunun dalla ı sıııı· 

böyle şimşekasa bir süratle ıı:cıııııı 
nı yere vuruşu ortalığı heY 
getirdi. ell ıı· 

Seyirciler, oldukları ycr~ııı# 
yağa kalkmışlardı. İhtiyar 
şaşırarak meydana uğranııştı~ef. 

Sürücü; afallamış olduğu Y 
bağırıyordu: J.ıııfflll 

- Aferin; helvacıya! .. 
da yaman şeymiş be? .. 

Sultan aziz - psr· 
Alta düşen Çopur, derhal ı;ıJll11 

landı ve okkasız, cüssesiz haS BJldl· 
elinden çarçabuk kalkaca~ını ~r~J 

Kurnaz ve çok zeki bır gıı dU· 
olan Arnavutoğlu, hasmı yer: JtiS 
şer düşmez üzerine saldırnra soz 
betinin kasnağından tutnıuş_tu~rJJlıı~ 
de hasmını kaçırmamak istiY 
gibi harekete geçmişti. . r.rr 

·aı v 
Fakat· maksadı başka 1 • Pst: 

pur, koca' gövdesile derlenip t: }lıW 
lanarak bozuk düzen kalkark~ bCtiJl 
mı elinden kurtulmuş gibi k JS 

kasnağını koyuverd i. . dıJ1l 

Çopur, doğrulmak i~i~ ik~ı:ıığ\I 
ya atmış, ya atmamış ıdı. e 01" 
yerden süratle fırladı. Yüzlcrc·i gır 
kalık hasmına ayaktan künde) ıısıll 
çirdi ve kedi ciğeri çengelde 
gibi Çopuru asıp kastı. . ııeıA· 

Çopur, ÜStÜste gelen bU a~I J{iiJJ• 
lara yine ehemmiyet vermedı. kiiJl' 
deyi sökmeğe sava§tı. zar. zor }{tir· 

deyi söktü. Hasmının elin~~n pıı.çn· 
tulup doğrulacağı sırada ıkt o-ltl· 

. . A avtıtOı:> 
larına mengene gıbı rn .. ·dii· 
nun pençelerinin girdiğini goı w 

b!l)'l ' 
Seyirciler, heyecandan derecC 

cnklardı. Hayatlarında:' bU sıır:ıll 
seri ve sülük gibi hasnıın~ 
bir pehlivan görmemişlerdı. ıık i· 

Çopur, paçalarını kurta_rzx1 ~o· 
çin hasmını budadı. Faknt, ııdııttJ• 
Iamıyacağını anlayınca boyu 
ğu vurdu. ...,\ 

(De\'alllJ l , , 
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Amerikalı Bir Milyar
der Şehrimizde 

Otelcilere Boykot İlan Eden 
Bu Zenginin Hayatı ............ 

~ ece saat on. lstiklfil caddesin-j 
~ den geçiyorum. Abdullahefen 
di lokantasının karşı sırasında lüks 
bir otomobil duruyor. Üzerinı.le iki 

1 .\r:nerikan bayrağı, ortasında bir 
;t'ürk bayrağı var. Arka tarafında 
iki ı:netre uzunluğunda bir anten .. 

Otomobilin etrafına büyük bir 
kalabalık toplanmış. Yaklaştım, 
dinliyorum: 

- Amerikalı sinemacıların oto
ltıobili ... 

- Film çekmeye gelmişler .... 
- Şu arkadaki antenleri gör -

dün ınü ? .. Bunlar radyo için değil.. 
- Ya ne için? .. 
- Telsiz telgraf alıp vermek 

lçuı .• 

- Acayip? ... 
Daha fazla dinlemedim. Lokan

tadan içeri girdim. Köşede oturu -
l'Orlar. Yemeklerini yemişler, kah
"elerini içiyorlar. Doğrudan doğru
l'a Yanlarına gitmenin biraz müna
Bebetsiz olacağını düşünüyor, te -
reddüd ediyordum. Lokantanın sa
hibi imdadıma yetişti: 

- Çekinmeyiniz, dedi. Profesör 
\ritı:nor yanlarında. Sizi prezante 
eder. 
~ Sayın profesörü pek iyi tanıdı
ktın için yanlarına gittim: 

- Lfıtf en, dedim. Beni kendile
!'iııe prezante ediniz. "Yeni Sabah,, 
İçhı kısa bir mülakat yapmak isti
l'oruı:n. 

Profesör Vitmor, uzun boylu, 
0tta Yaşlı, fakat son derece yakışık 
h, tarif ve kibar bir zatla kısa bir 
iııgtlizce muhavereden sonra: 

- Mösyö Laurence Thaw arzu
llllıu kabul ediyorlar. Buyurunuz, 
0
lurunuz ... 

Dedi. Şöyle masanın bir köşesi-
114! ilişmek istedim. Mösyö Thaw: 

- Yooo... dedi. Gazetecilerin 
i'erj §Cref mevkiidir. Şuraya otu
!'\ııı uz_. 

Teşekkürle oturdum ve sordum: 
- lsta.nbula film çekmek için 

~eldiğinizi söylliyorlar. Ne gibi film 
r Çevirmek niyetindesiniz? .. 

L lwıösyö Thaw manidar bir gülüş-
oe: I 

metçi var. Amerikadan Parise Nor
mandiya ile gelmiş. Şimdi "seyyar 
ev., i ile seyahat ediyor. Bu, tıpkı 
yataklı vagonlar büyüklüğünde bir 
otomobil. İçerisinde yatak odaları, 

yemek ve banyo salonları, barı var, 
Önünde, daima bir otomobil gidi-
yor, yol açıyor. Radyosu, tclsh te
sisatı var. Dünya ile nıııhabere e
diyor. Bu "seyyar ev,, hizmetçilerin 
çadırlarını, bagajlarını taşıyan iki 
büyük kamyon takip ediyor. 

"Seyyar ev,, yapan Fransız mü
hendisi, Paristcn haı·ckte edecekle-

ri sırada. yanlarına gelmiş. Kendile
rini selametlerken sormuş: 

- Bir eksiğini:t var mı? .. 
- Hayır! Her şeyimiz tamam!. 

Fakat, bu sırada kırmızı ve ma
vi sarıklı Hindli hizmetçiler arasın
da bir münakaşa çıkmış. Sebeb ? .. 
fütap sandığının kaybolması ... 

Az sonra sandık bulunmuş, yola 
çıkmışlar. Mösyö ve Madam Thaw 
her şeyi düşünmüşler. Seyyar evle

rinde hususi bir kompartımanda 

buz, Seltz suyu imal edecek maki
neleri, kaloriferleri, vantilatörleri 
vn- Hepsi otomatik ve son sistem. 

Ö yle ya, yarın 1rana, Af ganis
tana gidecekler; dağlardan, 

vadilerden geçecekler. Kamyonla
rında sandık sandık konserveler, 
Mösyö Thaw'ın çok sevdiği viski 
şişeleri var. Hizmetçilerini de lisan 

bilir kimselerden seçmişler. Gittik
leri yerlerde tercümana ihtiyaçları 
yok. Yalnız yoJları bilen birisini bu
lamadığından müşteki.. Tekrar sor
du: 

- Acaba köprüler sağlam mı?. 
- Türkiyedekilerden emin ola-

bilirsiniz. Fakat, ondan ötesi... 

- Şüpheli değil mi? ... 
Dedi. Ve ilave etti: 

- Ben \'e refikam tabiat aşıkı
yız. Güzel manzaralara bayılırız. 
Sabahleyin gözlerimizi açtık mı, 

pencereden güzel bir manzara seyr
etmek isteriz. Bu seyahati de bunun 
için ihtiyar ettik. ll:ı - Evet, dedi. Etüd filmleri yap 

~ a)( niyetindeyiz. Paristen buraya. 
dallradan geldik. Merkezi A\Ttıpa. -
~ tı. geçtik. Yugoslavyada. Bulga -

. tanda bir hayli film çektik. Dört cek. Kendisine selametler dilerken 
~ndur 1stanbuldayız. GUzel man- davetlileri arasında bulurunadığıma 
liıtil"aların, tarihi abidelerin filmle- teessüf ediyordum. 

Mösyö Thaw karargahını Bal

mumcu çiftliğinde kurmuş. Birkaç 
gün sonra 1stanbuldan hareket ede-

alıyoruz. ................................. ~ ....... .. 
- Türkiyeyi nasıl buldunuz?. Ad d c k E , 

cıs - ~~· memleketinizin ~aban- ana a OCU Si rge-
~ degılım. Evvelce de geldım. E- K f 

bu i Ş~finiz Atatii~k tara.fından ka- 1 m e Urum Un Un 
~ edılmek şeref me naıl oldum. I Sünnet 

Parlak Oldu karayı da bilirim. Şüphesiz şimdi o u o .. u" n u 
~~ güzelleşmiştir. Atatiirk çok 
~uk, hatta llitler \'e Mussolini ile Adana, (Hususi) - Çocuk Esir
,•enııyecek derece büyük bir a- geme Kurumu Adana Merkezinin 
~·· Vefatı yalnız Türkiye için tertip ettiği büyük sünnet düğünü 
~ bütün dünya i~Jn büyük bir misilsiz bir güzeilikle geçti. Yurdun 

&chr. fakir ve yetim yavrularını himaye-
~~Uradan Bursaya, E.c;kişehire, sine alan bu şefkat ve sevgi ocağı
~araya, oradan da Bağdat ve nm maddi ve manevi sefaletin ıztı-
)ı ~olile Hindlstana gideceğiz. 
L 'lra.t .bilmem ki yollardaki köprü- rabını duyurmadan büyüttüğü ço
"'l:l' b cuklar; Üzerlerinde hassclS bir ruh .._,, ızım "Seyyar ev,, i çekebilecek 
.,... .... gibi titriyen kurumlarının kendileri 
~ .. _ .. 'SeyYar e1r,, sözünden, on gün için hazırlattığı bu büyük sünnet 
~ evvel bir ak§am gazetesinde düğününün zevkini k~lblerine sindi-
·~tıı:n. bir yazıyı hatırladım. re sindire akşamdan sabaha kadar 
N 8.ris gaıetelerinden biri, Ame- eğlendiler. Bu emsalsiz sünnet dü
't rika!ı bir milyarderin refika- ğünü bütün Adanayı alakadar eden 
~ dostıanndan bazıları ile Hin- bir hadise gibi.. bir bayram hüviye
~ seyahatine çıktığını, fakat o- tine ~irerek yaşadı. İki binden faz
~ re kızdığı için gittiği yerler- la halk, yüzlerce çoc:ık.. Lile devri 
~·:ataklı bir vagon büyüklüğün- safaları, r:ıehtap eğlenceleri, güzel-

'ır otomobilde oturduğunu yaz- lik müsabakaları, sürprizler içeri-
~~n de bunu aynen naklet- sinde güle eğlene 11eş'e ve kahkaha 

)'-' - c\ffedresiniz, dedim. Siz, "sey 
d.l-.6\r,, i seyahat eden Mösyö Thaw 
""(il lnis. . ., 

Q· ınız .... 
illdti, ve: 

~ l'l~len anladınız? .. 
~~ di. Paris gazetelerinin yaz -
liı.~ ~tını anlattım. Dinlivor ve re -
~na: · 
'13 . b· u gazetecıler yaman şeyler!. 

li4d 
1
Y0 rdu. Mösyö Thaw'in refaka-

~~tlc~erikanın meşhur sinema 
~le tinden John W. Boyle ile 

G. Fahnıe ve altı Hindli biz-

ile coştu. 

Bu sünnet düğünü biraz da, san
ki Türk tiyatro tarihinin yıldönü
mü veya tiyatro festivali manzarası 
arzetti. Zira, Halk Opereti, Arsu
nar tiyatrosu, Macar Dobo baleti, 
muganniye Bedriye Stiheylıl. ve ar
kadaşları ve Seyhaa caz gibi b;.iyüJr 
masraflar ve fedakarlıklar ihtiyar 
edeD heyetlerin de bu düğüne işti
rakleri düğünü bir festival, bir ti
yatro bayramı halinde yaşattı. 

Yusuf AYIIAN 

Tenkld: 
''Dokunmayın 
Bu Arslana !,, 
Ş•lrl : Faruk GUrtunca 
Ressamı: MUnlt Fehim 

•ı limde riya, şenaatle~n:. ~~h~e-
karlıkların en buyugudur. 

İlmin karşısında hissettiğimiz gibi 
söylemek ise, fazileti ilmi manasile 
kabul edenler için bir borçtur. 

Yeni bir şaheser sanat timsali
ni, şair Faruk Gürtuncanın "Do
kunmayın bu arslana,, şiir kitabını, 
ve kitabı resimlerile süsliyen res -
sam Münifin tablolarını seyretmek
le görebildim. 

Bu katmerli sanat eserinin ba
na verdiği ilk ilham sanat hakkın
daki his ve düşüncelerimi açıklıği
le yazmnğn teşvik oldu. 

İnsanlar hemen elli bin seneden
bcri, sanatın mcnşeını aramakla 
meşguldürler. Onun membaı fıtrl 
istidatlarda, sevkitabillerde midir? 
Güzellik nedir? Neye ona tapınırız? 
Güzelliği tekrar yaratmak için ne
den cehid ile uğraşırız? 

İşte birçok sualler ki zaman za
man muhtelif tefsirlere uğramış, 

düştüğü geniş saha içinde tabü olan 
manasını kaybetmiştir. Halbuki bu
nu, tabii karakterlerimizi gözönü
ne getirerek tabii bir şekilde ifade 
edebilirdik: Güzellik öyle bir kalite
dir ki bir şekil veya bir mevzu ha
linde onu dinliyenlerin seyir ve te
maşa edebilenlerin hoşuna gidebil
sin. Ve yaratılması arzu edilen gü
zelliği yaratmış kanaatini seyirci
lerde uyandırabilsin. 

J 

Bu sanatın tabii bir şekilde ve
rilmiş tam bir manasıdır. Psikolo
jik münakaşalardan uzak, samimi 
ve açık bir tariftir. Hulasa bir tabir 
ile arzuyu hoşnud eden her mevzu 
güzeldir. 

Bu güzelliğe model nedir? 
Bize kalbimizin derinliklerinden 

gelen bir hitap vardır: O da kendi
mizi, benliğimizi her şeyin güzeli 
zannetmemizdir. Sanat gaile ve en
dişesi bu benliğimizi nefis bir su
rette süsliyebilmek düşüncesidir. 

Yani kendimizden, ruhumuzdan bir 
güzellik yaratmak ve onu beğendir~ 
mektir. Bu güzelliği yaratabilmek 
için ruhu inceltmek lazımdır ki işte 
sanat budur. 

H is \'e fikri öyle bir şekilde ifa
de etmelidir ki o, gözler ö

nünde ya güzel veyahud da yüksek 
bir surette tecessüm etmeli, bizde 
ze\•klerin, lezzetlerin, şehvetlerin 

inikiisından hasıl olmuş bir alev yan 
dırmah, bu alevi erkek kadına, ka
rlın erkeğe; ferd kitleye, kitle fer
de verebilmelidir, yani sanat binef
sihi insanın kendisinde başlar, ve 
medeniyetin ilk başlangıcında onun
la beraber doğan bir varlıktır. 

Ferdin kendi hissindsen, kendi 
duygusundan doğan bir güzellik, 
tabii bir güzelliktir. Fakat bu duy
guyu müstesna kabiliyetlerle, ilini 
mümareselerle süsliyebilenler, da
ha fazla hissedenler, görenler, du
yanlar vardır ki; işte bunlardan 
doğan güzellik ferdden kitleye, kit
leden ferde intikal eden bir güzellik 
olur. Şaheser tavsifi de ancak bu 
gibi eserler içindir. 

Yazık ki tarih bu gibi insanları 
bize pek az olarak göstermiştir. 
Göstermesinin sebebi kıskanıp sak
lamasında değil, bu müstesna kabi
liyetleri kıskanç tabiatın bolca ih
san etmemesindedir. 

Bugün ise sanat tarihi, sayfala
rı arasına iki isim daha ilave edebi
lir: Birisi nazım halinde kendisini 
dinliyenlerin hoşuna giden şiirleri 
yaratan şair Faruk Gürtunca, di
ğeri de güzellik kalitesini, _şekil ve 
resmi ile seyredenlere beğendirten 
ressam Münif Fehimdir. 

Bu iki dahi sanatkar yalnız şü
rin resim ile, resmin de şiir ile tev
em olduklarını isbat ile kalmamış
lar, bazı müstesna ferdlerin, bütün 
bir kitlenin his ve ruhile düşüne
bileceklerini isbata muvaffak ol
muşlardır. 

Bu katmerli sanat eserinde şiir 
mi resme, resim mi şiire ilhamını 
vermiş, onu bilemiyorum. Yalnız an
ladığım bir şey varsa yur ve millet 
aşkının her ikisinde birden bir a.n
da doğurttuğu ateşin yüksek bir 
isyandır ki birisini nazım ve şiirile, 
sanattan nlimune nakusile bağırt
m.ış; diğerine de fırçasile bu bağı -
ran; haykıran hisleri, duyguları, is-

[Sonu 7 nci sayfamızda] 

Sayfa ı a 

GüZELRODOS 
Türklerin Bu Adayı Zaptı Parlak 
Şehamet Sayf alarile Doludur 

Halbuki ltalyanlar Bugün Türk MezarllQını Bile K~ldırryorlar 

Rodosun Türk sancağı altında iken yapılm:..1 bir resmi 

A odosun Osmanlı Türkleri t~- ıfıAZ AN : 
rafından muhasarası Fatih 

Mehmed zamanında vaki .olmu~tur. Selah Demir 
Bu adada cereyan eden şıddetlı ve L---=---=--=--------
kanlı mücadele 1460 senesi vukua-
tının en mühimlerindendir. Fatih 
Mehmed esasen Akdeniz hakimiye-
tini temin edecek mühim teşebbüs
lere Anadoluda muharebelerin hi
tamından sonra başlamak düşün· 

cesindeydi. Bu teşebbüs için de ve
sileler yok değildi. Fatih Venedik 
ve Napoli kralı ile müttefikti. Flo
ransa dükası Lorenço ile Yunan a
daları hakimi Lconardo ile de siya
si münasebetlere vesileler hasıl ol
muştu. 

Fakat Lorençoya beslediği tevec 
cühü Leonardodan esirgiyordu. 
Çünkü Leonardo Sırp kralı Lazann 
kızile evlenmişken prensesin ölü -
münden sonra Napoli kralı ikinci 
Ferdina.ndın· akrabasından bir kız 
almıştı. Fakat bu izdivaç için padi
şahın ve Venedik hükumetinin mü
saadesini almadığından Venedik 
Cümhuriyetile akdedilen muahede
ye ithal edilmemişti. 

Leonardo ile padişahın arasını 

açan bir hadise üzerine de Gedik 
Ahmed Paşa kumandasında 29 ka
dırgadan mürekkep bir donanma 
Santamora ile Zanta adalarını işgal 
ettiler. Leonardo hazinesile beraber 
kaçtığından onu yakalayamadılar. 
Rodoslular, Fenikeliler, Romalılar 

ve Bizanslılar devrinde de kah müs
takil, kah tabi vaziyetinde kaldık
tan sonra on dördüncü asırda, Os
manlı Türklerinin Akdeniz hakimi
yetini elde etmeğe başladıkları za
manda çetin mücadeleler yaptılar. 
Esasen adalar Türk korı:ıanlarının 
vakit vakit tecavüzlerine uğruyor
du. Şövalyeler elinde bulunan ve 
zamanına göre kuvvetli bir surette 
tahkim edilmiş olan ada, bir gün 
mukadder olan akibetine kavuşa
caktı. 

1stanbulun fethinden ve Anado
ludaki ilhaklardan sonra dikkatini 
Akdeniz havzasına çeviren Fatih 
Mehmed, buradaki siyasi hakimiye
tini daha fazla kuvvetlendirmek, ve 
ge!1işletmek istiyordu. Siyasi ah • 
val de bu arzuyu tahrik ediyordu. 

G edik Ahmed Paşanın emrine 
verilen 29 kadırgalık bir kuv

vetle evvela Santamora ve Zanta 
adaları zaptedildi. Ondan sonra Ot
ranto limanına demir atan donan
ma bu şehri zapt ile meşgul olduğu 
sırada 60 kadırgadan ibaret .Mesih 
Paşa donanması da Rodos Önünde 
göründü. Burada üç ay süren bir 
muhasaradan ve boğaz boğaza bir 
dövüşten sonra Mesih Paşa ma.2--ı 
lfıp oldu (1480). ~ 

Aradan kırk sene geçmişti. 1522 
de Kanuni Süleymanın 300 yelken
den mürekkep donanması tekrar a
dalar önünde göründü. Karadan yüz 
bin kişilik bir ordu ile hareket eden 
Süleyman, Fatihin intikamını al -
mak için zamanın müsaid olduğunu 
düşünmüştü. Rodos şövalyeleri ar
tık son günlerinin yakınlaştığını an
lamışlar, bütün varlıklarile adayı 

müdafaaya hazırlanmışlardı. 
"Şövalyeler reisi Vilier de Lila

dams köylere ateş vermiş, bütün ka 
le dundaki binaları yıktırmış, köy 
halkını kale içerisine almıştı. Yedi 
mevkiden her birini sekiz lisan şö
valyelerine yani; Fransız, Alınan, 

İngiliz, İspanyol, Portekiz, İtalyan, 
Overniya, Provans şövalyelerine 

vermi§ti. Bu suretle her millet ken
di şerefini muhafaza için son dere
ce şiddetle kaleyi müdafaa edecek
ti .. 

Hakikatte şövalyelerin müdafa
ası pek kahramanca idi. 6 ay kadar 
süren bu muharebe "yalnız şövalye 
ve De Liladams'ın ve şövalyelerinin 
cesaret ve kahramaıılıklarile değil, 
Türklerin ilk defa olarak müracaat 
ettikleri bombaların ve Martinengo 
tarafından icad olunan lağım mu
kabili lağım ve davulların kullanıl
masile ehemmiyet kazanmıştır.,, 

Rodosun fethi Ak denizde Os -
manlı Türklerinin hakimiyet hudut
larını genişletiyordu. Yeni zaptolu -
nan Mısırla deniz yolundan muva
sala tesis ve ticari mübadelenin ol
duğu kadar siyasi vaziyetin de em. 

niyetle idaresi için bu adanın her
halde ele geçirilmesi lazımdır. Za -
ten Rodos ve diğer adalar coğra
fi vaziyetleri icabı olarak eski de
virlerdenberi Anadolunun medeni 

ve siyasi tesirleri altında Jıa~ -
tılar. Geniş Anadoluya hakim olan 
bir milletin birkaç mil uzakta bu
lunan alialara kar§! bitaraf bir va
ziyette kalması tabiatile mümkün 
değildi. 

O amanlı Türklerinin bu adaya 
yerleşmesi burada yeni bir 

medeniyet devri açmıştı. Her mu-
harebenin sonunda. görülen karışık
lık az zamanda düzeldi. Şehir ve köy 
ler yeni ve uzun bir sulh devresine 
girince umran ve terakki eserleri de 
görünmeğe başladı. önce kaleler ta
mir edildi. Her ihtimale karşı bu 
mühim mevkii müdafaaya hazır ol
mak lazımdır. Bugün görünen ka -
leler adanın fethinden sonra yeni • 
baştan yapılnu§tır. Bu esnada dini 

ve medeni binalar da yapılmağa bat 
landı. Süleymaniye camii ve "Med
resei Süleymaniye,, diğer Türk eser-

· 1eri gibi bugün sapasağlam dur -
maktadırlar. Bu eamiin arka tara
fında ayni isimdeki hamam Türk 
mimarisinin güzel eserlerindendir. 

Meşhur denizcilerimizden Muraa 
Reisin mezarı buradadır. Namına 
inşa edilmiş olan bir camii de var
dır. Murad Reisin kabri cami için
de bulunuyor. Kiliseden çevrilme 
bir de Enderun camii vardır. Dini 
mebani arasında daha bir takım ca
mi ve mescidler bulunmaktadır ki, 
her birinde gerek mimari gerek sa
nat bakımından Türk ruhunun ince
liğini gösteren pek kıymetli tezyi
nat ve kakma kapılar, gorunur. 
Türk sanat eserleri arasında değerli 
bir mevkii bulunan mezar taşların
dan burada da hayli miktarda gü -
zel ve orijinal tipler vardı. Fakat İ
talyanlar bu mezarlıkları şimdi or
tadan kaldırmışlardır. 

T ürk kültürünün a.sırlardanbe-
ri yaptığı tesir ile baştan ba

şa değişen adanın bugünkü umumi 
görünüşünde, ayni hali görmek 
mümkündür. Rodos son yıllarda İ
talyanların bir hayli bina yapmış 
olmasına rağmen o eski hüviyetini 
kaybetmemiştir. Türkler burada en 
nefis kakma işleri yaparlar. Bu sa-
nat Rodosta pek ileri gitmiştir. Ki
liselerde bile hemen her tarafta bu 
kakma ve oyma işleri vardır. He
le çinicilik burada eski Kütahya 
devrinin bir devamı olmak üzere 
asırlardanberi en nefis eserlerini 
vermiştir. Son zamanlarda Anado
ludan giden Rumların elinde kat
mış olan bu sanat eski orijina11i • 
ğinden birçok şeyler kaybetmiştir. 

Adada bugün yirmi bine yakin 
Türk vardır. Bunlar kakmacılık, tes 
bihçilik, bahçıvanlık, gülcüllik gibi 
sanat ve mesleklerle geçinirler. 
Türk hakimiyetinin adadan kalktı
ğı yıldanberi Türkler burada var 
kuvvetlerile mevkilerini muhafaza 
etmeğe çalışıyorlar. Son zamanlar
da Rumlarla Türklere karşı yapıl· 
mağa başlıyan tazyikler halk üze. 
rinde pek fena bir tesir yapmakta
dır. 

İtalyanlar adanın Türklüğe aid 
nesi varsa hepsini kökünden değiş
tirmek hususndaki gayretlerini in
kar etmemelidir. Bu bir siyasettir 
ki günden güne kuvvet ve şiddetini 
artırmaktadır. Fakat her cebir ve 
tazyik siyaseti gibi bunun da uzun 
müddet devam edemiycceği tabü 
d~r . . !~§anların kölelik devrini gr> 
çırdigı asırlar pek geıii.erde kalmış
tır. Kaldı ki Türkler tarihin hiç bir 
devrinde esir yaşamamışlardır. 

_ieWl.Demı. 
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AŞK INTIKAMI 
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Yazan: Enver Naci Gökteri 

G ece olunca. Hazreti Ali, pey· 
gamberin emri üzerine, onun 

yeşil hırkasına sarınarak yerine 
yattı. Bu suretle kendisini hazreti 
Peygamberin uğruna feda etti. 

Müşrikler, karanlık basınca,. e.. 
vin önünde toplandılar. Ev, yer kat

. lı idi. Kapının deliğinden baktılar 

. ve Reswü Ek.remin yatağında biri· 
nin yattığını görünce, kendisinin o
rada bulunduğunu zannettiler; fa,. 
kat içeriye girmeye cesaret edeme
diler. Sabaha kadar, evin etrafında, 
Peygamberin dışarıya çıkmasını 

beklediler. 
Sabahleyin, kapı açılınca, Haz

reti Muhammed çıkıyor diye evin 
· önüne koştular; fakat evden Ali

nin çıktığını görünce şa§ırdılar. Bir 
müddet, ne yapacaklarını şaşırdı • 
lar. Sonra, Aliye: 

- Muhammed nerede? 
Diye sordular. 
Ali, nerede olduğunu bilmediğini 

söyleyince, biraz sıkıştırdılar; fakat 
söylemeyince yakaladılar; hapset
tiler. Fedakar delikanlı, her hare • 
keti ile her şeye katlanarak bir şey 
söylemiy~eğini anlatınca, Amcası 

Ebu Leheb araya girdi; rica ederek 
yeğenini kurtardı. " 

Hazreti Ayşeden mervidir ki: 
Ree1llü Ekrem, her gün, f.a ak-

YEN 18&.8.&.ll 

Etllım 1&1m11 
Aferin Bursaya .. 

- 5 - - - 10 AGUM'OS 1991' # 

(Devamı \·ııt) 
ob&Jll' 

(*) Bu dağ, Mekkenin ce~r. ,ıı· 
ela bir buçuk saat mesafededi 1,r~ıı 
ğara. ela dağın tepesindedir. 0 :,ö:l' 
gizlenmek için Mekkeye bO . ıı.er· 
yakin bir yer intihap etın~ .. f>d' 
lıaJde Klll'eyşin onların b ;· 
)unacaklarına ihtimal ,·erıUff 
lerini düşünmelerindendir· 

o 



r 

·. 

t 
t 

ıo A.aUSTOS 1939 . YENlSABAB la:yfa ı 1 

AK İMAMIN Y abancılaırn ------ Nazarı Dikkatine 

Tenkit: 

''Dokunmayın 
Bu Arslana!,, 

Istanbul Defterdarlığından ~ 
Tasfiye vesfkalar. 

3 PARMAGI İstanbul Emniyet Direktörlüğün
den: [Ba.' tarafı 5 inci sayfada] 

yanlan, yarnttırtarak süsleterek 
temsil ettirtmiştir. 

. ,,, 

·-
Lira İcJml No. 

2 494 Mazhar 6603 

YERLi POLiS ROMANI -9-
2 .(94 trf an 6604 

10 000 SalahattL. 6605 

Ahmet Sırrı 
Peşinde 

İle Rıza Bey İzler 
İlerliyorlardı 

I - 1/9/939 cuma günü saba
hından itibaren tstanbulda bulunan 
yabancıların (937 ve 938 seneleri 
eylül aylarında aldıkları bir ve iki 
senelik) ellerindeki ikamet vesika
larımn değiştirilmesine başlanacak

tır. 

Burada iki güzel mukayese ya
pa biliriz: Fuzuli ile Faruk; Mike
lanj ve Rafael ile Münif ... 

R odos; §air:i hicran ile inleten 
bir mabudedir: 

10 000 
10 000 

20 000 
1 000 

Süreyya 6606 

Emine Refet 6607 
Memduh 6608 

Suphi 7217 
~~~~~~~~~-

- BEŞİNCİ KISIM -
SABAH BULUNAN BİR 

CESED 
A hmcd Sım saatine baktı. KC'şk
~ ten çıkalı yarım saat olmuş
tu ve uzaktan Şerif Sadullah Pa
eanın köşkü görünüyordu. Yavaş 
~avaş sağdaki keçi yolunu takip e
derken en sonda küçük bir kulübe
lıin bahçesinde iki üç kişinin oturup 
konuştuğunu farketti ve elile ar
kadaşına onları göstererek: 

- Tam vaktinde gelmişlı;r ! de
di. 

Kulübe lçerenköyünün gözler -
den uzak, tenha bir ucunda üç beş 
~ut ağacının gölgesinde adetli giz
U idi. Sım ve Rıza bu tek katlı ve 
llenceresiz kulübeye yaklaştıkları 
~an bahçede yer iskemlelerine 
ç<>lllelıni§ sigara içenler ellerini sal
ladııar ~e ihtiyar bir adam yolda 
0tı.ıarı karşılayarak: 

- Hoş geldiniz! dcd. 
Dut ağaçlarının gölgesinde si -

&araıannı tüttüren iki kişi ayağa 
lta.ıktı. Sırrı doğru onlara gidcrk 
Seliın verdi ve kendini tanıtarak: 

- Ahmed Sırrı! dedi. 
Rıza, biri zayıf, diğeri tıknazca 

lhi sivile Sırrıyı daha iyi tanıtmak 
~n gülerek: 

- lki sene evvel müdUriyette 
İdi. Şimdi lzmitte tüccar... Fakat 
Sıtrı Bey yine bizden ayrılamaz. 

Sonra zayıf ve tıknaz zatları da 
tlçak sesle Sırrı ya prezante etti: 

- Hüsnü ve Kemal Efen diler. 
'.Başka bir şey söylemeye lüzum 

01trıadığını işrap eder bir nazarla 
Sıtrıya baktı. İhtiyar ev sahibi ace
le iki tahta. iskemle daha getirmiş
ti. nıza, ihtiyarı da Sı::-rıya tanıtn-
1'\k: 

- Sütçü Ali Ağa .. dedi. Yirmi 
~etli senedir bu kı.;lübeyi bekler, du
~r. Zabıtaya hizmet etmekten zevk 
'lır. Arada biı Ub'rarsak bize bir a
~1kahve ikram etmekt<:n de geri 
~ Değil mi Ali Ağa? 

.Ali Ağn hemen kulübesine doğru 
ltiderck: 

lı - Rıza Bey, istediğini anladım. 
Cl§Ustüne! ... dedi. 
Sırrı, etrafına t..aplanan üç me -

~Urdan tıknaz ve orta yaşlı pos 
»klısına: 
. - Meseleyi biliyorsunuz değil 
~? diye sordu. 

l\:emal Efendi başını sallı yarak: 
- Evet, komiser Nail Bey size 

);q.dım edeceğimizi söyledi. 
. - Siz ban:ı yru.·dım etmiyecek-''lli· l - • d ec1 w. y 1 '!, a..cn sıze yar ım ecegım. a 

~ Len çoktanberi işten çekilip he
: !tJ sıralarda büsbütün serbest ol
u~ için bütün zamanımı bu es
~t'engiz meseleye hasredebilirim .. 
esaui!f de karşıma bu kördilğü -

~bazı izlerini koydu. Benim yap
~ tahkikata göre düğüm bu 

\'aliderlir. 
~~"mal Efendi gözlerini kırpa-

~ - Biz.de Üçparmağın bu taraf
tı da olduğuna kanaat gelirdik. 

t!le bu sabah .. 
~ - Öyle mi? Bu s<:.bah yine bir 

ce mi var? 

- k ıet.. ı: :r cinayet daha! 
~ı.rrı birdenbire doğruldu: 
- Bir cinayet daha mı? 

) bört adam biribirine biraz daha 
~altluşnrak Keitıalin verdiği izaha-

dinlediler: 
' ~ - Di.in gece Ali İdris Be~in u
~~ı öldUrmUş!er. Cesedi batak-
~l<t bulunmuş. ?z~:_in~e bir bıçak 
~U ası var... Bıldıgımız şu; uşak 

tı gece her zamankinden fazla 
~ ~oş olmuş. Zaten efendisi de 

~ı:.te değilmiş, çUnkU ... 
~1~ yavaşça, Kemal efendinin 

n.u kesti: 
........ Bıliyoruın ! dedi. 

~':':. Cınayetin sabaha ka?"şı iş -
'ıgi tesbit ediliyor. Adeta saat 

doğru .. 
~'iU' Cesedin tam yerini tayin e

~or musunuz? 

- Neden, ne yaptınız? 
- Hemen bu sabah erkenden 

gelip sizi haberdar edecektik amma 
sizin bizimle çalıştığınız ortaya çık
masın diye biraz beklemeyi tercih 
ettik. Kendi başımıza bu havalide 
tahkikat yaptık. 

- İlk defa cesedi gören kimdir? 
- Bir işçi, merkebi ile gelirken 

görmüş ve cesedi yerinden alıp ta 
köye kadar getirmiş. 

- Vah vah ... Yazık ... 
- ::Jumınla beraber ayni işçiyi 

takip ederek bazı izlerle cinayetin 
i§lendiği yeri katiyetle tayine mu -
vaff ak olduk gibi ... 

- Peki, hiç dikkatinizi celbe -
decek bir işaret, bir iz, bir emare 
yok mu? 

- Maktulün cesedinden düşmüş 
olduğunu sandığımız şu mektup 
var. Nail. Bey size göstermemizi 
söyledi. 

- Veriniz bakayım. 
Sırrı kapar gibi, Kemal efendinin 

clindelü kağıdı aldı. Bu bir küçük 
ve yıpranmış mektup idi. Aceleci bir 
el, tıpkı öteki mektuplarda olduğu 
gibi ~arip bir \isllıp ile şu kelimele
ri karalanuştı: 

"Üçparmak iş başında: Varan 
iki! ... ,, 

Hüsnü efendi içini çekerek ve 
dişler!ni gıc:rda larak: 

-Katilin hesabı kuvvetli ... de-
eli. 

II - İzdiham ve karışıklığa mey
dan verilmemek için ikamet vesi
kalarının sırası üzerine gün ve sa
yılan gösterilmiştir. 

III - Her yabancı elindeki ika
met numarası hangi güne tesadüf 
etmiş ise o gün ve saatte lüzum
lu vesikalarla (pasaport veya tabi
iyet ilmühaberleri) Müdiriyele mü
racaatla muamelelerini intaç etti· 
receklerdir. 

IV - 3529 sayılı kanunun mu -
va?tlı:at maddesinin A fıkrası Türki
yede beş sene oturan ve senelik ka
zançları 240 liradan aşağı olan ya
bancılar 125 kuruluk ikamet t~ke
resi alabilmeleri için Nahiye Mü
dürlerinden kazançlarını tasdik e
der bir kağıt almaları lizımdır. 

V - Yeni ikamet vesikaları Emi
nönü Malmüdürlüğünde satılacak-

tır. 

Ayın tarihi Saat 
1 - 9-12 1- 500 13-17 501- 1200 
2 - 1201- 1800 
4 - 1801- 2300 
5 - 3001- 3500 
6 - 4201- 4700 
7 - 5401- 5900 
8 - 6601- 7100 
9 - 7801- 8400 

2301- 3000 
3501- 4200 
4701- 5400 
5901- 6600 
7101· 7800 

11 - 8401- 8900 8901- 9600 
12 - 9601-10100 10101-10800 
13 - 10801-11300 11301-12000 
14 - 12001-12500 12501-13200 
15 - 13201-13700 13701-14400 
16 - 14401-15000 
18 - 15001-15500 15501-16200 

"Ey Bodos; ey canUDJD ~ktiği 
şefkatli ada., 

"Kim bilir sen de ne hicran çe
kiyorsun orada.. 

Fuzzuli hicran firakını, ağlıyan 
şiirlerile tasvir ederken, sızlıyan bir 
kalbin acılarım en hakiki bir şekil
de aksettirtebilmek imkamnı bul
muştu. 

Gürtuncada da ayni hicranın 
firakı var; ayni kalb acısı, ayni has 
retle ağlı yan gözler.. Aradaki fark 
birisinde şahıs olması, ona bir kadın 

elile gelmesi, diğerinde ise bir kit

lenin matem ve feryadını hissinde 
cemedip onu bağırmasıdır. Bu da 
gösterir ki aşk ve matem yalnız bir 
kadının eseri değildir. Belki de on
dan çok üstiln olan yurdun, vata
nın tevlid ettiği kapanmayan bir 

1 000 
500 

500 
500 

500 
1 500 

500 
500 

1 000 
1 000 

500 

500 
500 

500 

500 
1 000 
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GG sı.ı 

" 7218 

,, 7219 

" 7720 

1J 7721 
,, 7222 

İkbal 7223 

u 7224 

" 7225 

A:mıJ 7226 

" 
7227 

,, 7228 
,, 7229 
,, 7230 

" 7231 
Asli dil 7234 
Asli dil 7235 
Asli dil 7236 

Yanya mübadillerinden Alizot veresesinden Azmi Suphi ve sairenin yaradır. Bu yara §airi bağırtacak, 
kızdırtacak, ağlatacak, haykırta- gayrimlibadil oldukları halde kendilerini mübadil göstermek suretile is~ 
cakbr. Onun göz yaşlannı sade ve tihsale muvaffak olduktan ve 934 senesinde iptal edilmesine rağmen ip
sade visal durduracaktır. Şair bu t.al keyfiyetinin ilan edilmemiş olması hasebile bazı şahıslarca bir mik .. 
visalın de yakında olacağına kani- tarı ciro suretiic alınmış olan yukanda miktar ve numara ve hamilleri 
dir. Çünkü onun kabilesi, arslanla- yazılı 66824 liralık 24 adet Uç kuponlu tasfiye vesikalarının iptal edilmig 
rın kabilesidir. 

olduğu ve bu ilan tarihinden sonra ciro suretile alındığı takdirde kabul 
0 Bu ulus bir umanlar o gii.zel 

Roma'1117.ın ==ed:::i=le=n:::1i=y=e=ce:::ğ=i=il=fın===o=lu=n=u=r=. ===========================(6=1:::04==) === 

"Önünde at koı;turan Atilla Dt'u~ •••••••••••••••••••••••••••-.. 
limlendir. DEVLET DENIZYOLLARI iŞLETME 

Bu nesil yumrukiarile ezmiş, 

kahraınanlıklarile kırmıştır: u \'UM MÜDÜRLO~O iLANLARI 
"'Kaç Andri3·adoryanm, gemiler l••••••••••-••••••••••••••••I 

batırarak, ,.. 
"Mc7.armı kıwnışız, yeniden de İLAVE TRABZON POST ASI 

Kendi arkadaşı Rıza efendi de 19 _ 16201-16700 16701-17400 ka?.anz da (Güneysu) vapuru 10 Ağustos Perşembe günü saat 17 de Galata 
dahil olduğu halde Sırrı, bu üç me- 20 _ 17401-17900 17901-18600 İşte o bu kahraman neslin evla· nhtmıından doğru Trabzona kalkacaktır. (6111) 

dıdır. Onun şairidir. Onun nıhile te- ••••mım:iilı•m••mıaammıı:ı••••••••••• .. mura birden sordu: 21 _ 18601-19100 19101-19800 
- Bu Üçparmağm kim olduğu- 22 _ 19801-20300 20301-21000 rcnnüm eder. Onun tahammül ede

mediği 1talyan radyolanhda türkçe 
yapılan neşriyat, propagandadır. 

na dair bir fikriniz var mı? 23 _ 21001-2.1600 inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden : H iç biri cevap vermedi, üçü de 25 _ 21601-22100 22101-22800 

susuyordu. Bu sırada ihtiyar 26 _ 22801-23300 23301-24000 Şair türkçenin katili bu bozuk şive
nin gönüllü bir katili olmak ister: sütçü Ali ağa dört kahve getirmiş- 27 _ 24001-24500 24501-25200 

ti. Kahveler pek makbule geçmiş o- 28 _ 25201-25700 25701-~00 "0 sesinden bilemem ba..~;'ka ruı
sıJ kurtulurum, 

"Seni boğsam ne asil yo.ftnlı 1.:a
til olnrum ... 

• 
15 Ağustos 939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik birn şişeleri pe-

lacnk ki dördil birden sütçüye tc- 29 _ 26401-26900 26901-27600 
rakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 kuruşa satıla

caktır. H ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiyntlı bira bulunan 

bayiler mevcut miktarı gösteriı; bir beyannameyi en yakm inhisar satış 

şekkür ettiler. Ali Ağa başını eğe- 30 _ 27601 ve yukarı sayılar 
rek vazifesi olduğunu söyledi ve ~- fiic =~~~=~~~,,.,,,;;;;~~;;;;;;;;;;=3m 

kildi. 1 
Kahvelerini iç~rlerken birer de ___ R __ A __ D __ Y __ O __ _ Münif e gelince: 

depolarına vermeleri ilan olunur. (6120) Mikelanj, Rııf ael, en güzel tab
sigara yakan üç arkadaşa Sırrı bir 
akşam e\'Vel misafir oldukları pan
siyon şeklindeki ltö!1kün kiracıları

nı anL'ı.ttı. Orada cereyan eden mu-

havereleri. nazarı dikkatini celbe -
den işaretleri söyledi. Bunlardan 
bir şey istihraç olunup olunamıya
cağını tekrar sordu. Bilhassa Ali 
İdris Beyin vaziyeti üzerinde dur
du. Hüsnü Efendi: 

- Ali İdris Beyin köşkünden 
çıkışı bir hahane;-e be-.ıziyor. Hele 
sizin indiğiniz pansiyona misafir o
luşu büsbütün calibi dikkıı.ttir. De-
ğil mi? .. 

l{emal de ayni fikirde bulundu: 
- Ali 1dris Beyi11 gerek Arap

lığı, gerek vaziyeti, sizin de dikka
tinizi celbctmiş olacak Sırrı Bey ... 

Rıza efendi de işlirak etti: 
- Sofrada hen dikkat ettiğim 

gibi Sırrı Bey, si:! de farkında oldu
nuz. Avcı Selim Bey I{ar.-ı.kavuz 

civarında bir kulübe gördüğünden 
bahsederken sözü neden inkıtaa 

Ub'l'adı? 

Ahmed Sırrı Bey sakin ve emin 
bir tav .. rla: 

- Doğru söylüyorsun Rıza Bey, 
fakat ben Ali İdri!i Beye hiç ehem
miyet venniyorum . 

Üç zabıt~ memurunun Uçü bir
den sakit bir hayretle Sırrıya bak
tılar. Onun genç olmru,ına rağmen 
birçok tecrübesi; ve soğukkanlılığı 

üçünün de ÜMUnde tesir yapıyordu. 
Fakat bu kat'i hükmü neye istinad 
ettirdiğini merak ettikleıi için iza
hat bekliyorlardı. 

Sırrı onları meraktan kurtar -
mak için : 

- Mnamafih, dedi. Eğer ben 
Şerif Sadullah Paşanın oğlu Ali !d
risi daha evvelden tanımamış, bil -
memiş, duyma'lllŞ olsaydım ben de 
sizin gibi §Üpheye düşcrcllın. 

- Demek tnıııycrdunuz? Nere
de tanıdınız? 

Hapishanede ... 

PERŞF..MBE 10/8/939 

12.30 Program, 12.35 Türk mü-
ziği. 

1 - Salim Bey - Hicaz peşrevi, 
2 - Leyla Hanım - Hicaz şarkı -
Zevki sevda duymadım, 3 - Sala
haddin Pınar - Hicaz Şarkı - Ley
la gibi hıçkırsa, 4 - Klarnet tak
simi, !>-- Salahattin Pınar - Hicaz 
şarkı - Sızlayan kalbimi sev. 6 -
ID. Selim - Şehnaz şarkı - Bir nev
civana dil müpteladır, 7 - Şehnaz 

longa, 
13.00 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 
Müzik "Karışık program - Pl.,. 

19.00 Program, 19.05 Müzik "O
peretler - Pl.,, 19.30 Türk mUziği 

lolarını, etten gelen bir aşkm ilha- ===========================================-========= 
mile siislemişlerdi. Münif Fehimin G •• •• k E S 1 
ilhamı, aşk ile öptüğü vatanın top- umru te şya atı ıyor 
raklan oldu. Bu mukaddes aşkın lıtanbul Gümrükleri Başmüdürlüg""ünden: 
f ır~ından dökiilen ilham ile resim-
lerini, yurdun kokularile, güzellik- 56 kilo 370 gram müstamel yün palto, ceket, yelek ve pantalon, 16'1 
lerile süsledi. Ve önümüze cidden kilo 700 gram deri taklidi muşamba, 188 kilo 120 gram pamuk mensucat 
şaheser tablolaıY koydu. 377 kilo demir kabartma ve pirinç kilit, 119 kilo 500 gram cin, 1282 kilo 

Hulasa §unu diyebiliriz: Şair kimyahane örnekleri, 5707 kilo .zeytinyağı, 45 kilo müstahzaratı tıbbiye 
ağlamış, bağırmış, haykırmış; res- 53 kilo külçe halinde kalay, 16 kilo 400 gram pamuk fanile, 28 kilo 320 
sam yanıbaşında ayni dertle m:ı.lül, . 

gram yun·· mensucat, 38 kilo 500 gram kurutma makinesi, 10 kilo 400 fırçasını onun gözünden ve kendi 
gözünden akıttığı yaştan boyalara gram şark halısı, 16 kilo 500 gram sun'i ipek mensucat, 1187 kilo mat-
batınnış, coşan hislerden topladığı baa mürekkebi, 3150 kilo kınk gemi pen'allesi, 801 kiio tab~ata mah
rcnklerle şekilleri yaratmı~, süsle- sus hül:isa, 12746 kilo sodyom karbonat, 142 kilo kuru sığır deri.Hi hakkın
miş!.. daki satış iliınıınız 30/7/939 günlü Tecim gazetesindedir. İS!.ekliler bu gn-

lşte bu şaheser, şiir ile resmin 
zeteyi okuyarak satısa gelmeleri ilnn olunur. (6078) 

birl~~n~n&ğ~~r~nd~~ =========:::'=============================== rusudur ... 
"Fasıl heyeti,, 20.15 Konuşma "Zi· Rıza Çavdarlı lstanbı'ıl Emniyet Sandığı Direklorliiğünden : 

Bay Kign mirast..ılanna ilan yolilc son tebliğ: raat saati,, 20.30 Memleket saat a· =====:::. ================= 
yan, ajans ve meteoroloji haberle- lngıltere Japon-
ri. 20.50 Türk müziği. Murisiniz sağlığında 11989 hesap No. sile Sandığımızdan (2500) lira 

1 _ Isfahan peşrevi, 2 .:--.. ~~ yayıprOf~SfO etti borç alarak buna karşı Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Kılıçali pa-
ki Arif • Isfahan şarkı • Gonlumu şa sokağında eı::ki l36. 136 M. 136 . yeni 168, 1&/1. 24. 26 No. lu kar-

rd. 3 Dede Isfahan Londra, 9 (A.A.} -1ngiltcrcnin gir fuııı ve düJrnanlan müştemil odaları birinci derecede ipotek göster. canana ve ım. - - T ky b" .. k el . . B Cr . ' 
şarkı - Aşık olalı, 4 - Zeki - Uş - 0 0 

• uyu çısı · aıgıe ye miş idi. 
. .. . d. . mahallı Japon makamlan tarafın-

şak şarkı - Bır gun geleceksın ıye, dan Honandaki fn:tlliz madenlerinin 
5 - .Kanuni Necmi • ?şşak şar~ı - işgaline karşı Jnp~n hükfımeti nez
Sevdım aldattın benı, 6 - Hıcaz dinde protesto ctmoesı içiıı taıimat 
türkü - Ela gözlerine kurban oldu- gönderilmiştir. 

ğum, 7 - Lemi - Bayatiaraban şar B lk b' 'ki İ . 
kı - Bakasız hüsnün gil\·enme anına 3 an iSi 8 Ş3ffiPIY003SI 
s - sadettin Kaynak - Bayatia~- Romanyada yapılacak şampiyonaya 
ban şarkı - ?mrümün neşesiz ~cçti, bisikletçilerimiz de girecek 
9 - Sad~ttm Kaynak· Bayatıara- Ankara, 9 (A.A.) - Haber al-

22/7 /938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisyon ve mas
raflarla beraber borç r.'Jktarı 5209 lira 34 kuruşa varm•şur. I>u sebeple 
ve 938/ 1437 numcra iie yapılan takip ve açık arttırma sonunda mezı:or 
gayrimenkul 1575 lira beeel ile eanclık namına muvakkaten ihale edil-
mıştır. 

İşbu ilan tarihindeu itibaren bir ay icinde borcu ödemediğiniz tak
dırde kat'i ihale karan verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tewli e

dileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6093) 
ban - Dagları hep kar aldı. 10 - Mu dıgun-ıza .. 8 •1A 14 r1 

k .. di .. k" J7·~ b gore, 1 a ey u arasın- DU b hkl 1 1 1 1 
hayyer ur tur u - )..J.L. pınar a- da Bükreşte ilk defa yapılacak olan n sa a 28 ze 8 ~-· T F O B L ... rııı. 
§lllda. " . . Balkan bisiklet şampiyonasına Türk Dün sabah snat 5 i 32 dakika 

21.3o K~nu~ma Iktisat saa~." bisikletçilerinin de iştiraki kabul e- 2l saniye geçe kuvvetlice bir zelzc- Tifo ve paratifo hastalarma tu-
21.45 Neşelı plaklar - R. 21.50 Mu- dilmı'ş k yf' t R f d le kaydedilmiştir. tulm _,,_ . . - d lın ti. 

Dr. İHSAN SA.Mt 

. "B' li t Pl 22 00 M.. ·k ve e ıye umanya e e- aın<U\. ıçm agız an a an to 
~k .... ır so s • .,,Şef: - . u:.,_ rasyonuna bildirilmiştir. Merkez üstünün lstanbuldan llıaplarıdır. Iliç rahatsızlık vermez. 

Kuçuk Orkestra - · Nccıp ~ Türk ekipini teşkil edecek bisik- 1180 !:11ometre mesafede olduğu Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. 
km,, }etçilerin hazırlıklı bulunmalannı te tahmin edilmektedir. lii:::ili!:ilE!ilEE!7i!ll5::iErAıı~Dli!!;llCz:!!İi 

1 - Ganglberger - Aşk çanları, min maksadile alilirndar bölgelere .......... ~.•n:••.1C11••·• .. ••••• ........ .. 
2 - Adolf Grunow - Bcrlin Viyana b h A 1 b . eıc Tl!J il" 

ZAYİ 
Üsküdar 17 nci okuldan lf,38 se-valsi, 3 - Bccee - Serenad, 4 - u ususta lazımge en te lıgat ya- Nurr-tün Gen~dur ''e arkadaşları 

pılmıştır. nesinde almış olduğum diplomamı 
Fritz Recktenwald - Grinzingde 10 ağustos perşembe 
"Potpuri,, 5 - Rachmaninoff - Pre 23.00Son ajans haberleıi, zira- ~amı Kasımpaşa 
ltid, 6 - Ganglberger - Küçük fltit at, esham - tahvilat, kambiyo - nu-

b YILDIZ sinemasında için konser parçası, 7 - Sorge Bort kut orsası, ''fiyat,, 23.20 Müzik 

zayi ettim. Yenıı:;ir.i alacaSın dan 
eskisinin hükmü yoktur. 

t}skiidar ~eyit Ahmet deresin-........ Ko~ırten bataklığa giden yo
'<11 ağmda ... ıı ukat tam yerini tn-

ede.nuyoruz. 1 

Adeta yerlermden sıçnyncak • 
la't'dı. 

(Devamı var) 
kiewicz - Gavot, 8-Brahms - :Ma- "Cazband - PL,, 23.5!) - 24 Yarınki i'AŞ PARÇASI 
car dansı No. 17. program. Miçe P'l.'llınf varyetesi 

ı.:e 1/8 I\Umarada 
J"Tusret Ercc.>:14P 
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Şiddetli B AŞ ve D i Ş ağrılarını keser, 

ağrılarına karşı bilhassa müessir.dir. 

ROMA TiZMA, SiNiR, 
KIRIKLIGI, NEZLE Yi, 

ADALE, 
SOGUK 

BEL 

AL~INLIKLARINDAN mütevellid 
cabında Günde 

bütün 

3 

\J 

agrı, 

kaşe 

sızı ve sancılarını 

alınabilir 

• • 
S?eJ;,ırır. · 
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LEYLi ve NEHARi ------.. , 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi ·-
HARBİYEDE BEL tüm BAHÇESi ·ı • Bostancıda Sahilde Satı ilk Arsa 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

fhz1ri Fransızca kur~arı vardır 
01.GUNLUK 1M1'lHAl~LARINA HAZIRLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yapılır. 

.. . ,,,, .. 
••••••Okul 18 eylôl pazartesi günii a~ılacaktır. •••İlll• .. 

Münakalat Vekaletinden : 
1 - Devlet Denizyollan İşletmesi ihtiyacı için yedi adet takriben 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yük ve yolcu gemisinin 

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti evveli
ye ile moka vele ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 EylUl 939 

tarihine kadar İstanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 
merkezinde ve 1ngilterede Londra Türk Ticaret Ataşeliğinde talip İn

giliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümanlan alan firmaların en geÇ 

15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay resimleri ve 
fenni şartnameleri muhtevi nihai tek liflerini 1stanbulda Devlet Denizyol-

lan İşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmalan şarttır. 

4 - Teklifler lstanbulda Devlet Denizyolları lşletme Umum Mü

dürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesseseler ara
sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek ve . 
mi.izakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahibi salahiyet 
mütehassısları ile yapılacaktır. (5930) (3559) 

Alaturka Kısmında 

Piyanist FEYZi ASLANGiL 
G_ala Müaameresi 
KıymeUI San~atkar 

Münir Nureddinin 
j~tirakile memleketin tanınmış bütün musild sanatkar 

ları hep bir arada. 

Bayan l\IENŞURE TUNAY'm müntelıap par-:aıan 
Aynca: 16 muhtelif numara - müsamere saat ikiye kş.dar de\•am 

edecektir. Telefon : 43771 _.,,, 

lstanbul Def terdarhğından: 

Müsabaka İle Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere miisabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 

14/ 8/ 939 tarihinde saat H de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları derece 

sırasile lise mezunu olanlar; 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar 

ücretli memuriyetlere: Orta mektep mezunu olanlar: Tahakkuk ve tah-

sil tebliğ memurluklarına tayin edileceklerdir. • 

İsteklilerin aşağıda yazılı şartları haiz olmalan lazımdır. 
ı - Askerliğini ikmal etmiş veya tamamile alakası kesilmiş bulun

mak, 

2- Halen hiçbir mektebe müdavim ve mukayyet olmamak, 
3 - Hükılmet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenede 788 

~=======================~==~sayılı memurinke~unund&~~ü m~~~~n(V) fikramm~ibin

Maden 
iktısat 

Mühendisi Alınacaktır 
Vekaletinden : 

ve hizmete elverişli oldukları anla.51ılmak, 

Yukarıda yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan yapılacak

tır. Daktiloluk imtihanına iştiralC edeceklerin memurin kanununun be

şinci madde5inde yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
Taşra ve merkez teşkilatımız için 250-400 lira ücretli maden mli

hendisleri alınacaktır. 
İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi, askerlik 

vesikası, hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5X9 eb'adında dört kıt'a 

fotoğrafını bir dilekçeye bağlıyarak 12/ 8/ 939 tarihine kadar Defter· Taliplerin vesikalarile birlikte Vekiletimiz Maadin Umum Müdürlü-
ğüne müracaatları. (3537) (588.5) darlığa müracaatları. "5892., 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi: ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUA 1 
SU BE LE Hı 

ANKARA: 
Adapuarı Gemh'll iSTANBULi Bandırma Bur•a ima it 
Butıa Safran bol• 

Tetefoa • • 2«77-9, TeWo.-. c 2316 Bohı E•kiteMr Tekirdat 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri var<br.· 

TELGRAP ADRESi 

Umam Müdürlük ı TÜRKBANK • Şubeler ı TiCARET 

Bostancıda Çatalçeşnıc karşısında deniz kenarında önü kurnlu1' 
arsa satılıktır. Bostan~ı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya • 
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bit 

dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin h~r gün sabahları (10) 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah., idare memurluğuna müracaatları . 

• 

I· Devlet Demiryolları nanları 
Muhammen bcdel!ed ile miktar \'e vasıfları aşağıda ynzıh 2 gf'IJ~ 

malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 22/8/ 939 sah gi1 
nü saat ( 10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koıtıiS' 
yon ta.rafından açık eksiltme usulilc satın ahnaeaktır. 

Bu i9c girmek istiyenlerin her gmp hizasında yazılı muvakkat tcıııi· 
nat ve kanunun tayin elliği veı:;aikl<- birlikle eksiltme günü saatine k8ı)jl' 
komisyona müracaatıan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olar~k dağıtılmaktBdJf· 
. 1 - Muhtcli~. şekil \ 'C Jb'atta v: vagonlurm dahiline asılmak. ;jt.e; 

sckız kalemden murekkcp emaye plaka. Muhammen bedeli 3416 Jır' 
.kuruş ve mU\•akkat lt~nıiııatı 256 lir:ı 2·1 kuruştur. 

·r ,.., 
2 - 3 pusluk 1000 metre gnlvan ize gaz borusu ile 12 adet deını 

galvanize gaz bor_u'.nrı iç~n 6 köşe somu'1lu çift mamcl~n (De~i~deıt~ 
Muhammen be1..h.•lı 20HO lırrı 54 kunı~ ve nıu\'akknt temınatı l5b Jırtl 
kuruştur. (5916) 

l
.l:m-IBI .............. _ ................... ...... 

inhisarlar ll. Müdürlüğünden : 
[-----------~ 

I - Keşif, şartname ve projesi mucibince idaremizin Paşa~~ 
Müskirat Fabrikasında mevcut taktir kulesinin tcYsii işi kapalı zarf usJ' 
leilcc eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 909.01 liradıt'· 

III - I•~ksiltme H / Vf!T/ 939 pazarte:Ji günü saat 15 de Kabat~ 
Levazım ve Mübayaat Rubcsindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır 

IV - Şartnameler hPr giln yukarıda sözii geçen Levazım şu~ 
Müdürliiğü veznesiuden "60,. kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlii teklif mektuplarını Jcanunl 11 
saikle !'( 7,5 güvenme parası makbuzu veva banka teminat mektubııı'11 

ve şartnamenin F fıkrasındıı yazılı vesik;yı ihtiva edecek kapalı zıırfl': 
rını ihale saatinden bir saat evvel mezkiır komisyon başkanlığına ~ 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. "5653,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanlan 
.. ! ...................... ...... 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

2394 00 Eski Kamerhatun yeni Kalyoncukulluğu mahallesiniP ~ 
kiraz sokağında eski 1 mükerrer yeni 16-18 No. lu alt.JJ"'" 
dükkanı bulunan apartımanın nısıf hissesi. ,j4 

1000 00 Haaköy'de Keçecipiri mahallesinin Çöplük sokağında 12 
No. lu iki bab hane. s.f 

500 00 Boyacıköy, Reşit paşa mahallesinin Mektep sokağında 
85 No. lu hane. rtJ 

2010 00 Galata Sultan Beyazıt mahallesinin Mandıra sokağın~ 
No. lu hane. tıe' 

Y~anda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile oJJ 
giln müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 21/ 8/ 939 günü saat 15 te komisyonda yapılacağından tııliı' 
rinin A.karat, mahlfılat kalemine müracaatları. (5906) A 

================================================:::::~ 
Fransızca ve Almanca muha

bereye vakıf 

MUHASEBE MÜTEHASSISI 
Ticari, mali, sınai firma \'eya mü
essesede iş arıyor. Adres Posta ku-

---• GOZ HEK!Ml 
Dr. Nuri Fehnıl 

İstanbul Belediyesi karş1ı;;;ındS. 
Ayberk apart. 

Tel. 23212 
t usu 712 İstanbul =-••••••••m•-~ #' 

Sahibi : Ahmet Ccmaleddin SARAÇOGLU 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai EbilZZir' 


