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İkinci yıl - No. 458 QONLOK SiY ASI HALK QAZETESI 
Posta ittihadına girmemiş mem
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

KURU' 

l'rakya· Manevraları . Danzigde Polonya Aleyhi
P r o gramı ıı ıı-. · · ne Büyük Nümayişler 

Manevra Komutanınırı 
Mühim Beyanatı 

~u·· ki Al h• d ]Manevraıard• Şlm•lden 1 r er ey 1 n e ve· G•rpten gelecek dUf-
1 man ordularına k•rtı mU-
~ı manya dafaa ve mukabele hare· 

klb tatbik edllecektlr 
~Qıan : llüSf'yin Cahid l~ÇIN ---

' 

hnanya matbuatında Türki
yeye har~ı kabaran hücum 

"teca,·üz dalgası Alınan efkan u-
'iyesine ,.e bil113ssa Alınan res
~ lnelıafiline ve memurlarına da 
"Yet etmeğe ba~ladı. Şimdiye ka
~ i~ittiğimiz bazı ınünasebet..,iz 
~iseleri münferid bir vak'a, şalı
" bir hat'eket şelilhıdo telakki et
~ istiyt~rck bundan dolayı bir 
~e çıkarmaktan içtinap ediyor
~q. laknt artık bu münferit val{'· 
~ ~o~ala çoğa.la. ~ümullü ve umu
~ bir mnhh·ct ve m4'na alnrn;tır. 
'n mntb;ıahncla her g'iin Alman 
~etinin düşmanları arasında gös-

U 1 usun Bir Yazısı 
Birinci ordunun, önümüzdeki sa· 

lı günü başlıyacak olan Büyük Trak 
ya manevralarının hazırlıkları bit· 
miştir. 

Manevra kumandanı ve harekat 
müdürü Orgeneral Fahrettin Altay, 
manevra kumandan muavini Genel 
kurmay asbaşkanı Orgeneral Asım 
Gündüzü ve manevra kamutanlığı 
genel kurmay reisi general Zekiyi 
bu sabah "Orduevi,, nde kabul et
miştir. Bundan sonra manevraya iş 
tirak edecek kumaudnnlar ve hakem 
heyeti azalarına Fahrettin Altay 
ayn ayn manevradaki vazüeleri 
hakkında izahat vermiştir. 

General Asım Gündüzle General 
Zeki cu..ınartesi günü manevra sa
hasına gideceklerdir. Diğer kuman
dan ve hakemler de yarından itiba
ren hareket edeceklerdir. 

Danzig Nazi Teşkilatı Reisinin Mühim ·Nutku: · 
''Burada Yapaccığı.mız Yeni Toplantıda Danziğin 

Kutlayacağız ,, Tekrar Almanyaya Dönii:şüniJ. 

Bir Leh -Sovyet Askeri ittifakı Mı? 
Dantzig, TO (i\:.A.) - Bir.kaç 

gündenberi yapılacağı bildirilen Pcr 
lonya aleyhindeki nümayişler bu ak .. 
&anı Langemarkta tertip olunmuş .. 
tur. 

Bu münasebetle söylediği nutuk· 
ta, nazi teşkilatı reisi Förster Dant
zig halkının, birkaç haftadan.beri Po 
Ionya ve onu teşvik eden dostlan 
tarafından Dantzig aleyhinde yapı
lan harb tehdidlerini bütün dünyaya 
önünde protesto için burada toplan
mış olduğunu kaydeyledikten sonra, 
Dantzig halkının Polonyanın teca
vüzlerine uzun müddet müsamaha 
ettiğini söylemiş, "muttandan ya
pılmakta olan harb tehdidleri çok 
vahim bir vaziyet yaratmamış ol -
saydı Dantzig halkı yine omuz silk
ınekte devam edecekti,, demiş ve söz 
lerine şöyle devam etmiştir: 

"- Polonya, akıllanacağa benze
miyor. Bilakis, Alman olan her şe
ye karşı kin ve gayz körükleniyor. 
Binaenaleyh her .şeyden evvel şunu 

Dün Danzigde mUhim bir nutuk 
söyllyen Föl'8t.er 

maklığıma imkan yoktur. Söyliye -
ceklerimi birkaç kelime ile hülasa 
edebilirim. Polonya aşağıdaki husu
satı anlamalıdır: 

1 - BUtün harb tehditleri, bU
tün tahrikat her ne olursa olsun 
bizi Urkiltmez. 

2 - Bu gerginlik anında Dant
zig milleti asabiyete kapılmıyacak
tır. Çünkü, mazinin tecrübelerine 
istinaden nasyonal sosyalist şefleri
ne itimadı vardır ve bu halk, şefle
rinin vakti geldiği zaman doğru o
lanı yapacaklarını pekala bilir. 

3- Dantzige karşı her türlü ta
arruz, her türlü baskını tardetmek 
ve derhal mukabelede bulunmak i
çin icabcden her şeyi son haftalar 
içinde yaptık. 

4- Polonya bilmelidir ki Dant
zig terkolunmuş değildir. Almanya, 
anavatanımız b~yük Almanya ve 
şefimiz Hitler, bir Polonya tecavüzü 
karşısında imdadımıza koşmaya ka
rar vermiş bulunmaktadır. 

tihnekte devam edilen Türklere 
~ hiçlıir tıakika.ttrn haberdar 
~ıYan ve kendi kendilerine bir 
tııllhakeme .\·iirütnıek imkanını bul
~tan büviik halk kitlesinin bir hu
~et du~\•mnsı pt'k tabiidir. Terbi
lıı~I- ve kültürü kıt olan insanların 
~Yatlarına hllkim olrual&n pek 
-~emez. 

(Som' 5 incide) 
Manevraların te'lkldinl yapaca.a 

olan Mareşal .Fevzi ça.Jcmak 1 kaydedeyim ki, eğer ne düşündükle
rimi burada açıkça söylersem kan-

eılık çıkarmakla itham edileme
yiz. Bütün teferrüatile vaziyet al-

Herkes, bütün Alman milleti ve 
(Sonu S UncU sayfada) 

lL a~ae~aleyh, bu kabil adamlar. 
~ak\ T{lrklerle ıitlfiilebet 
~de içlerinden geçenleri kolay
~ dışarıya wnırlar ve sözlerini, 
~ketletini kontrol edemezler. 
litısusi ferdi erde mazur göremez

'e\t: te izah edebileceğimiz ve akıl 
~bileceğimiz bu yakı§ıksız ve 
l't ane hissiyat. Alman memurla
•·• la.rafından s:ıdır olursa katiyen 
~lltnmül edilmez bir küstahlık ve 
~iYesizlik teşkil eder. Geçenler-

bil." münasebetle bahsettiğimiz 
e::· seyahat kağıtlarını yaptırmak 
•·- tabıtaya müracaat eden bir va
~daşımıza oradaki memur yakın
~ ~radenize ineceklerinden, nasıl 
~~~ir memuriyetle lstanbula ge-

g\ndeo bahsediyordu. 
~Aç kalan tavuğun kendisini ar
~ ~barında tahayyül etmesi pek cneral FahretUn, Asım ve Zeki manevra programını retkik ediyorlaı · 

Ilı bii ise de bu rüyayı o Alman me- ============================================ 
d:llru kendisine saklamak icabeder-
~ nuluııdub'll mevki resmi bir va
tJ.~e idi. Orada Alınan hükumetini 
-tnsn cdıyordu. Alman hükumeti 
~na da bu sözleri söylememesi 
~~ederdi. Buna benzer sözler muh
~ .i\lınnn memurlan tarafından 
'a adaki Türklere karşı manttccssüf 
l'ct l'fedilıniştir. Son zamanlarda Al
t lnyadin avdet edenlerin çôğu 
;~dlikleri kaba muamelelerden 
~~~kidirler. Vakıa hiçbir zaman 
'1:i~:tnlar çelebi bir kavim olarak 
, t'et kazanmamışlar, nezaket lıu-
~ltn.da tefcıTUt etm~~İ!ile~·di.r~ .F~

, ~§imdiye kadar hızım bıldıgımız 
aır ntılar gerek ferd. gerek memur 
h· il.tile pek dürüst ve her halde ter-
1Yeı· 
1~/ kimselerdi. Nasyonal - Sosya-
bı n Alman milletini maddeten aç 
<laıl'alttığı kadur, manen de en ipti
tQ- hısa.nıık nezaketinrlen mahrum, 
r.o, ç~l>lak bir vahşi haline sokabil
ir:.· 1 terçekten büyük bir muvaffa
"Yettir. 
la ~~~·asi mülahazalar ve hisler do
lll hııııe koca bir millete heyeti u
~lniyesi itibarile kin bağlamak, 
haı l'tll2 vo lıaknrete kalkmak her 
tıi <le bunu yapan kimselerin mede
ha,~~ViYesi, fikrl ve ahlaki kabiliyeti 
liıı llıda yUksek bir fikir vermez. 
la,t'ı ancak çocukların, iptidai insan
~~ tahsil ve tchzip görmemiş 

• tın düşebilecekleri bir küçük-

Dahiliye Vekilinin 
Dünkü Tetkikleri 

İstanbulun imarı İçin 60 Milyon 
Lira Sarf edilecek 

15 Senelik İmar Planı . Tamamen Hazırlandı 
·--=-- c:c::a---

Şehrimizde bulunan Dahiliye 1 
Vekili Fatk Öztrak dün sabah saat i 
10 da Belediyeye gelerek Vali ve 
Belediye reisi doktor Lutfi Kırdar
la şehir meseleleri etrafında temas
larda bulunmuştur. Bunu müteakip 
Dahiliye Vekili yanında Vali ve Be
lediye reisi doktor Lutfi Kırdar ve 
Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler 
Umum Müdürü Bay Rüknettin ol
duğu halde Belediye Heyeti Fenni
ye Müdürlüğüne gitmiştir. 

!emiştir. Vekil 1stanbulun istimlak 
mıntakaları ve imar planı hakkında 
harita ve maketler üzerinde de u
zun tetkikler yapmıştır. 

Dahiliye Vekili Belediyedeki tet 
kikatından sonra kendisini gören 
bir muharririmize şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

"- İstanbulun 15 seneJik imar 
ııtanı üzerinde verilen izahatı dinle
dim. llül\fmrnt İstanbul belediyesi
ne imar hususunda azami surette 
yardım edccC'l\tir. 

nütün memleket belodiyelerine 
yeni ,·aridat memhaları bulmal{ işi 

üzerinde ehemmi) etle ~,alışıyoruz. 

ller halde lliiyül{ l\lillet Meclisi 
de bizden bunu csirgemiyeceldir. 

Biz TcknisiyenJerln yapılmak lü

ismet lnönü 
Bugün Geliyor 

-·-Milli Şefe 
Vekili de 

Hariciye 
refakat 

ediyor 
Ankara, 10 (A. A.) - Reisi

oümhur İsmet İnönü \'e Bayan İ
nönü refakatlt;rinde Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu, olduğu hal
de bu akşam saat 21,40 da hususi 

(Sonu S üncü sayfamızda) 
... _____________________ ____ 

12 luglio 1939-XVll 
.t"anOl'amA mecmuasının başlığı 

İtalyan Matbuatında 
Yeni Herzeler 

• 
T ürkiyenin istilası 

imiş 

Dolmabahce Sarayında 
Evrak Haz'inesinin Trablu~~arp,. 
Tasnifi /çın Bır Köprü 

İstanbul Baş\•ekalet Arşiv direk
törlüğüne tayin edilen eski İstanbul 
Emniyet Müdür Muavini Kamuran 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Başvekfilet Dolmabahçe sarayın 
(Sonu 3 üncü sa~·iamızda) 

Gavur imam 
Yazan : Zeynel Besim SUN 

lzmlrln bu namd•r zey
beClnln fevkalld• ma
rakh, heyecan ve deh-

şet dolu hayatı 
YAKINDA BAŞLIYORU:Z. --
Demiryoıu Siyaseti, 

Yol Siyaseti -·-Emekll General, Kem•I 
Koçerln bu çok mUhlm 
yazısını yarinki nüsha-
mızda bulae kaınız. 

ltalyada c;ıkan aylık mecmualar 
dan temmuz ayında çıkan Panorama 
mecmuasının aJtmcı sa~'lsının 24 -
25 inci sayfalarında Aladino imzasile 
bir yazı çıknıı~. Mulıarrir makale 
sine !'jijyle baslarnaktndır: 

"İskenderun davasının halli ile 
hakikat te aydınlanmış oldu. Bu da 
vanın halli ile masrafları görenin 
İngiltere, sulh cephesi taraftan gö-

HER SABAH' 

rünenin de Fransa olduğu anlaşıldı. 
Hatay'ın Türkiyeye ilhakının bir 
skandal olduğu bir kere daha teey
yüt etti. Halbuki, bugün Fransanm, 
iade ettiği Sancak ona itimat edile
rek teslim edilmişti. Bugün Fran
sa, Sancağı Türkiyeye satmakla 
vasilik haklarından vazgeçmiş bu· 
lunuyor. 

(Sonu :J füıc'ii say/ ada) 

Tahrikler Karşısında Türk 

T ürkiye Cümhudyeti, Tanı:ı
ma ı;ükürler olsun, askerlik 

bakımından da lmvvctlidir. 
Asırların kalınımanlar mccmaı 

ve kahramanlık m~heri haline ge
tirdiği Türk ordusunun silahı, cep
hanesi, erzağı mchzuldiir. 

Peragatldir Türk siibayı ve l\leh
nwtçik ''azif e başında emir bekli
yorlar. 

Türk milleti yal~ın bir kaya sa
lfıbeti ile Milli Şefinin, hill<fımctinin 
\'C ordusumm yanında ıncvld almış 
sakit \'O vakur vaka)ii takip etmek
tedir. 

hakkını, serefini ve esaletino inıM 
ettiği lıir davayı müdafaa için sa
ııanını, aletini bırakıp silahını ku
~anmış insanlanz. 

Samimiyetle sulbü severiz anı· 
ma onu elde etmek için izzeti nefsi· 
mizden küçük bir fedakarlığa asl& 
rnz.ı olamayız. 

lUüteca\iz değiliz, fakat b;içiik 
bir tecavüze de tahammülümüz yok· 
tur. 

lliiscyin Cahid YAi-ÇIN 

(Sonu S üncü sayfada) 

Dahiliye Vekili burada Vali ve 
Belediye reisi Lutfi Kırdar, Mahalli 
İdareler Umum Müdürü Bay Rük
nettin, Belediye reis muavini Rifat 
Yenal, Belediye Heyeti Fenniye 1-
mar ve Harita şubesi müdürlerinin 
iştirak ettiği bir toplantıda lıazır 
bulunmuş ve şehrin 15 senelik imar 
planı etrafında verilen izahatı din-

zwnunu göst:erdikleri seyleri mu---------------
,.,,.,'""'"""""""""'"~"""'"""'-vv""'~vvvv-. 

HnUnıizdo ne taşkın bir gurur, 
ne yersiz bir tefahür \'anlır. ,Zira, 
.... 

7.~ı1('n bÖ)'lo olduğumuz ve böyl~ 
clüşündiiğiimüz içindir ki, hakkın i
nayctile, cla:vamızın belıemelıal nıu
znffcr olacağına yüzde yüz im~ 
etmls bulunu;) ornz. 

(Sonu 3 üncü sayfada), A: CEMALEDDIN SARAÇOGLD 



~_;:,~=- VAHIDETTIN -....... SEHİR HABERLERİ .,. 

... - ,, _ YAZAN: M. SIFIR İstanbul Süt 
Derdi Nihayet 
Hal olunuyor 

Yerli Mallar Sergisi 
dUnakşam kapattldı 

ltalyan tahrikibam 
dua koydup 

hakikat 

1 talyan tahrikltı, k 
Din endll8 duydujlı bit 

Vahitlettinin Mevlıiini Tarain 
Etmek için Kurduğu Pldnlar kati llltemif8l"8k ele olsa 

zıraıt 11111n111er1 turunmun Is- 1aana ilin ediyor= Bqlazlara 

K urnaz Vahidettin, Enver pa· 1 tirtmfşti. Haremi hümayununun t8Dbul hlldiyısinin " süt müs- Bu Seneki Serginin Hususiyeti ~~~ ~etllhavzave İDllDDsda•ft~ 
~ ea ile yaptığı müli.ka~ sessiw bir k&eesine çekilmi1t bu wauu-ua A&h" 

ve papmn teklifatmı tabal etmil emektar bendesile baobap ""_. 1111s1111rınin lştintill ~ır ., Fakirlik Ve Tenhalıktır aiyuete, sulh styuetbıe 
gibi görtınerek p>wımn w tahtmm ti. O glln, ceddi Fatihin kendielne Şlrklf kUrdJaCak • emperyaUat bir ideal gUtmlJell 
sellmetini &ağladıktan sonra, aanki kıymetli bir emaneti olduğunu söy- Ziraat Vek&leti ile sut şirketi - ............ ' retli bir TUrkiyenin mııP.ft:UU'I 
dünya işlerinden el ve eteğini. çek- lediği Rum tebaai adıkası haklmı· hakkında temaslar yapmak üzere Komite ile müesseseler arasında ihtilaf çıkh ve Avrupanın bu noktasında 
miş inzivaya çekilmiş bir dervil te- veccUhtl.Di1 tatlı aözlerle, ağdah vlt bir haftadanberi Ankarada bulunan layısile Avrupa siyasetinde 
veıtktu ve lll\kimı gaatermllti Bu lerJe izhar ettikten sonra da pek belediJe iktimat mtıdtıril B. Saffet Onlılrtncl Yerli Ka1lar Serglll jm& eı bağlayıp bakakaJmıolardır. bir istikrar UD8Urll olarak 
rolUnft de o kdar maharet ve mu· hoşuna gittiğini beyan ile, J...ogofet dün şehrim.ize gelmiştir. Bay Saffet cltln saat 23 te kapanmıp. Bunun üzerine bu müesseseler ması keyfiyeti .. 

A vaffakiyetle oynamıştı ki, İttihat beyle gizlice görüşmek arzusunda doğruca Belediyeye gelerek vali ve Kili ana•"; .... ;.; ve ... w... -"M sergiye vermek mecburiyetinde ol- İtalyan matbuatmın, Tt1t 
ve Terakkinin üç büyük başını, T~- bulunmuştu. Belediye Reiai Lutfl Kırdan ziyaret inkieaf 18yrm'İ~bnak lç; 0;-1,i; duldan iştirak ve pavyon Ucretinin Balkanlarda komtu ve mi 
llt, Enver ve Cemal paıaeım, samı· etmi' .... ona Ankara temaslan hak bir kısmını tediye etmemege.. ve di- aleyhine ve cenubda da . tin in dırml§ Kurnaz Diyamandi, hemen erte- ..... senedenberi her yıl kurulan aergi ..__ bir empe-"•t si·-......t 
miyet ve hi1snüniye e an • si gün Vahidettinin bu arzusunu ye kında izahat vermiştir. bu aene gtıttnğll gayeye tamamen ğer seneler zarfında da sergiye iş- .n.cusu- A;fftll.W3 ~-· 
tı. Daha ileri giderek eunu da elSY· rine getirmieti Logofet beyi, mu- Bir arka<W,ıınızın tatanbul süt yabancı kalacak bir t.erttpte Jıuır.. tirak etmemeğe karar vermişlerdir. bine ba§lamıg olmakla ith&ID 
liyelim, hele Tallt pqayı ~ym sahih Mazhar ağanın rehberliği ile meselesinin ne tarzda halledileceği 1anarak aç11nnı ve yine gayeye yat. Sergide bu sene en ziyade zarar·gö si, Ttlrkiyenin böyle bir 
tarassudunu, devam ~_:~rınkta· mabeyin dairesine uğratmadan ve sualine muhatap olan Vali ve Bele- Japıadan açddJiı gibi kuru bir me- ren; satı§ yapmak için pavyon kı· girişecek ve mllU hudutlan t..ı.ıt 
kibini ihmal ettirecek d~e an- aaray erkim töyle dursun battA ben diye Reisi demi§tir ki: rubnJe b.panmllbr. rahyan ve her seneki gibi sergiyi de faaliyette bulunabilecek Uta · 

dlrmlştı ~'- b ·· -1 "- lstan'-·' .. ..,.ı....ı-:- hava.·t m- halkın serbest- ziyaret edeceğini" yette olduğunu isbat etmlf · si degina uuıııı göstermeden, ir og e uua v-an'"" .,- ,.,.. Ki11t aanayiimid tamtm.at ve !'- Zira b" • tili" al·-~ 
Halbuki, Vahidettin bpln bir • vakti, haremi hümayuna getirmiş- selelerinden biri de &Ut işidir. Bele- doJayısile unayieilerfmim de bir zanneden kUc;Uk esnaf olmuştur. yor. · ır 18 ,..,_,. 

hirbaz ya da usta bir hokkabaz gi· ti. Sevgili aevketlisinin önünde diz diye halka tem.is ve sıhhi süt içirme- hizmet temJn etmesi mllmld1n olan Sergi komitesinin sonradan ihdas den devlet böyle bir hareketi 
m, ctzli el ve Aletlerle ve bir prog- çöktttrmfte, ayak 6pttlrmtıetil. sini kendisine vazife edinmiftir. Bu sergiye bu aene ietirak etmek gar. ettiği bu duhuliye tıcreti yüzftiıden li milli hudutlarını ve 
ram dahilinde çalışmaia ba§lamış- Vahidettinin, gerçi 0 gün Logo- mevzu etrafında fimdiye kadar bir !etinde bulunan mileaeselerln bfrço- ziyaretçi adedi tahminin de dunun- muhafuaya kadir olduktall 
tı. Evveli, dost görUndUğü :at- fet beyle ne göriltWkleri hakkında çok te,ebbUalerde bulunulmq ile ğu bnyllt wlara gimUe ve bu da obn111 ve hiçbir satıg yapılama- te§ebbUs ~bilir. 
çılar hakkında, halk ve assa itimada pyan e11asl~ra ı.ttnat eden de bir netice alınamamıştır. Bul mtlaleaelerle aerg1 komitesi arum- dığı gibi, esnaf tediye ettikleri ieti· Evet, talyanlarm 
gayri mUslimler arasında günden hakild bir malOmat mevcut ~Lu... Avrupa memleketlerinde bile tam rak bedelinden b&.§ka mallarını ta- de olsun ilAn -etmek m.ecbUdUl'Q 
gine c;olalmakta olan hoşnutsuz· ...,;"'™ manasile hallolunamıyan bu i1J 1&• da mUhim lhtil&fJa,r bq göat:ermit- şıtmak için büyük . külfetlere kat- de kaldıklan bu hususta 
hıktan gizlice istifadeyi dilfttnd'1. Fakat, bu mUWmttan emıra, Va yuı Ziraat Vekilfınizin kıymetli al& tir. !anmak mecburiyetinde kalm.ıflar· vardır ki biri hakikat, diğeri 
BUll••a, Rumlarla anlapağı, pat- hfdettinhı Logofet beyle olan temas ka ve milzaberetlerile milsbet hal Komite mergiye fetlraklerinl te- dır. Serginin istihdaf ettiği asıl ga- za hatadır. Hakikat olan 
rlkhane ile bağdalmağı tasavvurla· larmı aıJdqtırmaamm V9 vukuu bj. yolunu tutml19 bulunmaktadır. Bu mln etmek l8f:edlil firmalara yaptı. Je ise bet kul'U§ gibi JdlçUk bir ÜC• TQrtiyenin kuvvetidir. •r•H .. lrtll 
ima gok uygun buldu. Bu fildr, tl Waare yasılaeak bul hldlaelerin de- makatla birkaç aydaııberi f8hri· lı teJrDfler eaumduı hangi gaye- ret mukabiliı.ıde ''e ticari bir zihni. vetlidir. O, bunu bilmiyor 
llh•4ellll zamanmdanberl onun WetJerile, VahidettlDln. bil Ut mil- mime çabpn milteba•llar tomi8- ye lıltiDat ederek icat edildiği elin yetle feda edilmi§ ve gayeden yapı- · ~t İtalyan .a.lerinc:le 
stWnde Jf!r tutınulbJ. Batta, ilk IUratta, teyidi teveccllh De beraber, 70DU 111e1alli mufaml bir raporla meghal kalan bir dulnaJIJe lcı"etbdn lan fedaklrhkla elde edilen para bir cihet de vardır Jd o da 
1-Jnm muayedealnde. bırlatfyanla- muaJ9de alonunda ga.terdiğl ce- kendilerine anıedilaUftl. Millu'llDI· bu w wwdildlibri lıOcUrmemil w arasındaki zarar mukayese kabul ye atfedilen emperyallat 
rm 1llDUIDIJetle ruhani reWerinl ka mlJek1rbiı biru daha llmullllce leyh Ankaraya avdetlerinde bu ~ Adeta 1ıir taccar JlilıniJtll:i)e llarebt etmiyecek derecede büyük oha111- Jete ba notta. luıdtsata 
bal ederken, lıilh1M8, rom ruhani tekit fJtt11ine w ba mreUe dudak- vekilet erkinile de görllaımek a.... etmiftir. Yeril lüDar SerPtne P- tur. yan bir tellkkidir. Bmm 
ı.,.tl De etraf ve lyanma b.rp, larma drd1lil 'biru bal De apm brtısad mildtlrtinıUsll Anbraya da- relı: mllll lıir nmfeyl JWlne getir- Sanayimizi halka tanıtmak mat lliyaaetinde, totaliter clevJedlll" 
nuan dikkati celbedecek bir tan- tatblandlrdJtı Logofet beyi kendine vet etmitler ve mütehalB's tomisyo- mek w prebe yeril maylimid sadile ve biiyUk fedaklrhklarla ku· riç, herkea anlamlfhr. On 

• w tekilde bttyllk bir iltifat ve ma- bmdetmek llltedltme hDJrınedeMJi. DUllC& haarlanan 8l1t putöıizuym tanıtarak kir atmek ,.,_.. !it- rulan sergi her sene topladığı ziya- nedenber1 'l'Urtiyeniıı ~ 
. nah bir cemile göstermilti. rls. pojeei tlaerinde yapılan tetkik ve tirat eden ftrmalar bu duhuliye le- retçinin 50 de birini bUlamamıı ve au, milli hudutlan dahdinde 

Alır ve tazlmkl.r acJım1arla Der- ÇUnk8, Vahldettln Logofet bey- müzakerelerden llODI'& Ziraat Veld.- reUııdea bihaber olarak ytlbek ÖC- bu sebeple sanayümizi tanıtmak is- 'te telr4WDJDW etmektir. Ve 
117erek, mtıteaddlt. yerlerde mtıte- le bu §ekilde bir müııasebet tesisile Jeti namıu Devlet Ziraat 1'Jetmele- retlerle paVJGD)ar JdralanıJelar, fa- tediğfmiz halkımız sergideki eserle- lıakbt ettirmek~ faaliyet 
a&1lt defalar yerlere kadar etmP mfllPl bulunduiu o ma1arda, e- ri Kurumunun biiyUk bir lWıae ile le-- kat ilk ild iç gln *'8 ~yJe llltie- ri görmek fırsabndan mahrum edil· derken, kQIDIUlarile beynellaı. 
aertn derin aellmlar vererek kulluk· niştesi damad rerit te. azasından tirak edeceii bir anonim firket tet- na edilirse mütebaki zamanlarda mi§tir. Yazdığımız bu ve buna eanüdlbı w h~ ytllallk 
1armı izhar eden bu kafileyi, ayakta bulunduğu ayan meclisinin hıristi· kiline karar Vfll'llliflerdir. Kurul • tefl)ıir ettikleri 91yayı siyaretçller benzer bir tok ı;ebeplerle Yerli Mal- ~ emrettiği premibllr 
ve tatlı ve manalı gtmımsemelerte yan aalarile diğer tanıdlğı rum mu mat t1sere buhman bu lirkethı _.. değil de kendileri seyretmek vasiye lar Sergisi her sene ehemmiyetini ifbirliii yapaıa.ldadlr. 
bqı1amıe Jdi. Ruhani heyet reisi· tebel'am araamda mevcut olan iti· mayeai 800 biD liradır. Bunun GC50 tine düşmüşler ve bilhassa son gUn- kaybctmi§ ve bu .EıP.ne bilyilk bir Bunu Balkanlı dost w 
nhı olmdulu kısa nutkun tereUme- ıaahğa bir Mmimiyet ve doatluk tel- bia lira-. Devlet Ziraat qltta elari ~ ıı: ~ ~ ': = :~vaftaldJeWRIHrle lseptır uta.. :z ~yorlar. Tilrkl 
alnt, tyan uuı Dogoht bey4en dtn- nJsl katmağ& uğraşıyordu. Bunları Kurumu 250 bin lira8l da latanbal ~~~~~""""w"""'~~,.._...,...,.""""" söatl birdir. Sösleıinin 
~n sonra, bizzat bazı beyanatta Vahidettine, ayn ayn ve lıaldJd bi- belediyesi .ile süt müatabsiUeri tara reketlerini dikte eden ~ 
llııahmm&k armmnu izhar etmlftl. rer kul vulyetlnde beDdetmeğe ça- fından temin olunaeaktır. Şirketi Poliae ~.,-ça L. iKTiSAT ışı.mı : ...;.,ı; """Dheli l.L. bir 
laı haretetDe de, ...m. JÜudl w bpJordu. Nitekim. daha teeebbllstl- kurmak için icabeden kanunt forma Uf. R ;.;;.. --;;un ~ 
llryaDl heyet1eriDl 1aüandmnıl ve niln haft&smda entribcılıkta, &• liteleri ve maktul fabrika alparlf- Çeken Sar ho, Toprak mahsulleri ofi- merdlilrtir. Bunu. ciban. 
lacı aa titretmlttL Bu fevkallde il- elam aldatmaktald lktldar ve me- lerini yapmak üzere Devlet Ziraat seyrinde~. Eaki 
tlfat w mulaariyetiıı minnet ve ll1k baretini l8Vketlialne tasdik ettir- JtJetmeleri kurumu idare meclisi re- Düa 3 ay hapse sinin yeni kadro8U tle, muayyen bir emperyalilt 
nmm Memek tzere. Logofet beJ milJti. Ariatldl pqa ne Azaryan • isi B. Cemilin reisHğinde bel ldtWk mahkum oldu Toprak ııah.wıert Ofisinin yent -. o.mani• imparaLt.nr.1ımta11t! 
de ,_ıere kapaDDUI .,. fermam htl· fendlyl, ayrı gtlnJerde ve ayn ba- :: =~~ül etini§ ve faallye- Dün aaliJe dördtlncil caada polis .kadroları gelmiftir. Bu Ddrolara dolayl8De Tflrt umunma da 

maymıu öylece dfnJemletl. hanelerle Vahidettine getirmieı her VV'.,_...,..,.~~""""""""~"""'~""""~ Hasan Atyolu ölilmle tehdit etmek nuaran 19 memur açıkta Jralmak- Nfaflar wrmil. bul hi1lfı 
Vahidettinln, ti. eelızadeliğinden lld8inl de ldeta yeniden ve hünki- MABJ(QIEl.ERDE: ten suçlu Mehmedin chlrutımua ya- tadır. Bitki kadro 80 memurdan te- isııadatta buhmmQltu. FaW 

"Diyamandi,. adında bir adamı var- rm arzusu veçhile biat ettirmişti. pılnufbr. Şahit olarak dinlmen po- fekktll ediyordu. Açıkta kalan bu ,.uet. tek bir noktayı iDWI' 
dı. DiJamandi, ırkının ?.eki w eey- Vabidettinin. Arisücli faNI pek Eve gır· eD Üç sabıkah• lis ifadeBinde: memurlar ofbdn Anadoludati eli- menritti: o da 'mrktln 
tuıtlae haJdbttn malik W bllJwt.. hak , _ Kerkae gldiJordwn. Hamal- Merd olan yalall qtemes, ild 

-

- .. ____ &t-... .,. itma tu•· deiflae bile, fakat. Logofet beyi, o nın mu emesı ter IUbelerine taJiD edileceklerdir. in __ _. ... w ... --- o, _.. ~ .....,_ trik mıwH ı..,,.,,,,.dan a---keıı arkamdan • ......._ IU -.,,- _..., -
vetkle sahip bir adamdı. Olduk~ zamanki pa hane ne7.dinde ı;.-. Dan uliye birinci cesada bir .....,...lis, polis:&; öldUrtlJOl'lar, _:;:- Yeni kadro dtln memmlara tebUg IÜllC8 w emellerini barl*lltllF. 
• .--...... A-•-- ile ticari m~ bir vasıtal mtınuebetdliı ve siyaset o- L. __ ._._ .... _._ .... 1-- bazı ,, ... ....,, edilmiftir. Bundan bqka ....__.. eder . 
...... ...._ ·•• -r- ll.ll1IUKA U'I&& upu881 ya~ diye bir feryat ~ derhal geri &vp-
betleri vardı. ııetııar Ça\l'UIOthl ai· larak tullaD muhakkakbr ki, -"itler ....,, __ ı....ı- llalunalleri ofisinde veklleten vazife Bumm .w~ ~ bG...._ 1* 

b Unaaebetl · vuku · .,.... ~w • dönerek vak'a mahalline .n++i..... ~ ...., ,,_ 
gara tlğıdınm sahibi Ça.wşoğlu va u m erm unu ırae ve Bir müddet evvel Şiflide Bomoa· Mehmet elinde blçak Vangeli "t;:_ gören Nuri Orak vuifelline aaaJe. malik bir milletle. o miJJettn 

atasile, Mısır, Trablusgarp ve Su- isbat edecek bazı tariht ve canh hl- tide JBberte alt bol eve Teologoe, lıyordu. Durdu ve bıçağı tutan ko- ten tayin edilmiftir. bulunan yllkaek siyasi Rahli1l!I 
rt,.,c1e vul mikyaata muamele diıleler de mua pldttçe bildirile- Andoni ve Vaail isminde tlç arkadaf lunu varkuvvetile Vangele s•lladı lhr•c•t ı .. ın mOhlın . siyuetlerlnde, ayni enaf ile 
yapardı. O zamanlar, Firuzağa ta· cektir. kapıya anahtar uydurarak girmlfler ise de tutturamadı. Vanpl de -;;-. Y•IJllll ~11 ... n ballidirler. HUSWll hayatta 
.taflannda oturan Diyamancli. Va- Vahidettin, tebui aadıkası ile ve içeride ne var ne yok babalarının da açık olan bir kapdan içeri gire- Rusya ve Almanya için taahhftt- oldukları gibi siyaset aba81J-.ı 
bidettinin çok yıllardanberi sarrafh bu mUcamele siyasetini takip eder· evinden mal kaldırır gibi çıkanp rek gözden kayboldu. Koşarak Meh lerde bulunan ihracat tacirleri dün merddiler ve kimsenin mah.nck; 
1ızıı ve bazı i§lerde gizli ajanhğını ken aiğer taraftan da. lstanbulun kı satını.şiar. Dün dinleneo p.lıitlerden medin y ......... gittim bı .... Jr hill e- ...._ • raklarmda. gözleri JO)dur. 

ahi.a.J61-1- A a....~4! ~ ..- _t,.,,asadan 150000 kilo yapak mtlba 1 ,apudı. Bllhwa V w::"unm, :V· '"mnJt bucağına çekilip aığJnmıı mu ~~ suçlulan ipretle: linde idi. Bu aebepteo. talyamn. 
rupada ve hali firarda bulunan :::;-et -·.;;,,:aurlanna ..ı.u .... el u- - Bunlar Bomontide bir eve gi- - Bı,.11m bana ver dedim. O bir yaa etmif}erdir. Bu mallar 53 kuruş ile müttefikleri araaandaki 
-._ 0 --'" ttln be• ve merhum .Ll&RI&' ....,.... a- rip bı--1-L ı b" haber ~- ii?.eriııden muamele görmüştür. __ , ___ a...;ıan ---ı.. 
.E""aıı:ııım D&Ua.U& " atmaktan. mevki w ktınll aaldbl ™ yapmı~ar ıze iki defa tehditkar havada salladı ve ~ -& --
prayt Devlet rehıl Salt paea zade verdiler. Biz de kendilerini yakala- da çocukça tahrikltı daima 
eertf P8f& arumdald muhabereleri- obmyarı ulema ve mepyihin celbi dık. Dk evvel yakalanan Vuilin üs b~ Yanqma yakarım dedi. Bil- Bir• fli il~ •.zı llmllfll fakl)'etais Jralmağa mahkt'iJD 
- 'fU1t& olurdu. kalfiplerine çahşmaktan 've her bl- tünde bir de tabanca vardı. J3u ta - mecburiye tabancamı çektim ve a- sıcıllln rekettir. 

T\hoe-......U _.. ... ..nı.-ı. faiz - rerlerlnbı mahzun ytlreklertne ti· 1'ancayı da aldık A-ı~- ... _ .. ._eme Vıe vina bu -...1.6-.a.- a.ı 
.v .. ,,._,_, ,,va ,,......__ .... .a~w • .ıaa.u& +- ederim Pifrer kımıldanıraan de- n..~ --ununa tabı" olan nmı· ı- .._ıı.muu--. 

• .._ -•t....1a muamele va ...... .ı. Va- mitler inmmalrtan da bir ln hali kal· ye gelmiyen bazı eahltıerin celbi ....y -e .ua.n::w A&U virat, Alrdenitde bir med 
-.rt" 1JCU ...,..... .,-.t'W6.. _ ___.... Bu ,_ d ~· h dim. Etraftan kalabalık ve bekçiler resmi müesseselerde çalışan memur-
hldcttinden, o zamanm altın para- ...... ,,.va...... l'Jl"CI e, ~nJLll em- için dUJ'Ullll& bqka gtlne blralaldı. · Bö" lelikl bı .. al d yan olarak kelldi bedjeipf 

Yetigti. y e "~171 dık e- , ___ •ftRdiye '--..3-- -•·....,.'"''-- -ıı. de bhılerce Ura alaeaklı bulumı· llreal Mediha Su1taıwa idare ve ne- Bir t.hdll d•v•aı . tir ,._. ıanu ,_ IWM.IA&"" ~ ...... -.n uu.a eden bir kitJenia propaganda 

Crdu. Borçlusunun veliahtlığı ve zareti altında,_ haremağalarım me- Leman isminde bir kadın bir ar- mış hmedin diğe esseselerden alaca'lflan bonservisleri ıundaki kuvvet 've ceaaretiDe ( 
....-.;~ Me suçu r şahitlerin eylfil bire kadar temin etmeleri ıca· - --•· bir delil +-ı.aı -Uıtı*lılll~ Aha.re de padişahhp bu koca tefe- mur .:ıW.1U9w. kada11 De kocamıdan islnsls mergiyi ifadeleri De de btiyet keabetmit ve - ........ ~ 

linin, hiç filphe yok ki, ytlzünil gill- O gihıUn, phsiyetlne kargı gös- gezmeğe gitmifler ve aktam eve geç , 3 ay iti gün hapsine karar .verilerek bederdi. Haber aldığımıu g&e bu ~ yanlu yola aplJOI'!.. 
tıtırmtlf, yi1ncilini de büyük ve tenDl1 •141ramslıktua cesaret alan dönmUfler, kansından evvel eve tevkif edilmi§tir. memurlardan birçop muayyen ta- Dr ..... 
ltlrlil tUr1'1 parlak 1lmttlerle bfr pır- KeclDıa Sultan, Baltalimanmdald gelen Mustafa karısını evde bulama rihe kadar bonservis vesikalanm te- =============? 

ta çekmecesine döndllnntıettL ,aımım, hemen hemen gtınün mağ- yınca kıZDDf ve kansı geldlği za. Yıziflslli siiSH•I del m1n edemiyecelı: olduklarından ey- 11/11-------~ 
Dice .vtı.1ı llleria .,_ bul- . dur ulema '" meeayilılnln bir aya- maa berine ytli1lyerek mttmıe teh- ..a.ı. ......,ı•sl ıntde barem berine maaşlarını aıa-
wQnaw t.aJraiit hm,a1arma retgllıı haJhıe get:irmffti. Yahmn dit hn'gtir. Duruşmalar dttn asli pvısfla llUllCl9' 

Nellr 411111lnmtl- _,. _ _._, • e ı • da 1 ye Vazifesini ihmalden suçlu polis mıyacak vaziyete d1lvecektirler. Bu 
o günkt1 mw.aav.umari anamda, bil- ördOncll ~ 18P m•ı ft bul memurlarm _,bir formill bulun-

u ld o? .. Eli ... ....., ... ,._ hula llımrlı 8eYfı 1brahtm Xaaım. phitlerin celbi için bqka güne bı- Hasan Tahsinin duru1111aaına dün ,, ....... 

-·-
lh•nlar ummuyordla kif. Daha efencll llUretlel't :nuan cllkb.U ca- rakılmıftır. asllye 2 inci cezada devam olun-

--~• c:etıl laUmquııua. hıAll ip lllmalardandı. ========= mllfbır. Mlddeiumumt suçlunun su-
•uıaım JçilMle sfW g~ lııa çu olmadığım binaenaleyh beraet et 

ımtibiet l8tlkt8lılarm& 4Wllet Mil '" md meghul bir beclevi YURD YA V1WLARJNA meal lbıın olduğunu söylemi§ ve 
~ ~ teehhflt illerine gJ- Ye IDIJdr bir lmrl1kçii olan bu eeyh TEŞICKKOR beraetini istemiştir. Muhakeme ka-

= 4Utld7or, eJwP yWmek efedl. Valaldetthıln tahta ctllQswı- Okudukları Mekteb Kitablanm rar için bqka gUne bırakılmıgtır. 
onian, 1reenaeatı y0z bin- lan evvel llrdilill heDlllreabae .ay- kitab alamıyacak brdeo1eriae ve- Bir rUtv•I euçlueu Bili asliye ildııci cezaya mtıracaat e 

Jleaap ec!fJoıdu. ~ ledilt blr rtlya.71 JaOsnU tabir etme- rilmet bere Radyo Evi ve Kuru- RUevet almaktan suçlu Etem is- derk kendi markalarmm Mardik, 
btltb 1nmluı ~ li yUzU.aclen 1Jlrdenbln, araylslann mumuza gönderen lııce ruhlu -ınde bir memurun dün asliye 2 in- Frank ve lstavro adında tlç kifi ta-

-.111..--1. bir Yurd V' __ , __ A ,..,_uk 'ln-l-..c __. rafından taklit edildi.;.;..' uı..a:- et-

Bir t.akllt ...,, .. 

YaNI itila ... 1la malııul w .. .-.wnra !IMllaara ve hıilJıam .a.anwanua Y-. .--u 15...- ci cezada duruşması yapılmıştır. •&A&A MAW:lo 

)mr •ılı ı 4W t* .,.a 119111. Xedlıa Sultarım Jmdal bir mtiqldl me Kurumu aJenl lflkranlannı •· )(abkemeye geluiiyen bazı phi~ miştir. DUn yapılan clurupıada 
1a,._... ..._. sbl, nar. Jeriıı celbi için başka ctıne bırakıl- mahkeme dosyaam celbi için bafka 

' ' 
nt' 11• ...... -· ~ ftl") IDlfbr. . anne bırakıldı.. . ... 
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-~ : Türkler Aleyhinde ıtalyan • Matbuatında 

l>anzigdePol<?.nya ~ley- ~~~~~;1;!~::~.. ,B&~~~~-~~e~~~~~ilikya Türk!~ !t~~~~::~:s· 
Simdilik . , > 

11Bukadar., 

~. B .. .. k N mayışler larını bu kadar alçalttı mı? .Bunu da sırf Türkiyeyi çember- re verilince. Tharaud kardeşler: il. ~ ine Uyu U ~ +"" • ;t_....;1 - Kilikyadan sonra 1sk_en°~. Kurtulab ır. !f' 

viız. Eveğerha.kahaberdretlearr ouldfau~utefmuc: ':_~~ leme siyasetine almak istiyen U-16"-
.. :• u-...~ --'"--~ .. • • Vllptı. ru.n dem.iş ve bilahare Türklerin §1· a tereye hoş gö~ IÇID. ı.. . . .. . yini sö le- Dünyanın bu karışık zamanın a 

memurlann muamelelerine inhisar Tü"rkiyenin elinde boğazların bulun- malı Surıyeye goz dıkeceg . y ~u.1..m feci vaziyette bulunan 
Prensipine de riayet olunmamıştır_. · 1 ·~; ~ Acaba Tıiirlder en m\.19"' ...... , 

{S.Ş ıtarafı 1 ad sa..vf.ada'.] et.c;eydi bunu da büyük bir facia masile hem İngiltere, hem Fransa, memJ§ er mı, .... · memleketlerden birinin de Bulgaris-
ltf lliyet :sahibi, bütün ecnebiler :Dantziğin hayati hakları muttarı- Pekline kalbctmeden affedebilirdik. hem de Rusya ile te~riki mesaisini şimdi lngilizlellılrdelebn _Mistemiusulu..' ~kler- tan oldugun-u itiraf etmek lazımdır. 
a .. ı_ den "t·g-nenmiştir. Gdinva daha b~- :1 - • ..:•-~-- d ı y~ 
~nuşlardır ki, Polonyanm bu yay ~ .J Fakat bütün teşebbüsün. ha- kuvvetlendireceği zannedildigi içın sı<C.MU'-MU& a Bulgaristandan sızan haberlere 
.._._ · B""t·· gün Da.ntziğe geçmiştir. \'e bu Dant d - • ldü "dir" 
~-.arı artık durmalıdır. u un a· reketin, kumandanın doğrudu og- bu suret:le harekete füzum 'göni · mı · ··e bilhassa İtalyan gazetelerinin 
ııı.11. d ziğin Po1onyadan ancak iktısa ı za- .• A BİR HERZE ·• 
"""l dostları Dantziği Almanya an · ruya yüksek Alman hkiımct ıne- Yirmi sen~ evvelisi Türlt esare- BU DA BAŞI-U,. mu··te .. ali uazılarına bakılacalc olur-
"--- . rarlar göreceğini ispat eder. Polon- 39 rihl" ~.. r . • ., 
.'""lllU ve Almanyanın şark hu - - hafilinden geldiğini gösteren bazı tmaen 'kurtulan ve asırlarca acı 5 ağustos 19 ta ı :ıwı.USSO ını sa bu hakikatin kabul edilmesi ica· 
~ til yanın 20 senedenbcri ittihaz ettigi k . 1 n p lo 
\1 tını böylece çizmek sure : tedbirlerle Dantzig Almanlarının muameleler karşısındayız. şart.tar aıtında fa~ş olan Sanca nin kendi guet;e:;i -O an ........ at- o~o. bedcr. 
etaailles diktatörlerinin işlediklerı Binaenaleyh Türk.iyeye kartı ahalisi sevinirken yirmi sene 90nra d'Italia gueresi Temps & ....... ~esının Vaziveti tahlil · edelim~ 

ııı.._ • ugr-adıiTı hakaretler sayısızdır. . uh bi · • •-· L-·ı-sı"nı· .s 
~~teslim eylemelidır .. , ı:.· .._. ... en sulh hüküm sürdüğü bir ;za- eski sahibine iade edildi. Burasını Roma m a nnın uır mAIUILtt: Balkanlarda c:imdiye kadar güt· ,,, fil 5 _ Hayatın bütün sahasında .. ~. · · ü - !:/ 
~örster, Dantzig vaziyetinin ı - l manda. gayn· dostane bir vaziyet a.- münakaşa. etmek doğru o1maz. Çün tahlil etmektedir. Muharnrın çun· tu··g-ü temerrüd ve tecerrüd siya.setle 

L.. ;\... 1 yapılım entrikalar Dantziğin, luı. • 1 1 Tr "'-' stak" I ~lla, tabnmmU\ edilir gibi o ma- lan .Alınllll hükilmetidir. Alman mil kü" Fransa burasını ne bir ınüstem· cü makalesi ta yanın auıu ı r·ı sonunda hiçbir müttefiki olmıyan 
ılı;c. · 1n kile istisaı·ede bulunmaksızın Al - · 1 
~ teyit eden birçok ecnebi, • · . .ı~ .. : değil' dir. Alman milletine karşı lı>kesi ve ne de Fransa hakimiyeti· yayılışı ve sendika.1 orgamı:asyon a- ,,e bı"la"kı"s mu·· tevali taleplerile kom· 
Rt.. roanyadan koparıiması bize yirrnı ~ 
-ıı 'Ve Fransız Ticalinin beyanatını :sempati, dostluk ve merhamet hissi nin hükümran olduğu bir illke ad- n ile korporatif teşkilatla.nnı can· cmlarının üzerinde c:ttpheli tesirler 
&... senelik parolamızda hak verir: Al· f · t ı - ·ı- ı:ıt-
'llltluştur. besler, ona bir şey söyliyemeyiz. dediyordu. !andırmakta ve aşıst taı~•aın mus- bıraltmıc: bir devlet ·var. Bu devlet 
ı.. . - man'\rnya dönmek istiyoruz. 1.920 ta la d lk ~du !:ıt ı. "l\lteakiben Förster sözlerıne şoy- .J - Fakat Alman hükumeti Türklere ve Yalnız burada 25 nisan - lüman r arasın a azanmış <ı - a'-"'·ı zamanda !talva gıibi istilacı ya 

~ 11_ 6 _ Dantzig halkı kurtuluş sa- -h ..._"3-setm lt "" .J 
~varn eylemiştir: Türkiyeve karşı ittihaz edeceği hat- rilıli San Remo aniaşmasını !habr- ğu sevgi :ve teveccu ten va.ıı e bancı bir mmetin Balkanlarda yer 
-... F atinin çalacağını, yani Almanyaya J de h · bu -'· ı · · ~ütün milletler ve bilhassa ran tı hareketin lkarşılılçsız kalmıyaca- latmamız limn. O zaman bizim - tedir. t.fu amr m-.a esını şu almasına sebep olınalt gı'bi büyiik 

ti... b" p , döncoocnni kat'iyen biliyor. ı larl b"tirm kted" 
-....r ve 1ngilızler ve bitta ı oıon 7 ~ Aralarında çozülmez bir ğına \.'e bir mukabelei bilmisili da- legemiz bu muahedeyi . "~~~ satır a ı e ır: bir tarihi hata işlemiştir. Bu suretlt 
)\\ıar Dantzig ile meşgul olmakta- ·ı vet edecegm-· e emin olmahd&r. Anadoludaki menfaatleri gaz onun "Trablus -pek yakın bir :zaman- ,·omştılannı kınnıc:ı. ve onlann üzerin -.. surette bağlı bulunan Dantziglı er k b" '-- · .l\. ';I 

· F'akat bu meselede söz söyleme· Alman ...... ~.. Türkiye Baş\•eki.let de tutulmak şartile :kabul ediyorum,, da sinirleri oynataca ır em::mmı- de haklı endi.,,.ler uyandırmış olan 
~ . a b" gözlerini aşk ve tazimle Hitlere çe- ,__,, t sab" ı il.'- z· ltal !:ıt~ Cidden hakh birisi varsa o a ız nı·m ve fen memurlanndan yedi ıv:a- diye imzalamıştı. talya daima men yete ıp o acar.ur. ıra, ya- Bulgaristan bugu··n İtalyanın heınerı 
2.. virmiş bulunuyorlar. HiUer, hiç şüp -~ ......... kt· 
"'\ Dantzig halkıdır. Bizim hayatı- tand•"""''" staJ" '""'"'akta idi&er. faatlerinin bekçisidir. nm buradaki ideali moto. ,...~.e ır. hemen kontrolü altına girmiş bu\uıı 
..._ ahs he yolt ki, onlnnn Almnnynya dön- ~ J_.- k " b ktad •taı 
~ "\'e isfütbalimiz mevzuu b o· Bi.r sene e\'Vel Almanyaya gönderil- Evet, bugiin İtalya Milletler ce- Unutmıyalım ı u no an ı - maktadır. 
~ • mek arzularını yerine getirecek ve -- ih 
~ ve biz ~11nu müşahade edi- k d mış· -ı-~ bu gençler orada iki sene mı·yetiDden -kilmiştir. Fakat San yan kUV\-ctteri daha dognısu m ver Bulgan"stan bugu .. n ltalvadan ay 
)lr,,,,_ ';1- bu suretle milletlerin kendi mu a · ..,..... ~ ~- ı .J 
'"'llı: ça1 • .,,,-ı..ı-~1. Bunlar Hamburg, Remo muahedesi gözönünde tuttila.- kuvvetleri hiçbir manie maruz ~a - rılamaz. Bulgar halkı ne kadar iste-

l ocr:atına sahib olmaları prensibini, ~ı;;n.A.MU.U b. K 
- Dantzig lrurul:ılıdanberl, ya- Hano- ,., ... Berlin .-birlerine dağıl- rak onunla istişarede bulunulması madan 'OOrkiyc, Mısır, ceou ı a· se yarın bir harp zuhuru takdirinde 'l onlardan 1919 da esirgenen bu pren- ...... ""' ._ • Afrika 

'

'ekiz asırdır, daima Alman şehri -·-' .. rdı. Fakat Alman memuriaa: ~i.zımdı 1936 Suriye ve Fransa an_· merun, Sudan ve şa.rki Y8. a- İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya. 
si pi muzaffer kılacaktır. llLl9M' ikabilecelde dir B · · Trabt 

kalmıştır. , . "Siz t--:lizier tarafuıa geçtiniz.,, di- ]aşması mucibince de 1939 da Sun- r. • unun ıçın u- Amerika ve diğer Balkan milletleri-
' • t"d d Fo-rsler sözlerini şöyle bitlrmış- AU6• • • sah. ı-~k A"'-=ıı..-..a- İ._l ın ko-p..o...;o te-" - Tarihinin bütün ım 1 a ın- yerek bu. gençlerin stajlanna ~- ye resmen istiklaline ıp. o~ • su u:•-.ua w.. yan • uou ne karşı mih\-er de\1etlenle yanya-
~ 1:919 a kadar yalnız 

0

Almanya tir: yet vermişlerdir. Bu açıktan açaga tL Fakat, Fransa burada bir donek liJdri etmemiz doğru olur.,, na cephe tutmağa mecburdur. Bul-
~gde hakim olmuştur. 1576 da Bu vahim andn yemin ederiz ~k az dostane bir muameicdir. siyaset takip etti ve bu hal Milletler YENİ SABAH - Bütün bu ya- gar hükümeti memleketini feWrete 
b.....~ kral B t • · ki, her ne olursa olsun miittchid ~ ·· ı, • .,.-ı.. ı ·nı d h ..:..~gliler Polonya ı a ory yı Esasen bugünkü AJmanyadan Cemiyetinde de muna~ra Y<> zılar, bugün dünya tan n e en un sürükliyecek olan bu siyasetten ay· 

d. D tzi" ı· kalacabi!ız, milli mirasın bu mukad· ;;ı_ ·ie'- Tü·..ı...: • • ı n-.. ka 1 '-' a tardeylemişler ır. an g _ı· tahsil ~ tetebbü n•mma bir fayua açtı. İngiltere veya u4nsa, ı-.a- har ve sinsı 31yasetıe ıoa.ı nara . nlmağa teşebbüs edeceği gün Ma· 
Qatory'yi şehrin haklanna bıl- des parçasına lcarşı yapılacak her beklemek çok manasız olur. ilmin ye ile bir muahede akdetmekle Tür- .kadar eokulmak cüretini gösteren kedonya komitesinin derbal hare-

- t türlü taarruzu bütün kuvvetimizle ., ,. .. ~:ı. bır 1 · · k 

~ deniz haklarına tecavuz c • "milli,, olduğunu iddia eden Nazi kiyedcn ne bekliyorlar. -""lUIU' tnlyanların kendılenne arşı er- kete ge<;mcsi ve ltaiyanlar tarafın-
. 1. 1 tardedcccg~iz ve s.efimizin her emrini """·azı da --'· :-... - ·• ı Tii "'-= ı ko -....... ıstediği zaman tes ım o maya Abnanyasından başka milletlerin harp \'ukuunda uyg ar n ~er kekçe cepne llll111Ş o an rıuycye dan mükemmelen teslih edi en -
~ ~işlerdir. Zamanımızın ifa eyliyeceğiz. öğrenebilecekJeri :şeyler pek mah- geçirmek, Mı.sır ve Filis~ ve b~- karşı savurduktan iftira\aroır. İ· miteciterin Bulgarist:anı harabeye 
~lıiglileri, cedleri nasıl Polonya Önümüzdeki sefer burada bugün- dut kalmışlarda. Halbuki bu ufak hassa Süveyş kanalını mudafaa :ı- talyan muharriri şunu iyi bilmeli- çevirmeleri çok 'kolaydır. Zira dün 
~~ toplanndan korkmadilarsa kü gibi protesto için değil Almanya- istifadeye mukabil bugünkü Alman· ~in yapılacak sevkiyailiırdan istifa- dir ki Hatay her nmnn bir Türk Paweliçi koynunda beSliyen ltalya 
~ de Rydz Smig1y'nin topların ya dönüşümüzü .kutlamak için top- yada esen zelıirli esaret havasını de. Nitekim, bunu da bize ıisbat eden ülkesi idi ve anavatana kavuşması bugün de Mihailofu elinde bir sili.h 
~korkuları ~·oktur. lanacağız Ye 0 gün yakında doğa • teneffüs etmek gençlcrimılin ma· Mısır Hariciye Nazın Yahya paşa- mukadderdi. Fransa, burasını asıl olarak bulundurmaktadır. Gerek 
~ ~ 1919 da Dantzig, halkının caktır. neviyatı, ruhiyatı üzerinde menhus nın Ankarayı ziyaretidir. Dalıasi sahibine iade etmekle, ancak tarl· Muşanofun Londra -ve Paris seya-
__..Ltehid ve mükerrer protestoları- Bir Polonya - Ru.5 askeri :ittifakı bir tesir yapabilir. Türk genci hür var. F~:uısız • Türk anlaşması da hin kendisine tevdi ettiği vazifesini bati, gerekse 25 Bulgar mebusunıın 
.. ~en anavatandan kopanldı. Vaşington 10 -- Burada kuv- hava iç!ııde ya~ah. 'insan bakla- esraren,gi:liğini muhafaza etmekte· yapmıştır. İtalyan mtiharririnin Moskovayı ziyareti, Sofya, Sovyet 
~erin kendi mukadderatına ken vetle cereyan eden rivayeUcre göre rına bağlı kalmalı, insan şahsiyeti- dir ve Türk-İngiliz anlaşmasının ay Türldere atfettikleri istili planlan elçiliğinde BulgaT münevverlerine 
~ltıin sahib olması hakkuıda Moskova ile Va.rşova arıı.suıda oere- ne hürmet etmeyi (iğrenmelidir. nidir. Balkan devletlerine "·erilen hakkında bir kelime bile yazmayı -rerilen parlak ~yafet, Bulgaristam 
~~nun on dört prensipinde ilan yan eden müzakerelerin doğrudan Buıilar !kitaplarda :tahsil edil- loprak garantilerinden maksat ise, "Zaid addederiz:. demokrat milletlere yalmı1aştıran 
~hak ayaklar altına alındı. doğruya bir askeri ittifak aktinc mez. Bunu bir memleketin yaşayışı, sırf Bulgn.ristanı korkutmak i{,'..in· Trablusgarbın Türkiyeyi istila birer işarettir. İşte bunu her 'Zaman 
~~ - Bu iftirakı takip eden sene· matuf olduğu söylenilmektedir. Bu manevi havası. an'anesi. örf ve 8.- dir. Likin şurasını ç0k iyi bilmelidir (H için bir köprü olacaeöuıı açıkça gözönündc ibolunduran İtalyanlar 
.,,,_bant.ziğin her nevi maddi Alman anaama Polonya hüklımeti ile Sov- dcti temin eder. Nazi ve faşist Al- ler ki, çok tehlike :ve maceralara söylemcğe cürct eden muharrire i- Makedonya komitecilerini teslih ve 
-~n koparılmasına scbeb olan mü- yet Rusyanın mühimmat \'e esliha manya insan medeniyetinin medarı yol açmıŞlardır. se şimdilik yalmz acırız. Trablus- ellerinde bir tehdit vasıtası o\arak 
~ yan} Dantziğin Polonyan>:?. mübadelesine ve bilhassa kömür iftiharı olan bu ölmez prensiplere . Şimdi ise~ mühim bir sual kar· garbın, !taiyanl:ıra dünyayı istila bu1undurmaktadırla.r. Bulgaristan 
~yegane mahreç teşkil edecegı hususatına inhisar etmektedir. arkasını çevirmiş ve totaliter bir u- şısmdayız. O da: için bir köprü mü, yoksa cchenne- İtalyanın bir oyuncağı halinde al· 

l çuruma dalmıştır. Almanyaya gön· - Acaba Türkiye bukadarlıkla mi boytıyacaklan bir sırat köprüsü dlğı emirleri tatbike devam edecek Irk Fransız \( ı dereceğimiz gençler teknik bakı- iktifa edecek midir? sualidir. mü olacağını istitrbal gösterecektir. olursa kendisini ne kadar büyük 

l - ismet inönü mından öğrenecek baı:ı şeyler bula- bir tehlikeye atmış olacağı kabın • ~ 

'
"as ınıa,ması bilirlerse de insanlık hakkında pek Dahı·ıı·ye Vekı·ıı·nı·n münakaşa bile değildir. ~ ~. . k - AFransızy4--kas ..... _Jaı::ı.ma- Bugün Geliyor eksılt ve zararlı bir fikirle buraya Şu halde Bulgaristan ne yap-

" .. ur ,... ~ !:ıt dönmek tehlikesine manız bulunur· malı! 
tL.tçltı bir müddettenberi Parıste ce· [Baş tarafı 1 llcl sa)"facla] lar. Binaenaleyh, A\man 1ıükfuneti- D •• k •• T tk•k 1 • Vata.mnı seven ve menfaatini 
;ra. eden müzakereler muvaffa - tnnle Ankaradan hareket buyur· ne düştüğü manasız ve gülünç isteri u n u e 1 e r 1 bilen her Bulgar bu sual karşısında 
)tQe netioelenerclc parafe edil· mu.'jhlr ve istas)·onda B~kil Dr. buhranı içinde Türk stajyerlerini i· ŞU cevabı verir: 
~~ • Bu haber dün piyasada ibü· Refik Saydam, Genelkurmay Ba:ş- ade ettiğinden dolayı minnettar kal· ltalyadan gelen silih ve cepha-

~ memnuniyet uyandırmıştır. -m a.~ e\:u , ·1· • ~ 
"'-· .. _. M ı F .....;: Çakmak c:soh mam.•• 1·cabeder. [Baş t.anfı l nci sayfada] 1400 bin !ira, Taksim meydanının a- nelere hudutlannı, şayia, propagan-

...._~ bul v k __ _._ b Fa...._t Türk hükiımetinin ittihaz hakkak yapmak azmindeyiz. l"alw& çılması ve te.sisatı 2.500, Eminö- da ve emirlere kutaklarmı kapa-metni henüz §ehrimbe nınu;uc: tlllan e n«~, me us 1\.4 

1 
ı V k• ı ti ·ı · ı ı rl An etti~ battı hareketten dolayı bu IMmc1a lMı me\i büyük ~ nü - Beyazıt kısmı 750 bin, Sultan- mak, Makedonya komitecilerinin · · · ~...;;ıfilr. Dün birçok tüc- ar, e a e er ı erı ge ene , • 6 • 

' ~&& t edı kara ,-aıi ,-ekili, merkf'Z kuman- gençleri şahsan mesul tutmak ister yann bizi tenldde ,·e~ile olaeak b· ahmet meydanının tanzim ve tev- muhtemel faaliyetlerine mani olmak 
ıı... ısefarethaııeye mümcaa: e· .•• a •. ; onlara türlü türlü zoduk gös· talar yapmaktan korkanıL 8'l im- sii 750 bin, Tophane . Kara.köy ilti· için tedbir 81mak ve nihayet komtu 
~,-..ı._.ntn metni L-L.'-mda iza- danı ve emwiyet dh-ektörii b.rafm- 6 -

·-ıı----- ıU&Aa. c1an - lanmışlanhr terilmesi, Berlin sokaklarında para- susta !'Ok titiz danıu11yonaz.,, sa.in~ bin, Beşiktaş - Bebek 750 lan ve büyük demokrat devletlerle 
w-~-1-.11~-. ~-·'--·:t ne sefaret· ugur · · d b" s·--'- +--ı.· · ,,_ -•· n 1 ~w.&· ra.a.• Kala.balık bir halk kitlesi ıDilli sız bırakılması, register mark ile a- Vekil heyeti fennıye en sonra ın, '::ı.ı~nane - Kasımpaşa . Sütlüce ~ ...... ı mesaı youannı aram<&A. DU -

\... ...... ne de .şehrimizdeki ali.ka- • lındı diye eşyalarının lıuduttan ~ı- tekrar belediyeye gelerek bir müd· 900 bin, Tozkoparan ye§il saha&lllln garistanı feliketten 1kurtaracak bu 
~henüz :resmen malümat gel- şeTuniii heyec-.anla alkışlamıştı:,__ karılmamak istenmesi gibi haller det meşgul olmuş ve saat 11,30 da taniim ve ıstahı 250 bin, Çukurbos- tarzı hareket olabilir. Kendisini bir 

\.: ~1dir. Müzakereler netice1en ı ·ı· b manevr•ları affedemiyeceğim\z tecavüiicrdir. belediyeden ayrılmıştır. tan - Edime1rapı 100 bin, Üsküdar ahta t gibi !içinden ,.e dışından sa-
>;"_ ı.ürtc heyeti yakında. Londra- ngı U ava .. Üçüncü ~ich bükUmetioe dün- Dahiliye Vekili öğ1e<len sonra vi \-e Kadıköyünün imarına 1300 bin Ji. ran tta.1yıı ile beraber felilcet ve se-

l.~ İngiltere ile yapılacak Londra, 10 (A.A.) - Bugun, oe- yada bir milletler aram nezaket düs- liyete gelerek Vali ve Belediye reisi ra aynlınıştır. faıet uc;urumuna yuvarlanmamak 
~ !lıüzakerelere iştirak edecek- nu~i ~~~ birkaç bin ta.yya· turları mevcut olduğunu la.brlat· :Liıtfi Kırdann riyaseti a.lbnda t.op- İKiNCİ BEŞ SENELlK 1MAR için bundan başka çar.esi yoktur. 
~~~ ile yeni pat".afe edı,en renın iştira.kile yapılmakta. olan mak için mulrnbelei bilmisile müra- lanan hava taarruzlarına karşı ıpa· PROGRAMI 'MURAD SERTOGLU 
\~da hazırlanan esasıa.ra göre "hava harbi,, nin ikinci günü, "düş- cant edilmesi artik kat"i bir arzu· sif korunma komisyonwıun toplan- 8eyazrt meydanı 1 milyon, -Şeh- -w=•=• .. -=·---·= ı • 

~ ~elcet ile olan ticari münase- ma.n,, tayyareleri, yüzlerce muha - ret şeklinde düşünülmelidir. tısında hazır bulunmuştur. zadebaşı • Y:cnikapı 2 milyon, Ak- D 1 abahc Sa a dı 
~n fevkalade artacağı mu- rebe tayyaresini, balon baraJ1annı Biisryin (}üid YALÇIN BİRİNCİ BEŞ SENELİK İMAR saray - Topkapı (Aksaray ve Top- O m e f yın 
~br. Anlaşmanın parafe edil· ve müşahede gruplannı harekete ge l PROGftA:MI kap1 meydanlan dahil) L500 bin E k ff '• • • 
I~ haber alan aiccarlar yeni an tiren müdafaa hattını geçmcğe te- Fr'"'ASIZ ve ogı'ıt·z tstanbtil belediyesi, İstanbul şeh Eminönü - Sultanalırne~ :e Sultan- vra az1nesının 

.....ı.:b·· tm" ı b ı U ' irinin üç kısma. .aynlan 15 senelı"lt ahmet meydanının tanzımıne de\·aın 
~ esaslan biJdirilinciye h- '5""' us e ış er ve azı tayyare er, f 

f ··yet .t. ~b·ı M Asker"ı Heyetleri ıimar plinmı tamamen bamtamış- 2,'250 mıı. 'Eminonü _ Beyazıt kıs- Tasnı· 1 ~ ile yeni &ııgainıanlara ena nı şeraı ı seuo;; ı e _., anş sa-
_..:..'--. J-· hillcrine yakın bazı noktalarda mü- tır. men 700 bin, ar"keolojik parkın is- ' 

.... Q.Uea::,( , dafaa şebekesini geçmeğe muvaffak Moskovada Senede 4: milyon liradan l5 sene- timliki 500 bin, Eminönü - Yenika.- (Ba.-; tarafı ı inci sayfamızda) 
--...._.~anın metni birka~ gft- olmuşlardır. Fa.kat bunlar dıı lngiliz de ve 60 milyon lira sarfile tamam· :pı turistik y:Ohı kısmen ı milyon, dalö tanlıi vesı"ka1an da tasnif et-
~!" alikadarlara resmen bildi· ı Leningrad, 10 (A.A.) - İngiliz lanacak olan bu muazzam p~an dün Taksim - Karaköy ..... ı.-un Cihan- ıti~b- karar vermi3 ve mütehas-

. • arazisi üzerinde müdafaa tayyare ,~ • ve Fransız askeri heyetlerini h.8.mil Dahiliye Vekiline izah edilmiştir. ,gire iltisakı 500 bin, Aksaray • Ye- ~;ıslardan Ragıbı bu işe memur et- • 

!tıgoslao 
"?•vekili 
'Qly ada 
'~lgrad, ıo (A.A.) - İyi ma.lu
" '-lan mebafilden bildirildiğine 
"""'-~ bu sabah tayyare ile Nişe git-
~ olan Ba§l•ekil Tsivetkoviç öğ 
'~ 80tıra Adriyatik sahiliae inmiş 
'~ sonra da ltaıyada Ticyes
~ _ eket eyleınip. 

'.-:"1'Cla ikameti bir g8n sürecek 
~ ~ mülikat olmıy_acak 

grupları tarafından karşılanarak ge- b ı "C"t f E t :H- • ...J u unan ı Y o xe er, , vapuru, ·~ :adet beş senelik programa dikule 18250 bin. Taksim meydanı miştir. Burada ·yakın Ye uzak Tür11ıt 
riye dönmt:ie mecbur edilmiştir. Bu · ı....._ -aı-·;.,t,; H--..fil 
tayyarelerin bir kısmı da bu esnada dün gece uuı._ya 6~r. ..,. .. ~er aynlmış ıolan imar ]plinmı :tama- ile Harbiye \'C yeşil sahada yapıla- tarihini aydınlatacak pek mühim 

gemide Fransız ataşemiliteri genaral men elde ettik. Birinci beş senelik cak tesisat için 1,500 bin. Olimpik ''esikalar bulunduğu tahmin e.dil· 
"düşürülmüş,, tür. Palasse, hava ataşesi aJhzy Luguet pro,gramı neşrediyorm: saha ve tesisatı 4 milyon, Aksaray- ımektedir. 

Bu gece, Londrada bütün ış.ıkla· ve İngiliz ataşemiliteri albay Fireb- B1R1Nct BEŞ SENELİK YenibabQe y-Ol11 750 bin. Osküdar Milli 1n1nlabımızn dü~an olu 
rın da söndürülmesi, "düşman,, ın race ta.rafından se18.mlanmışbr. PROGRAM ıve Kadıköy.ün imanm. l.,.(00 bin, son halifelerin vesikalarında milli 
lııgılterenin hayati merkezlerini tay Bu sabah saat dokuzda da Lenin· Eminönü - Bil - Unka:pam S IUnka.paru - ~p yoluna 1 milY<>n, tannimizi 1lydmlatacak pek mühi~ 
yare hücumları ile imha edebilme· A T :'9 D Jm ba .. ı...... :s.. ~ ,. grad askerı mm takası genel kurmay milyon lira, Azapkapı • Xepcbaşı 1 opuane · o s--.," 100 bin lira. şeyıler bllıunmtls-l.u•. 
sinin tamamiyle önüne geçecektir. 

"Muhasamat,, yarın akşam saat 
19 a kadar devam edecektir. 

Şimdiye kadar yalnız iki vahim 
kam vukua geldiği teyid olımmak
tadır, bir bombardıman tayyaresi 
York civarında sukut etmiş \'e mü
rettebatı olan dört kişi ölmüştür. 

Baş'ka bir "düşman11 tayyaresi de 
bit kişilik mürettebab ile kayıptır. 

başkanı general Çibisov, Battık filo- milyon lira, Urikapanı - Şehzadeba- OÇONCO BEŞ SENElJK -
su genel kurmay ba§hnı firiaıt.eyn şı 2 milyon tira., Kara.köy meydanı PROGRAM: iltisak 500 bin lira Fener - Fatih 1 
kaptanı Kami§Vili, Leningrad mer - 1 milyon lira, Karaköy • Taksim Yeni.kapı - Yedi1'.-u!e turisb'lt yo- milyon Ura, Cihangir Sıraserviler 
kez kumandanı albay Denisov, vapı- (2,500) bin lira, Yolcu salonu • Ka· lu 1,250 Bebek,, Taksim İngiliz ee- 250 bin lira, Kariı.kôy - Azapkapı 
ra giderek lngiliz ve Fransız askeri raköy 200 bin lira. Azapkap1 - Ka- farethaııesi Taksim ~600 Bebe'k Rıhtım yolu 1 milyon Eminönü - Un1 

heyetlerine beş geldiniz demiştir. ralcöy 1,500 lira, Koska - Beya- Mısırçar.şı.s.ı Unkapam ı;«>o Bebek, kapanı Rıbtmı -yolu 1. milyon, y~il 
Heyet uası, Astoria otelinde mi- zıt, 400 bin, Barbaros türbesi etra- Unkapanı Üniversite 1 milyon, Un- saha içinden geçen Taksim - :Maçka 

safir edilmi§tir. Bu gece saat ya- fınm açılması 400 bin, 'Maçka - Dol· kapanı Fatih 600 bm., Eminömi • l150 bin, Kadıköy, Boğaz,, Ana.dolu 
nmda trenle Moskovaya hareket o- mabahçe 200 1bin, Sirkeci - Yedikule Çarşı - Divanyoha 1 milyon, Hü mey n Rmnelt sabilleıi ve mnteferr;· 
lunacaktır. teneke mahallelerinin kaldırılması danı, Üniversite Unkapanı yoluna imarat 6.150 bin lira. ,.. .... 
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BiR CELLADIN L 
' *'$: Hatıraları 

•• Uç Gün Sonra Bana Yeni 
Bir İş Hakkında Talimat 

Biiyük Gençliğin Beden Terbi
Verildi yesinde Radyonun Rolü 

-a7-
Fikren gayelerine hak verdiğim bu 
topluluğun, icraat tarzlarını beğen
miyor fakat zor ile, ilet oluyor -
dum. Artık bu işin içinden sıyrılmak 
benim lçin zordu. Buna karar ver
dikten sonra, odama gidip yastığa 
başımı gömdüm ve çoktanberi has
ret olduğum bir uykuya daldım. 

Yeni bir vazife •ldım 

arkadaşlar tecrübe edilmiş kimse- Yazan: Kerim Kanok 
lerdir. 

- Bir tane gönüllü çıkmadı. Bedenterbiyesi teşkilatımn umu-
- Sen gönüllü olarak mı bu isi mi faaliyet sahasını gösteren ista-

• yapıyorsun?. , tistiklere henüz malik bulunmadı-
Doğru söylüyordu, ve ilave etti: ğımız için memleket maarif teşki
- Yolda kahpelik falan ederse latının genel programına giren tah· 

sıkarsın beynine kurşunu.. sil çağındaki iki milyona yakın gen-
Öyle ya, bu kadar kolay bir yol cin bu günkü durumunu gösteren 

varken biz ne diye uzun uzun düşü- bazı ihsai malumatı, mümkün mer· 

· te toplanmış olan gençliğe pekala 
beden terbiyesi dersleri verilebilir. 

r üç gün sonra şu resmi emri al-
nüyorduk. tebe maksada yardım eder düşün-

- Sıkarız beynine kurşunu.. cesile, aşağıda veriyoruz: 

Radyonun işlemesi için elektrik 
cereyanı bulunmıyan kasaba ve köy 
!erimizde hava pervanesile otoma· 
tik şarj yapan akümülatörlü radyo 
makineleri konulur. Hergün muh
telif köyleri ziyaret ederek arızala
rı izale eden tayyare ve kamyon gi
bi motörlü kuvvetlerle sevkedilen 
seyyar atelyeler ve mütehassıslar 
da muntazam işleme işini temin e
debilir. 

., J 

dım: 
- Bu emrin iki vazifesi vardıı·: Kağıttan bir tayyare yaptım.. Türkiye hudutları içinde vilayet 
a) Fikri mücadele ile kanaatle- havaya fırlattım. Tayyare kimin ve kazalar hariç olmak üzere 40 

rimizi dünyaya kabul ettirmek. yakınında yere inerse onu ahp gö- bini mütecaviz köy mevcut bulun-
Ancak bu fikri mücadelelerimi- türecektim. Havaya fırlattım. duğu anlaşılmaktadır. Bu köylerin 

zin muvaffak olması için kuvvet- Kağıt tayyare, semada helezon- yalnız sekizde birinde öğretmen 
le de teyid edilınesi lazxmdır. lar çizdi, döndü ve 20 yaşında genç mevcut olup bunların sayısı 7000 e 

b) Verilen direktifler dairesinde bir arkadaş_ olan Robertin yanına yakındır. Kasaba ve şehirlerimizde-
tedhiş icraatı. düştü, delikanlı biraz sarardı, fakat ki muallim adedi ise yine bu rakam 

Amerikadaki tedhiş icraatı şef- bozuntuya vermek istemedi. etrafındadır. Halbuki Türkiye nü-
liğine Todorevsky tayin edilmiş- - Kader dedi, vazifedir gidece- fusunun yüzde yetmiş beşini teşkil 
tir. Oradaki büromuzla temasa ge- ğim. eden köylerimizde terbiye çağında 
lecek, [ c iste<~igi arkadaşlar da Ertesi sabah, ben, Robert, gaze- bir milyonu mütecaviz çocuğumuz 
maiyetine verilecektir_. Amerikaya teci arkadaş, ki ismini şimdi hala ha mürebbi beklemektedir. 
giderken, yolda laa.Iettayin bir tırlıyamıyorum, beraberce vezneye Bugün senede ancak 700 kadar 
kilise - Almanyada olması ve gittik, veznedara bize lazımgeldiği mezun verebilen muallim mekteple
içinin kalabalık bulunması mürec- kadar para verilmesi hakkında emir rinden çıkan genç muallimlerin nıs
cahtır - Belçikada bir köprü, Fran- gelınişti. İsimlerimizi kaydetti. Hep fı umumi muallim kadrosundan te
sada bir levazım ambarı berhava et si namına bana, bir miktar mark, kaüt veya istifa suretile ayrılanla
mesini münasip görüyoruz. Ameri- frank, dolar, ve İngiliz lirası verdi. rın yerlerini kapamakta ve ancak 
kadaki icraatı hakkında kendisine ij.obert dışarı çıktı, bizi orta sınıf bunun nısfı diğeri açık safları dol
bilahare §ifre /ile lazımgelen emir- tüccar kılığına sokacak elbise, göm durabilmektedir. 

ler Verl·ıecektı·r lek,_ tedarik etti. Öbi7leye ha.zırdık, .,, Bu vaziyet karşısında noksanla-
ı guru- ~ rın bir asır sonra bile elde edilemi-

Bazı köylerimize gönderilmiş o
lan yeni eğitmenler ile terhis edil
miş askerlerimizden bu işde bol bol 
istifade imkanları vardır. Zira or
duda hizmet ederek harekatı bede
niye yapmayı öğrenmiş gençler en 
ücra köylerimizde bile çoktur. 

Bunlardan bir ikisini bu işle tav
zif ettikt~n sonra gençleri sabahle
yin mektep ve tarla işinden evvel 
köy meydanlarında toplamak ve e
sasen alışkın oldukları beden hare
ketlerini onlarla birlikte radyodaki 
kumandaya uyarak yapmak onlar 
için işten bile değildir. 

Bu Yenl. emı'r b"r taraftan şefın karşısına "ıktık .. 
ruınu okşamış fak t di- taraf Hepimizin ellerini sıktı. .; , a ger - yeceği anlaşılmış bulunduğundan 
tan da beni kötü bir düşünceye sev· - Sizi muvaffakiyeti binde iki bugün, acil tedbirler alınmak zaru-

Bu suretle tedris işinde okadar 
muvaffakiyet bekliyemiyeceğimiz 
radyodan gençliğin beden terbiyesi 
işinde en mucizevi yardımı görebili
riz. Yeter ki şimdilik mahdut bir şe
kilde bile olsa bu usulün tatbikine 
bir kere cesaret edelim. 

ketml'ştı' Ecnebı' memleketle d b bile olmayan bir maceraya sevke-. r e u reti hasıl olmuştur. İşte bu tedbir-
nevı"den ı'şler go'"rmenı' k d ·· diyorum dedi. Daha dogvrusu o··ıu"me n ne a ar guç ler meyanında radyo da vardır. Fa-

ld - t kd' di d ç · gidiyorsunuz. .. o ugunu a ır e yor um. eşıt kat maarif sahasında radyonun ro-
çeşit idam şekilleri gözümün önün- Soğuk ter taneleri alnımdan dö- lü pek önemli olmakla beraber bu-

de C 1 d İ h t h f külüyordu. an anıyor u. nsan ru u u . a nun, hiç öğretmeni olmıyan köyle· 
oluyordu - !radenizi tecrübe ettik .. Neka-. rimizde bir mürebbi vazifesini ifa 

Kerim K.ANOK 

Yelken Teşvik 
Müsabakaları 

Bir taraftan poh poh gördükçe dar tedbirli ve maksadlarımıza uy- edebileceğinde haklı olarak tered
en şeni işleri bir kahraman celadeti- gun olarak çalışırsanız, aramıza dütler hasıl olmaktadır. 
le yapıyordum. Burada beni en zi- muzaffer olarak dönmek ihtimali Halbuki bu iş gençliğin beden Yelken teşvik mUsaba-
yade sıkan şey, hürriyetsizlik idi. 0 kadar artar. İnsanların üzerinde terbiyesi zaviyesinden mütalea 0 _ kalarının lkinclal Paza-
Herkeslc o··ı··m k d f k t k" baskı olarak hi"bir mu··essese tanı- M d k u ar a aşı, a a un· ~ lunduğu takdirde, yukarıki istatis- ra O a oyunda 

onuşma mum- tiği gözönünde bulundurursak, bun- yapıhyor . se ile açık kalble k k ·· madığınızı /size tekrar hatırlatırım. 
kun·· degı-·1 en b 't .. t b Hükumet, kilise, ilh .. ki, bunları , ası mucaza eyne dan ehemmiyetli istifadeler temin 30 T ts sıkılan bir kurşun.. kabil olduğu kadar, ve kabil olduğu emmuzda başlıyan tanbul 

d 
olunabileceğinde şüphe edilemez. yelken teşvik müsabakalarına o"'nu·· -

Bana 
'
Ter'le · "k' · 1 yer e imha va çalı<>. acaksınız. · ı n emrın ı mrı usmın- " "' Radyo şehir, kasaba ve köyleri- .. d k" 

da da şu ibareler vardı: Hazırol vaziyetinde du sözleri muz e 
1 

pazar günü Moda koyunda 
d

. mizde pekala genç neslin beden ter- devam edilecektir. 
"Yarına kadar bazı lıkl t ınliyorduk. O devam edı·,.·ordu. r arınızı a- .J biyecili2:ini ifa edebilir. Aksi tak- B"' .. 

1 
..:ı • JA - Şimdi, sizlere ı'kişer tane ~ utun amatörlere açık olacak 

marn ayınız, veznf!·.ıeıı FlZf' a.Y.ım ol- dirde zamanın haiıedeceg-i azim za- b 1 d - k d . ı· sahte pasaport ve ikişer tane de sah u yarış ara pazar günü saat 14 te 
ugu a ar ve çeşıt ı para verilecek ruretler karşısında beden terbiyesi başlanacaktır. 

tir. Amerikaya kndar maiyetinizde- te hüviyet cüzdanları vereceğim, O· işinin de zamana terkedilmesi icab 
ki arkadaşlarla b!r a~·ada ve birihi· tomobil sizi kapıdan alacak, evvela edecektir. Ahmet Fetgeri, Abdürrahman 
rinize yardım ederek gideceksiniz, doğru Berline gideceksiniz ... Yapa- Benlioğlu, Rıza Sueri, Behzad Bay-- Beden terbiyesi kanunu tam o- dar Harun Ülm M .. h di H 
Vaziyetin icaplarına uygun kılıklara cagınız tedhiş hareketleri, nekadar , an, u en s ü-
bürünebilirsiniz. Amerikada iki mer fazla heyecan uyandırırsa bizim için larak mevkii tatbike konulduğu za- samettin, Mühendis Naci Ziya kap-

k d k 
man Türkiyenin bir noktasından ve· tan Celil Gözen•· 'd d -· 

kezimiz vardır. Biri Nevyorkta, di- o a ar ma buldür. Biribirinize iti- • · ın ı are e ecegı ya 
d d k l 

rilen kumanda ile ~ehirlerimizde, rısların beynelmı'lel · ğeri Baltimorda. Nevyorkta Kilok ma e ere ça ışınız ve kabil olduğu ':J ~ yarış nızamna-
k d b

. ·b· . spor klüplerinde, kasabalarda, Hal- mesine uyar <>ekild lın · · 
kistol otelinde kalacaksınız. o otele, a ar ırı ırınizden ayrılmayınız. ':J e yapı ası ıçın • 

41 
kevlerindc ve köylerimizde ise mey-ı icabeden tedbirler İst b l s s 

bir Sırp taciri olarak gireceksiniz. • an u u por İsminiz Alexeviç olacak ve namınıza Kapının önünde otomobil bek- danlarda sabahleyin muayyen saat- ları ajanlığı tarafından alınmıştır. oc~ab~me~~bul~~mmz.HM liyM~.B~~ğrui~a~ooagMü~ ==P=O=L=~=T=E=:=~==~~===~==~~~=~~~~~~~~ 
üç günde bir yine şifre ile, Karkovi, dü. Hepimizin biletlerimiz önceden Dog" U Vapurunun 
Şarl pastahanesi adresine bir mek- alınmıştı. Trene bindik ve Berline 8" k b ··t 'h ır çocu og" ulurken E J • d T 
tup göndereceksiniz. Buradan ayrıl- mu eveccı en hareket ettik.. Ş er J e CSIJ•ffi 
manızı yuva temin edecektir. Mü - BERLlNDE kurtarıldı 
temmim malumatı ayrılmadan evvel Y olda ~ayli eğlendik. Üçümüz AJ şeften sorabilirsiniz. Yarına kadar de bırer genç ve güzel Lehli Dtin !stinyede C~mil yalısında 1llffi)Y0 r 
b b t

. v kız bulmus altı k" · b' k bahçıvan Süleyman denize gı·rmek era er gö tireceginiz arkadaşları- . • ışı ır omparti- Almanyanm Blom Vass tezgahla 
mzın ismini de tasdik İ"in şeflig-e ve- mana kapanmıştık. Robert: istemiş ve boğulmak üzere iken et- d . ~ . rın a ınşa edilmekte olan Doğu va-
:eceksiniz.,, - Taliimiz açık, işe iyi başladık raftan yetişenler tarafından kurta- d b 

H lık diyordu rılmıctır. purun a azı noksanlar görülmesi 

azır yapacak birşeyim yoktu, · '.:/ Yalnız iki arkadaşı nasıl seçecek- Biz seyahatin uzun sürmesini is- 81 k sebebile teslim alınmıyacağını yaz-r çocu pencereden 
tim? Düşündüm, birisi benim kö- tiyorduk, fakat, ne yazık ki, Berli- mıştık. Haber aldığımıza göre Doğu 
şede gazetecilik eden arkadaş ol- ne de gelmiş bulunduk. dUttU vapurunda görülen noksan ve müva-
sun, diğerini de sorayım, kim ister- Alman zabıtası pasaportlarımızı Dün Üsküdarda Kepçedede ma- zenesizlik bu vapurun diğer iki eşin 
se o gelsin dedim. Akşam yataca- muntazam gördü, biz de şehre çık- hallesinde 4 yaşında Şükrü oğlu de de mevcud olduğundan bunlara 
pm sırada: tık. Kendimize tüccar sUsü veriyor- Yılmaz Türk 3 metre irtifaındaki 

- Arkadaşlar, benimle Amerika- duk. İkinci derece bir otele indik ve bir pencereden sokağa düşmüş ve da gayet ağır safralar konulması 
va kim gitmek ister? diye bağır- hemen şehri tetkike başladık. başından yaralanmıştır. icabetmektedir. Vapurlarda görülen 

dnn. ==~~:;;:;:=::;:=:=:(;:D:::e~va~mı~~va~r~)== Beflktafla yangın bu noksanJar yüzünden teslim işinin 
Hiçbir ses çıkmadı. Ben aualimi BUvUk kır balosu · bir müddet uzıyacağı anlaşılmakta-

t k t · 1 Dün Beşiktaşta Karabet Karabaş 

yıe: rar etim. Bu sefer bir kabada· 12 Ag-ustos 939 cumartesı· ak"'amı wl 't 1500 dır • ., og una aı ve liraya sigortalı 
sabaha kadar. ' 

- Amerikada ne yapacagızw ? S . di A • aktar dükkanında bir kedinin ço-

_, ..... 
Kalb aektealnden öldU ua ye plaj gazinosunda Türk 

dedi. Hava Kurumu Alemdar nahiyesi cukların oynadığı çatapat kutusunu 
- Vazife!.. menfaatine: ateşe düşürmesinden yangın hasıl 
Yine ortalığı derin bir sükut Mük 1 olmuş ve "atapatların atese diismesı· emme cazband ve hediyeli ~ kapladı, herkes nazan dikkati eel - dans müsabakaları, fevkalade var- ile tabanca seslerini anchran ~esler 

betmemek için acayip tavırlar takın yete numaraları, milli oyunlar. ortalığı kaplamıştır. Yangın halkın 
mağa başladılar. O zaman anladım Bayan Leyla ve arkadaşları ta • yardımı ile söndürülmüştür. 
::ti, bizim arkadaşlarda da pek yürek rafından Kafkas oyunları. 

Dün Ortaköyde Bahçe sokağın -

daki evine giderken üzerine fenalık 

gelerek birdenbire ölen Nişanın kalb 
sektesinden vefat ettiği anlaşılmış

tır. 

yok başlarını belaya sokmak iste- Kıymetli san'atkarlarımız tara-
miyorlar. fmdan ayrıca alaturka konser. 

Onun üzerine bizim gazeteci ar- Balonlu ve ktil8.hlı dans, havai fi-

- Cağaloğlu Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde -, 
Her akşam saat 21 den 22 ye kadar meihur Mııır rakkaaui 

kadaşa sordum. O: eekler, sürprizlerle dolu emsalsiz bir 
- Bir tanesini se5' e.l, dedi. gece. Bu senenin bu en güzel ve 
- Nasıl yapayım, ahlakını huyu- müstesna eğlencesini behemehal gö 

nu bilmediğim l!l.alettayin birisile rünüz. 
yola çıkılır mı ? Biletler Alemdar 'ubesinde ve 

- Ne yapacağız, buradaki bütün kapıda satılma.ktadı~ _ .. 

• • 
KiKi Te ark.adaşları icrayı ahenk etmekte, 22 den sonra 

(NAMUS LEKESİ ) filmi gösterilmektedir. 
Filmlerh aftada iki defa değiştirilmektedir. Fiyatlar: 

tO, 15, 20 kuruştur. 

11AGU8~ 
~--------__ , __________________________________ , 
Sultan Aziz Nasıl 

Pehlivan Oldu·'? 
Ve Kimlerle Güreşti? 

-u- YAZAN: M.SAMI KARAYl!L. 

Çopur Meydanda Dört Döniiyor, 
Arıyordu . Kaçacak Bir Bucak 

Hem de: boğucu ve zoğlu bir ı 
boyunduruktu. Ali, boyunduruğu 

yeyince her pehlivan gibi uzanıp ı 

bel bükerek kaçmadı ve paçaları çe
kiştireceğim diye de uğraşmadı. 

Derhal paçaları bıraktı. Hasmı
nın boyunduruğu daha ziyade yer
leştirmesi için Çopura yanaştıkça. 

yanaştı. 

Çopur da; iyice boğmak için, A
linin bu hareketinden istifade edi -
yordu. Hatta; bir aralık ihtiyar 
cazgır, sürücüye dönerek: 

- Ağam bu ne? .. Senin pehli
van şaşırdı. Aptalca boyunduruğun 
üstüne gidiyor .. 

Tam bu sözler konuşulduğu sı

rada, Çopurun olduğu yerden kai
desi bozularak sallandığı görüldü .. 
Ve çok geçmeden tekrar dönerek 
yüzüstüne düştüğü müşahede edildi: 

Seyirciler; ağalar, paşalar a -
yanlar dayanamadı hep birden: 

- Yaşa; Arnavutoğlu .. 
Diye bağırıştılar .. İhtiyar cazgı

rın lafı ağzında kalmıştı. Sürücü ne 
diyeceğini şaşırmıştı. 

Arnavutoğlunun yaptığı yağ gü 
reşinde o vakte kadar görülmemiş 
işitilmemiş bir oyundu. 

Ali; hasmına sokularak dikilip 
çengellemişti. Bu, o kadar kolay bir 
~ey değildi. 

Fakat; çok mahirane ve ustaca 
bir hareketti. Sürücü bağırdı: 

- Olen çok ustamış bu susak 
ağızlı be? .. 

Sürücünün sevincine payan yok
tu. Daha bir akşam evvel bir man
danın kuyruğu kadar kıymet ver· 
diği helvacının karşısında allak bul
lak olmuştu. 

İhtiyar cazgır, sürücüye hita
ben: 

- A be Çolak bu ne imiş be? 
Diye, olduğu yerde heyecanın -

dan trr tir titriyordu. Güreş başlıya
lı beş dakika olmamıştı. Koca Ço
pur manda vi.icudile altmış beş ok
kalık bir pehlivanın önünde macun
cu fırıldağı gibi dönüp duruyordu. 

Arnavutoğlu ikinci defa hasmı
nı yere vurduğu zaman çingene Ço
purun aklı başına gelmişti. Karşı

sındaki hasmı o güne kadar haya
tında güreş tuttuğıı pehlivanlara 
benzemiyordu. Sülük gibi, şimşek 
gibi bir adamdı. 

Çopur, alta düşer düşmez sağ a
yağile dizledi. Sol ayağını havaya 
dikti. Arnavutoğlu, nefes ve soluk 
almadan hasmını kemaneliyerek 
tarttı ve tartakladı. Koca hasmına 
korkmadan sarmayı taktı. Ali peh
livanın bu hali bütün seyirci pehli
vanları ve halkı heyecana düşür -
müştü. Hiç altmış beş okkalık bir 
adam, kendine iki misli fazla bir 
hasma sarma vurabilir miydi? .. 

Hoş, sarma vursa da ne yapa
bilecekti? ... Koca Çopuru basıp u
zatacak mıydı? .. 

Ali pehlivan bir kene gibi has
mını sarmaladıktan sonra, künde
yi doldurdu. Ve Çopuru iri bir çeki 
taşı gibi olduğu yerde oynatmağa 
ve zorlamağa başladı. 

Herkes nefes almadan göz kesil
miş meydana bakıyordu. Künde ile 
Çopur havalandırılabilir miydi? 

Çopurun yavaş yavaş sağrısı 
yerden kesilmeğe başlamıştı. Kalkı
yor ve havalanıyordu. Nihayet; Ço
pur bin bir müşkülatla kündeden 
sıyrıldı. Tek paça kaparak ayağa 

cazgır derhal bunu anıaınışiardJ~ 
Sürücü başını sallıyarak: , 

tht. .. d"' .. ııell'B - ıyar gor un nıu 
cıyı ?.. ıı 

- Evet; on dakika geçılled~ 
iki gövde farkedilmez oldu de 

'? mı ... 
- İyi fark ettin usta... ··rU' 
- Böyle vücut enderdir .. GO 

d··'I 
yor musun nasıl gelişti vücu u · dB' 

- Lastik gibi vücud .. 'faIJl s. 
le, kaba soğan değil.. J1S. 

- Çopur nasır büzülüyor? ... 
şöyle... ıJl 

Arnavutoğlu, sol elile haSJJlJll ıı
ensesini dolamış dimdik duruY0~11. 
Çopurun suratına bile bakınl~0 vd 

Çopur, hasmının böyle JeJi:S.:ı, .. __ .. 13ıv' 

d~ruşunu fırsat bildi ve ça~r<IPg.ldl' 
~rı k~ll~rı ve iri gövdesi içıı:':e ete 
gı Aliyı meydan yerinde surıll 
başladı. ~ 

İşin tuhafı, Arna.vutoğlu, ll efe' 
ne kadar hızlı sürerse o da o d h'll 
ce hızlı hızlı geri geriye dOı:ı 
hızlanıp gidiyordu. .){eJİ 

Bu gidiş son derecede te~. şe
idi. Ali pehlivan ha düştü, ha. dil il' 
cekti. Adeta, Çopurun önünde u~ 
yordu. . ~· 

Sürücü, helvacının tehlikeli ol· 
ziyete düştüğünü görünce yille g,ı: 
duğu yerden fırlamıştı. thtiya.r c 
gıra titrek bir sesle: 

- Usta; bu sefer fena! ... c;ô\'' 
- Evet; fena çapraza gird1

• ot· 
desi hafif olduğu için barınaJl'.111 

- Kurtulamıyacak da! .. 
- Yenilecek helvacı. ) 

(Devaını~ 
..................................... ,.,..) 
1 Askerlik işleri····-'" 
.................................. 

Fatih Kaymakamlığuidarı: tıfll 
1 - 8: Sınıf Muamele M~ 

Hasan Tahsin oğlu Şükrü 313/ ofll 
2 - 6: Sınıf Muamele ]\feı11 

Sezai 317 / 29. te-
3 - Yukarıda adlan yaııl1 

•11e 
dek Sübayların askerlik şutıe111 

mUracaatları ilan olunur. 

Bursad• hayvan ha•1'; 
hklarının önU alln~~,.etl 
Bursa (Hususi) - Bursa vılıı.. e.11 

dahilinde Merinos koyunlarıil1tl ~· 
büyük düşmanı ol~n uyuz hastll pı'.' 
ları ile çok büyük bir mcadele )'1\tll~ 
dı. Bilhassa, uyuz hastalığına tı.ı 1Jll 
muş 26 köyde 29085 kadar le?{ 1i~ 
birinci uyuz banyosundan geçir~.~de 
ve on beş gün sonra da 22 JtO~ı~· 
(50405) koyuna da ikinci defa ,-o 
rak propifaktik uyuz koruına b~11tır 
sundan geçirilmiştir. İşte bu stJre q

Merinosların en müthiş düşınııfl1 e
lan uyuz hastalığı ile mücad.~1~iif· 
dilmiş ve hastalık söndürü]J:ı:ı.uŞ ~· 
Ayni esasa temas eden saig1ıı ~ t 
talıklardan, insanlara da sirıı.Ye 0~· 
derek birçok zayiata sebeb o19Jlbs'' 
lak vşarbonu denen "AntrakSı• tıı.t· 
talıgına karşı propifaktik a§l -ele 
bikatına da başlanmıştır. BU ıxıed~ 
hakkında Ziraat Vekaleti ıarafıtı.0ci 
verilen direktifler dairesinde bil'l till 
ve ikinci kademe olarak viifı.)'ebl'' 
en ziyade hayvan kesafetini JJ)~~· 
faza eden "Yenişehir, Kara.cll ~· 
Kemalpaşa ile merkez,. mınta1' ](I~ 
rında yüzden fazla köye de yıı ile 
mahalde 90 bine yakın koyıVl 0ıı 
muhtelif baş büyük hayvaıııs.rttJf· 
antraks aşısına tabi tutulJll~·ııU' 
Bu suretle bütün hastalıkla.fJJl 0 

kalktı. 

Şimdi; Çingenenin, hasmının 11wı~alınmı,..ıımıış.tır...,.;;;oo;;;;;;;;;;;;;;~i8iJ~~!!!!J!lllif!/.,. 
karşısına büzülerek geldiği görülü

.. ordu. Yüz otuz okkalık vücut bü
zülüp uflamıştı. 

On dakikalık bir güreşten son
ra, Arnavutoğlu ile Çopur biribi
rinden tefrik ed.ilmez olmuştu. Ali 
rehlivanın adaleleri şişmiş, gövdesi 
lastik gibi açılmış ve büyümüştü. 

Lastik gibi vücudü olan Arna
vutoğlunun yağı yedikten sonra; 

güreşte vücudü gelişirdi. Eski bir 
pehlivan olan sürücü ile, ihtiyar 

VEFAT ··w 
. Devle~ Şurası azalığınd~n ~~(il 

kaıt, eskı Tefeyyüz mektebı Jllıl 1011· 

Muammer İzzet Somran düçıır 0 
..;t 

ğu hastalıktan kurtulamıya.ralc 
fat etmiştir. ııfş 

Cenazesi bugün Göztepede }~dıı.lj 
dağı caddesi, Bahariye sokagı ıJ'li!Jl 
evinden kaldırılarak Göztepe cı;,111p 
de na.mazı kılındıktan sonra ~~111,.t:i· 
Cedit mezarlığında Allahın ~ 
ne tevdi olunacaktı~~· 

~ .. 
1 
1 
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/ta/yanların Ve Almanların Bugün 
ispanyada Ne Kadar Nüfuzları Var 

/ 
~/.::.__.;:___ • w 

Nasyonalistlerin nihat zaferin • ' 
den çok evvel, general Frankonun 
hakiki dertlerinin ancak harp bittik 
ten sonra başlıyacağı söylendi. Bu 
kehanet bugün tahakkuk etmiş bu
huıuyor. lspanyadan alınan haber
lerin bildirdiği dahili tefrikalar, ~· 
başka ahvalde, dahili harbin normal 
lnahsulü addedilebilirdi. Fakat yal
llız İspanyol değil ecnebi noktai 
il.azarından da bir hakikat bu tefri
kaıara ehemmiyet verdirmektedir. 
Su hakikat te totaliter devletlerin 
lnüdahalesidir. 

General Franco'nun derdleri, Uç 
llenelik mücadelenin husule getirdi
fi, infiallerden neş'et etmiyor. Bu· 
gijıı milli vahdeti fetih ve teshir e
dilen halk tehdid etmiyor. Umumt 
heyeti itibarile cUmhi.ıriyetçiler, her 
lıaıde bugün için mağlfıbiyetlerini 
~ekkuı ile kabul etmişlerdir. 

İttihadı daha ziyade nasyonalist· 
lerin kendi efradı tehdit ediyor. Har 
bin bir kere birleştirici kuvvetinin 
icrayı fiili bitince, bir raddeye kadar 
klibler arasında ihtilaf olacağı 
'1\lhakkakb. Bu ihtiliflar tamamile 
bunun neticesi olmuyorsa, bunlan 
'cnebi entrikası ölçülemez wrette 
'iırlaştırmıştır. 

FRANCO BİR SÜS 

Ckniı manasile mevzuun, lspan
)anın nazi yahut faşist modeli ende 
\otaıiter bir devlet mi olacağı veya
hut karakter, tarih ve ihtiyaçlarile 
'henktar yollarda kendi kurtuluşu· 
llu Vücude getirmeğe bırakılacak mı 
0lduğu söylenebilir. Bu da sıra ile 
lgl>anyanın beynelmilel iltihak ede
Ceği zümre mevzuunu doğurur. İs· 
Paııya dahilen ne raddeye kadar to
lalıter olursa, haricen de o kadar 
ftaıya - Alman blokunun bir parça
tı sayılacakbr. 

Totaliter idealini tahakkuk ettir
fneğe çalışanlar, hatta hükfımet mü 
>.ahirleri arasında, henüz ekalliyette 
dirler. Fakat bunların başında yeni 
İsı>anyanın yetiştirdiği en enerjik 
fahsiyet Scrra.no Suner bulunuyor. 

Yeni Falange'ın lideri, Dahiliye 
~azın ve general Franco'nun eniş
lesi Suner El Caudillo munis bir süs 
l'cılUnü oynarken, taraftarlarının na
>.arıncta İspanyada hakiki kuvvet ol
~ağa namzed sayılıyor. Tabii bu !s
~anyadaki planlarının aleti olarak 
~alange'i seçmiş olan mihver dcv-
1ttlerinin fikrine uygun geliyor. 
~ahaza dostları tarafından çizilen 
l'oıu Suner onların zannettiği ka
dar kolayca yüriiyemiyecektir. 
. ~VVela Falange'in kendisi mütte

bıt olmaktan uzaktır. Bu eski ve ye
\i olmak Uzere iki zümreye ayrılmış 
~kinin lideri Fernandez Cuesta ve 
~eı:ıisinin Serrano Sun erdir; ve bun
'<llın memleket mukadderatı hak
~tldaki kanaat ve düşünüşleri pek 
fatklıdır. Eski Falange halis bir İs-
~Yol hareketi oldu~. ~ald~ . ye~ 
h~ange hariçten getırılıp dikilmış 

General Franko ı•ferden sunra bir Alman generallle görüşürken 

den bu unsurların hepsi ittihad et- halk cephesi taraftan olduğunu 
tirmiştir. Ordu şeref ve haysiyet ilan etmek kolay bir meseledir. Son
sebcbile ecnebi müşavirlerin vücu - ra bunun malı müsadere edilir, me
düne düşman oluyor; ananeciler bol zada çıkarılır ve bir İspanyol vekil 
şevizm ve dinsizliğe pek yakın mü- tarafından Alman alakadarlar na
şabcheti olan inkı13.bcı fikirlere em- mına satın alınır. 

niyet etmiyor; ayni zamanda büyük Totaliter propagandasını ve Ges
ticaret sıkıp suyunu çıkarır korku- ı tapo sistemi ispiyonluğu memlekete 
sile yeni :f::tatismden ürküyor. sokmak için Alman vesayasile tesis 

ALMAN HULÜL ve NOFUZU edilen matbuat ve radyo inhisarını 
Ecnebi devletlerinin sevkulceyşi, söylemek kafidir. (Alman ajanları 

siyasi ve iktısadi gayelerini ileri gö- dahili hizip başlamazdan çok evvel 
türmek için İspanyol totaliterlerinin İspanyol tebaaları hakkında dosya
bunların bir aıeti olduğu söylendi. ]ar tanzim ediyorlardı ve bu kuyu
Bu hususta Almanlar, her zaman dat totaliterlerin ellerinde lmvvetli 
olduğu gibi, İtalyan rakiplerini çok bir silahtır.) 

~r Yabancı nebattır. Bu iki zümre
tun iki lideri arasındaki münazaa 
ttt lei ticariyesine Ticaret nezareti ta-
e"ıuiarından biri, hükümdarlık rafından izin ve ruhsat verilmek la

geride bırakmışlardır. İspanya ile İspanyanın "dostları,, tarafından 
kuvvetli askeri bir müttefik olmak- tertip edilen istikamette onun yü
tan ziyade kıymetli bir ham madde riidüğü mesafeyi gösterecek epeyce 
kaynağı olarak alakadar olan Al- şey söylendi. Bugiln için İspanyanın 
manya istismarını derleyip topla- bu yol boyunca yürüyüp yüriiyemi
mağa muvaffak olmuş ve"bu sahada yeceğini söylemek gayri mümkün
bütün dünyanın bildiği açgözlülüğü dür. Bugünkü derd, bu gidışe karşı 
nü merhametsizce göstermiştir. ts- durmanın ancak bir arazıdır. 
panyanın ecnebi ticaretinin büyük Muhalefet kuvvetlidir ve bilhassa 
hissesini almakla iktifa etmiyen Al merkezi Catalonia olan büyük tica
manya,, istihsalatın daha büyük kon ret aleminde bu muhalefet artmak
trolünü ele geçirmeği istihdaf eder. tadır. Meşhur maliyeci Cambo ve 
Birçok tarzlardaki Almanyanın ts- hükümdarlık zamanının son hari
panyadaki iktısadi kuvvetinin te- ciye nazırı ve halen Hispano-Ame
meli kontrol albndaki kambiyodur. rican elektrik şirketinin müdürii 
Buna binaen tekmil ecnebi muame- Juan Ventoza gibi adamlar, parala

rile bütün müddet destekledikleri 

tlteae,ıesidir. Cuesta'nın krallığı iade 
)e taraftar olduğu ve vakit vakit 
~hık kral Alf ons ile temasta bu
\'llııduğu malfundur. Birkaç ay ev-
~ bizzat kralın tahtına avdet ar
~8Uııa itiraz ve Don Juan ~ehine ~~ 
ta~ .kralın feragatini tazyık ettıgı 
'-ıı.l'i oldu. Her iki projeye yeni Fa· 
'1 ge ile onun ecnebi destekleri kar-
duracaklardır. 

~ bahilen umde ihtil8.flan ve şahsi 
~etle tefrikada bulunan Fa
~ ge'a, ayni zamanda, §U veya bu 
t hebıe memleketlerini totaliter nü
)'%ndan korumağa çalışan !span
ttt'daki bUtUn unsurlar tarafından 
(Jl'~alefet edilecektir. Bu unsurlar 
% \J. ~bitanının ekseriyetini, Re-
111ıı:tıel'ini temsil ettiği fiili Tra
ij~ı'0~aJist (an'aneciler) i, çok kato
\'e eı-ı, bUtün monarşistleri ve mali 
l>o etıdUstri müesseseleri ihtiva edi-

l"', 

bqı~~ık müttefiklerinin mütemadi 
~a~ Une hepsinin nefreti, milli ha

ll:ıulıtelif ~llrelerini temBil e-

zımdır. Bu nezarete Alman müşa
virler yardım etmekte olduğundan 
tekmil ithalat ve ihracatı Almanya
ya müsait ve onun ecnebi rakiple
rine gayri müsait yollara çevirmek 
kolaydır. 

Alman mevkiini sağlamlaştırma
ğa yardım eden bir diğer tedbir da
hi geçen eylfilde general Franco ta
rafından neşir ve ilan edilen siyasi 
mes'uliyet kanunudur. Zahirde cüm
huriyet zamanında irtikap edilmiş 
hareketlerin "mücrimi,, unsurlan 
cezalandırmak için olan bu kanun, 
hakikatte iktısad kuvvetinin ahare 
nakil ve devri için kuvvetli bir a
lettir. Bu kanunun hükümleri o ka
dar geniş ~ümullü ve tatbiki o ka
dar elastikidir ki, hükumet kontro-
lüne almasını istediği herhangi bir 
mülkü fiilen znptedebilir. Alman
lar bu silahtan taına~ile istifade et
tiler. Konsolosluklarına bağlı olan 
iktısad mütehassısları İspanya res
mi makamlarile sıkı temasdadırlar. 

Bir fabrika sahibinin evvelce, bir 

· General Franco nezdinde nüfuzsuz 
değillerdir. 

İSTİKBALDE NE OLACAK? 
Generaller arasında (şimdi nik

bete uğradığı bildirilen) Aranda, 
Solchaga, Garcia Vallino, Varela ve 
Davila isimleri uzun zamandanberi 
totaliter aleyhtarlığı hissine bağ
lanmaktadır. Her ne kadar Cizvit
ler bu an için Falange'i destekle
mekte oldukları görülüyorsa da, bü
yük bir din müntesipleri muhalefeti 
de vardır. 

Hepsinin en mühimmi, İspanyol 
milletinin mizacının muhafazakar, 
mağrur ve koyu ferdiyetçi olması
dır. Sonunda totaliterlerin beyhude 
yere uğraşacakları, bu kayaya kar
şıdır. En nihayet İspanya istikbali
nin çoğu beynelmilel vaziyetin inki
şafına muallak bulunacaktır. Harb 
~ıkarsa İspanya bitaraf kalmağa 
uğraşacak. Fran81z ve 1 ngiliz J..'"UV

veti Akdenizde ciddi surette tehli
keye girerse ancak ispanya mihve
rin lehinde harht karı§ma11a tema
yül &dabilir. 

' . 

Manevradan sonra iki resmi ge
çit yapılacaktır. Birinci 25 ağustos 
öğleden evvel Edirncde; ikincisi ay
ni gün akşam üzeri Kırklarelinde 
olacaktır. 

Kırklareli müstahkem bir mev-
ki olmak itibarile oraya ecnebilerin 
girmesi kanunen memnu olduğun
dan ecnebi ataşcmilitcrler yalnız 
E<lirncde yapılacak geçit resmine 
davet edilmişlerdir. Bunlar Edirne 

-Sayfa 

20 - 21 ağustos: Edirne şimali 
şarkisinde Kırklareli mıntnkasında

ki takviyeli iki kolordunun karşılık· ; 

lı muharebe ve harekatı. 
22 - 23 ağustos: İstirahat. 

24 ağustos: Genelkurmay Baş- , 

kanı Mareşal Fevzi Çakmak ve bi· 
rinci ordu müfettişi Orgeneral Fah- ~ 

rettin Altay tarafından manevra-·: 
nın tenkidi yapılacaktır. 

25 ağustos öğleden evvel Edirne 
de ve sonra Kırklarelinde merasim 
geçidi yapılacaktır . . O gün Edirne 
ziraat bahçesinde manevra kuman· 
danı tarafından kumandanlar, ee· 
nebi ataşemiliterler ve matbuat mU 
messillerine bir öğle ziyafeti verile
cektir. 

Ulus'un bir yazısı 

Dünkü Ulus gazetesinde Trakya 
manevralanmızın Bulgari.standa tev 
lit ettiği endi§e hakkında çıkan 

bir yazıda hül<isaten §Öyle denmek· 
tedir: 

Bazı yabancı gazetelerde son 
günlerde çıkan esassız haberlerle 
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki 
münasebetleri sarsmağa matuf gay; 
retler göze çarpmaktadır. 

Bu gazetelere göre Türkiye, 
Trakya ve Bulgar hududunda vasi 
mikyasta tahşidat yapıyor ve müte
madiyen asker, silah ve harp mal
zemesi yığıyormuş. Hiçbir esasa is
tinat etmiyen bu haberleri ayn ay-, 
n tekzip ebneğe uğraşmak, hiç bir 
zaman mahalline sarfedilmiş bir 
gayret olmasa gerektir. 

Çünkü Türkiyenin sulh davasın·' 
da takip ettiği siyaset bütün dünya·' 
nın mali'ımudur. Her zaman söylen
diği gibi Türkiyenin şiarı vatanda 
sulh, cihanda sulhtür. 

Trakyada yapılan askeri hare
kfı. t 15 ağustosta başlıyarak 25 a
ğustosta sona erecek birinci ordu 
manevralarıdır ki bu manevralara 
Bulgaristan atnşemiliteri dahi da
vet edilmiştir ve bu şekilde deneme 
yapılması sulhü seven her millete 
bir vazüedir. 

civarındaki manevranın son günün- ·~~~~~~;;a;lli!i!!iiililli!li!iiil!!lliil!li!l!el!!d!i!!!;;;;e;;;;;;n~ 
de de bulunacaklardır. Poıonyaya iltica 

Bizim ordunun kumandan ve sü
baylarının terfileri 30 ağustos zafer 
bayramında tebliğ edilir. Kuman
danların intihap ve tayinlerini as
keri şi'ıra yapar. Bunun için şiı.ra 
azaları manevralarda hazır buluna
rak kumandan namzetlerinin hare
katını takip ederler. Askeri şfı.ra 
manevradan sonra toplanarak ku
mandanların intihap ve tayinleri i
sini bitirecektir. Bu tayinler 30 a
ğustosa kadar Riyaseticümhurun 
da tasdikinden geçerek katiyet kes
bcdecektir.,, 

MANEVRA PROGRAMI 
Manevra programı şu suretle 

tesbit edilmiş ve gazetelere tebliğ 
olunmuştur: 

en az ikişer kişilik encümenler se-, 
çilir. Fakat bunların adetleri muay
yen değildir. 

İdare heyeti, A vrupada l'e komşu 
memleketlerdeki buna mtiınasil ce-
miyetlerin nizamnamelerini tetkik 
ederek, fay dalı görülenleri tatbik 
sahasına koymak için de uğraşır .. 
Bugün, yabancı cemiyetlerin kon
grelerinde bizden de bir veya birkaç 
azanın hazır bulunmalarını rica e-
den pek çok davetler vaki olmakta 
ise de, maalesef bu faydalı davetle
re, bütçemizin kıtlığı yüzünden ica
bet edememekteyiz. Fakat cemiyeti
miz kendi vesaitile senclerdcnberi 
varlığını muhafaza ederek her an te
kamül arzusunda bulunmuştur ve 
bulunmaktadır. Bu arzu daha büyük 
tekamüller için gayri kafi olduğun
dan hükfunetimizin de daha esaslı 
bir surette, cemiyeti hilüa.yesi altın· 

da bulundurması için te,ebbUslerden 

· Çekler 
Varşova, 10 (A. A.) - Şarki' 

Prusyada istihkamların yapılmasın-· 
dn çalıştınlmağa gönderilmekte o- '. 
lan otuz Çel-, Kemma istasyonunda • 
trenden atlamıştır. Bunlar, Polonya . 
makamlarına teslim olmuş ve Polon 
ya hapishanelerini nazi iş kamplanf 
na tercih ediyoruz demişlerdir 

DUnkU zelzele 
Dün gece saat 1 i 45 dakika 55 

saniye geçe şiddetlice bir zelzele 
kaydedilmiştir. Yapılan hesaplara 
göre, bunun merkezi rasathane. 
den 125 kilometre mesafede bulu
nan ve iki haftadanberi faaliyette· 
C•lRn te.ıelzül mıntakasıdır. ' 

ge-ri kalmamaktadır. 

- Cemiyet bütçesinin en mühim 
kaynağı olan takvim ve takvimli 
muhtıralar, memleketimizde, bir 
şube vasıta.sile mi yoksa mütekait-, 
ler elile mi satılmaktadır? 

- Şimdiye kadar, takvim ve tak
vimli muhtıralar, cemiyetin nezare-' 
tinde müteahhitlerle yapılmakta 
iken, bundan cemiyetin istifadesi 
pek cilz'f olduğu görülerek, doğru
dan doğruya kendisi bu işi, posta va 
sıtasile, cemiyetin kendisi yapmak ~ 

üzere bu baptaki mukavele feshedil-
miştir. 

Hali hazırda hiçbir yerde §ube~ 
miz yoktur. Yalnız İzmirde ayni 
isim albnda aşağı yukan müRtakil 
bir teşekkül Yardır. 

Kıymetli albayı daha fazla ra
hats!z etmemk için muvaffakiyet
ler dlliY,erek ayrıldım. 

\... Fafk Karab,Mclak l 
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telyene şöyle bir göz gezdir. 
Kaç tane başlanmış da biti· 

rilmemiş statü ve büst vardır, kim 
bilir? İşte bak, §U taslak halinde 
kadın başı: "Bana son geklimi ver, 
beni tam yarat!,, der gı"bi bakıyor. 

Köşedeki şu alçı parçalan ne
dir ! Yine bitmek ü7.ere iken bir ye· 
rini beğenmeyip, tamiri dururken 
parçaladığın bir eserin değil mi?. 

İki yıl mütemadiyen şiirle uğ· 
raştm, bir defter dolusu ~r yaz -
dın, nerede o şiirler? Çünkü güntin 
birinde defteri ateşe atmıştın!.. 

Sende kararsız, isyankar ve çok 
mağrur bir ruh var. Sahireden çok 
moğnırsun. Yaptıklarını kendine! 
beğendiremiyonmn. Elinden çıka • 
cak her eserin, sahibi olacağın her 
§eyin daha mükemmel olmasını is
tiyorsun. Böyle olmayınca onu yır
tıyor, parçalıyorsun .. 

- İtiraz etmiyeceğim dostum, 
yalnız, bir sanatkar ruhunun hat· 
lan ve kcşeleri pek düz ve munta· 
zam değildir. Eğer beni bir sanat
kar kabul ediyorsan! .. Hem bunla
rın benim aşk hayatımla ne alika· 
sı var? .. 

- Sanatından şüphem yok! Fa
kat sanatkar, sevgisini, aşkını eser· 
lerinde yaşatan ve yaratan adam 
değil midir? .. Günlerce kendini ver
diği, göz nuru döktüğü, beynini par 
çalarcasına çalıştığı, işlediği bir 
heykeli bir anda mahvetmekten çe
kimniyen bir adam neden bir gün 
aevgiliaiııi de kırmasın! Sahire ile 
alakan bir müddet daha devam et
seydi bir gün yine ayrılmıyacağını 
nasıl temin edebilirdin? .. Onun da 
i.kıbeti diğerlerinden pek farklı ol
mıyacaktı. Sahirenin diğerlerinden 
bir farkı varsa ilk göz ağnn olma· 

sından sendeki tesir ve intibaları· 
mn daha uzwı sürmesidir. Suçun 
başkalarında ve pek uzaklarda ol-

Bura•da çfftçlye gla
terllen kolaytlk 

Bursa (Hususi) - Bursa vilaye
ti Ziraat MUdürlüğü tarafmdan beş 
tane selektör tohum temizleme ma· 
kinesi yeni olarak getirilmiştir. Bu 
Bayede ziraat mektebinde bulunan 
makine ile beraber altı tan"' olmuş 

Yeni gelen makinelerin biJheSM 

lııegöl, Yenişehir, Kemalpaf&, Ka
racabey. ile Gürsu nahiyesi ve zi. 
raat mektebinde yerleri hazırlan-

maktadır. Bütün ÜJ}er bittikten aon
ra, eylülün başından itibaren büyük 
bir faaliyete geçirilerek köylünün 

birçok hastalıklara karşı tohumlan 
meccanen temiilenip, iliçlanacaktır. 
hastalıksız olarak muhafua edile· 
cektir. 

Bu suretle köyltlnihı tohumlan 
hayırlı olacaktır. 

BUttın köyliller btlyilk mitler ile 
beklemektedirler. 

mallığını bir an düşün, saadeti ya
nıbaşında bulacaksın! ... ,, 

Duruyoruz. Sanki sükut konu
şuyor, dinliyoruz. Nüzhet, ne beni 
tasdik, ne de tekzip ediyordu: 

- Haydi, dedim. Bu kadar akıl 
hocalığını ve ukalllığı pek boşuna 
yapmadım; çabuk giyin, seninle La
miayı gönneğe gideceğiz. Onunla 
konuşacak ve anlaşacaksın. Bir 
gt-nç kızı sevebileceğine kendini i· 
nandır, maziyi unut, ne kadar de· 
ğiştiğini görecksin. 

Bu münasebet bari bir zulüm ol· 
ma.sın. Maskeni yüzünden sıyır, 

kalbini nrdına kadar bir tek kadın 
için aç! ... Artık oyun bitsin. Limi· 
aya göstereceğin bağlılık ve sevgi 
evvelki günahlannı affettirir. Hay
di, haı.ırlan, akşam oluyor. 

Ve akşam oldu. Her münakaşa· 
da olduğu gibi ne o, bana söz ge· 
çirebildi, ne de ben ona! .. 

Derin bir düşünceye daldı, yil· 
zünde melile bemer gölgeler peyda 
oldu. Biraz evvelki heyecan ve ate· 
ti sönmilş gibiydi. Pencereden, 8Ö· 

nen güneşe, yavaş yavaş etrafı sa
ran karanlıklara dalğın dalgın ba· 
kıyordu. 

Söyleda.JcJPrimle kalmıştım. E· 
vindt>n ~ainız ba§Jma dönerken Ü· 

ıııitsiz bir be.1cJeyişiıı, zedelenen bir 
izzeti nefsin. yollarda kalan gözle· 
rin acısırıı ı~de duyuyordum. 

8G M BB 

B ir ha!"ta sonra işittim ki. Nüz
het babE:r vermeden lstan· 

buJdap ook·lip gitmiş. Ne tarafa 
gittiğini bir türlü öğrenemedim. 

Mulıit d"ğiıftinnek; yeni simalar 
tanımek, p~t'çalıyacak yabancı ve 
taze kadın gunıru aramak için mi 
lstanbulu bır~tı? .. 

Yoksa SaJıircsiniıı izini mi bul· 
MU§lU? ... 

22-W-939 
-SON-

Mualllm ve ••nal okul
lanna talebe gönderlllyor 

Afyon (Hususi) - Kültür direk· 
törü B. M. L. Engin tarafından kim
aesiz çocuklar toplatarak sanat ve 
muallim mektebine gJnderilmesi 
için evrakları hazırlatılıyor. 

Yeni haet• evi 
Afyon (Hususi) - Yapılmakta 

olan yeni hastane ''4,, kat olacaktır. 
Şimdilik iki kat yükselebilmiştir. 

Hastahanede "4,, asansör işliyecek· 
tir. Yalnız harman mevsimi başla
dığından amele az bulunmaktadır. 
Binanın pllnı bir hastahane için 
hazırlandığından çok muntazam.dır. LI•• panelyonu 

Afyon (Hususi) - İkmal olmak 
ta olan pansiyonun bir kısmında 

leyli talebeler ikamet edeceklerdir. 
Bir kısmına· ise orta kısım alınacak
tır. Lise binasının kifayetsizliğini 
gören direktör B. Numan Ekenin 
fikri budur. 

C evdet Paşa .. Kısası Enbiyi,, bildiler ve Muhammed nerede di
sında, hAdiseyi, bqlca suret- ye aordular. 

T..,, - -~ • Alı' bilmem diyecek ha • le tasvir ediyor: ı:ı.ureu 

,. Ali Kerem'allahu veche, ResQ.- hisler hayrette kalıp ne yapacakla
JU Ekl'emin döşeğine yattı ve Re- nnı şaşırdılar. 

aruu Ekremin yeşil hırkasını kendi ResUlü Ekrem.in böyle göderden 
Ozerlne örttU. ResQIU Eknmı. be- nihan oluvermesi Kureyein ululan
men bir avuç toprak aldı ve ''Yl· na pek güç geldi ve Mekkeyi alt 
lin,, sQreJ şerifesinin evvelinden tıst edip ol hazreti bulamadıktan 

''FeagşeynahUm fehilm ll yubsl· için çıkası canları pek ziyade Slkıl· 
,rwı,, ayeti kerimesinin lhınna dek dı. Hemen Muhammedi her Jcim bu
bkudu. Ve ol toprağı b.pısı önünde lup getirir ise yüz deve veririz de· 
l>ekliyen müşriklerin üzerine saçtı yu bertarafa ilan ettiler. 
ve içlerinden çıkıp gitti. Kör gibi ba İçlerinde, her ne kadar hırsız ve 
kıp durdular ve anı görmediler. kanlı ve ha.yır ve §ClTini bilmez de
Bir müddet sonra kendi hemcinsle- likanh varsa, kimi kılıçlar ve kimi 
rinden biri geldi. Burada ne bekli- sopalarla harici Mekkeye çıkıp et
yorsunuz, dedi. Muhammedi bekli· rafa seyirttiler. 
yoruz dedikler.inde dahi "Muham- Resfüü Ekrem ise ol gece saa
med sizin başınıza toprak •çıp ~ dethanelerinden çıkıp gizlendi. Ve 
içinizden kaçıp gideli hayli vakit ol- her nerede eğlendi ise eğlendi. Fer
mcg. Hele bir kere kılığınıza bakı· dlsı öğleyin Ebu Bekirissıddiyk Ra
tıız,, diyerek anlan istihza etti. dıyallahu anh hazretlerinin hanesi 

Biribirine bakıp tizerlerl toz top- ne vardı. Kap181 önünde durdu. A· 
rak içinde kalmış olduğunu gördö-
ler. Lakin hanei saadetin içerisine dabı şer'i eerif Uzere içeri girmeye 
bakıp Rasfılü Ekremin dögeğinde ev sahibinin izni var mı deyu sor
Hcretl Alinin yattığını görerek 11- du.,, 
te Muhammed yatıyor deyip dur- Cevdet Paşanm bu tasviri, ciddf 
dular. rivayeUere tevafuk etmemektedir. 

Sonra Hazreti Ali kalktı. Anı Haceti Peyıamberin barebt ilk
.. ~tlklerl lfbi ııeıe ~ • ~hl-, lukanda anlattık. 

' . 

YI:NtS.&BAlf- t 
mı 

Bir Sanayi Merkezi Halini Alan 
Şehrin Nüfusu iki Üç Sene Sonra 
30 Bini Bulacağı Muhakkaktır 

lmıltten bir ......,.. 

lzmit (Hususi) - 1930 da 10.000 
küsiir olan şehrin nUfusu, . 1933 de 
13 bin, son nüfus sayımında 17,000 
ve şimdi de 2'2,000 küsur kişiye ba
liğ olmuştur. 

iki üç sene sonra, İzmit nüfusu
nun 30.000 bini bulacağı, muhakkak 
görülmektedir. 

Sellüloz ve kağıt sanayi müesse· 
selerinin kuruluşu, deniz ve kara as· 
kert gamizonlann oluşu ve muhtelif 
ticari teşekküllerin hareketli ve fa
al rol oynamalan ile, şehir nüfusu, 
bu güzel tezayüdü göstermektedir. 

Bu sebebledir ki, şehirdeki su 
sarfiyatı da çoğalmış, onuncu Cüm
h uriyet bayramında fenni tesisat ile 
şehre isalesi yapılan Paşa suyu bu· 
gün artık, ihtiyacı kanplıyamaz ol· 
mU§tur. 

Yazın, bu sıcak ve kızgın günle
rinde su muslukları bir damla suya 
hasret kalmakta ve ,ehir halkı, Al· 
manyadaki gıda rejimi gibi hesaplı 
hendeseli su sarf etmek mecburiye
tini duymaktadır. 

NüfU8UJ1 artışa, halkın temizliğe 
ve çiçek bahçesi yetiştirmeğe olan 
inhimaki su sarfiyatını daha fazla 
çoğaltmış bulunmaktadır. 

Bu vakı8.lar ve halkın artan şi
kiyetl karşısında, İzmit belediyesi, 
mevcut suya, yeni bir tesisat daha 
ilavesini lUzumlu görmüştür. 

Evveli kağıt ve sellüloz fabri
kalarına, Sabancadan getirilecek su-
dan istifade imk&nları diifilnillmüş 
ve fa.kat, fabrikanın bunu, her za. 
man garanti edememesi ve ayni za
manda yap.lacak ~ir tesisatının, 

getiroilecek suya muadil olu90, bu 
fikri ikinci dereceye düşürerek, 

evvelce de mutasavver olan Balaban 
suyunwı akıtılması, tehrin ilerdeki 

hayatına daha çok uygun görülmUe
ttır. 

Bu maksadla, şehrin ve eehirlinin 
dileklerine tavassut ve onlan hallet
meği şahsi bir ,eref borcu addeden 
ve böylece allkalanan vali Ziya Te
keli, Balaban suyu membama bizzat 
gitmek suretile, bu güzel suyu daha 
yakından görmek ve tetkik etmek 
istemişlerdir. Başta vali olmak il
zere, belediye reisi Kemal, jan
darma komutam binbaşı Kenan Sök 
men, sıhhat mUdilrii doktor Nec
me<idin, sıtma mücadele reisi doktor 
Kini, belediye meclisi azalan ve ga
zetecilerden teşekkUI eden bir heyet 
Balaban suyµ membaına zevkli bir 
seyahat yapmı§lardır. 

Kocaeli valisi, yemyeşil bir dün· 
ya cenneti olan ve gürül gürül, akan 
Balaban suyunu doyulmaz bir alika 
ile seyrederek, şehre isalesi fikrine 
taraftar görünmüşlerdir. 

Balaban köylüleri ise, suyun an· 
cak kendi ihtiyaçlarma kif i geldiği
ni ileriye sürerek, bu fikre iştirak 
etmek istememektedirler. 

Halbuki saniyede 125 litre suyu 
olan membaın, yeryer dağılması ile 
siyan olduğu, daha aşağı sahalarda 
bataklık yaptığı da görülmüştür. 

Balaban suyu yalnız lzmiti değil, 
bu arada, Balaban gibi 5, 6 köyün 
de su ihtiyacına cevap verecek bir 
bolluktadır. 

İzmit belediyesi, bu suyu şehre 

isale etmek için 100 bin lira sarf e
decektir. 

Filhakika, lzmit belediyesinin pa
rası yoktur amma, İzmit belediye 
reisinin, hayran olduğumuz bir çe
nesi vardır; İzmit belediyesinin bU· 
yük ve güzel işleri, hep bu çenenin 
cerbezesi ile vücut bulmWJtur. 

C. Y. 

~ .. MW& CM\~B\ 
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"CEBELİ SUR" DAKl 

MAC ARADA 
"Mevahibi Ledüniye,, de, mağa· 

M evahibi Ledüniyeyi de, ma· 
ğara hadisesi hakkında deni

yor ki: 
Fahri kainat efendimizle hazre· 

ti Ebf>. Bekir mağaraya girer gir • 
mez, Cenabı Hakkın emri ile bir ö
ilimcek gelerek mağaranın ağzına 
ağını gerdi. Sonra bir çift güvercin 
geldi, orada yumurtladı. 

Ebft Bekir hazretlerinden mer
vidir ki: 

"Mağara içinde, ol hazretin a
yaklarmft baktım; kanıyordu. Ya· 
lın ayak yürümeye, zahmet çekmi
ye abşmadığı için ayakları böyle 
kanamıgtı.,, 

Zatilnnnuti.keyn Esma'dan mer· 
"ridir ki: 

"Hazreti Peygamberin babamla 
beraber gittiklerinin ertesi güntl 
Kureyvten bir cemaat gelerek ka
pmam çaldılar. Dıp.n çıkbm. Ba -

-s•-
ban nerededir'! dedıler. Bilmem, de
dim. Ebucehl, bana, öyle bir tokat 
vurdu, ki kulağımdan küpem düş· 
tU .. 

Kureyş, Mekkenin altını üstüne 
getirip her tarafı aradılar. Etrafa 
iz arayıcılar gönderdiler. Hazreti 
Muhammedle Ebiıbekiri bir yerde 
bulamadılar. lbni Alkame isminde 
bir izci, onları, "Cebeli Sur,, a kadar 
götürdü: 

- Aradığınız adam buradan ile
ri geçmemiştir. Ya semaya çekil -
mi§tir. Yahud yere girmittir. 

Dedi. 
Bir rivayette izci: "Aradığınız 

bu mağaradadır.,, demiş ise de, müş 
rikler, güvercin yumurtasını ve ö
rümcek ağını görerek, onun sözle
rine ehemmiyet vermediler. Ümey
ye ibni Halef: 

- Allah akıllar versin. Muham
med dUnyaya gelmeden örümcekler 
burada ağ germif, güvercinler yuva 
yap!llll. 

De4;L 
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... N•kleden : ORHAN !: -··- . . tiğinl ,_ 
Kotuyor, mütemadiyen kO§Uyor·ı hatırladım. Ve tasmim et 1JIOt 

du; bu gidişle, o, dünyanın ö- hareketten dehşet duyd~- ye cto: 
bür ucuna kadar koşabilirdi. Fakat doktor Malik, bu çocuğun o~ 
yolun bir dönemecinde, ayın ışık· "-Affet, ben sefil bir tett'
lannın aydınlattığı Hikmeti hare· diye eğildim. Btmdan ~n~, ..,ııırt 
ketsiz bir halde ayakta dururken bini ancak benim bildiğim bil' ~ 
gördü. Durdu, kollarını uzatarak içtim, iki saat sonra artık ha 
bağırdı. Genç kız, titredi, arkasına bulunmıyacağım.,, ı. 
döndü ve Selime doğru koşarak: Selim, doktora sabit ~· 

- Selim, beni seviyor musun? bakıyor ve Allahım, ın~etiD tOlif 
diye bağırdı. yatı değil, namusu tehlik~e ,..-

Genç adam, kollan arasına atı- diye düşünüyordu. Fakat işte. Jr 
lan Hikmeti kuvvetle sıkarak cevap cize vukubuldu, fa.kat bu Ali 
verdi. Ve bu esnada yolun kenarın· yin söylediği şekilde olmadı.,, ft 
da, başını ellerinin arasına almış ve Hikmet genç adama yakla,ştı 
yere çömelmiş bir vaziyette duran ellerini birleştirerek mırıldand~. 
doktor Malik'i görerek, "- Selim, Selim! Birlikte 

"- Bu adam sizinle beraber!.,, lım, henüz vakit var!,, fUlllt 
diye kekeledi. Fakat o, "Her şeyi anlıyo ol,tfJ 

Genç kız titreyen bir sesle: diye cevap verdi. Ve Malik'e d 
- vallahi bilmiyorum, bu adam dönerek: sr 

" Be . tak' edin FeridUD ya deli veyahud da alçak bir kimse, - ru ıp • bll • 
fakat muhakkak bir şey varsa, o yin, son nefesinizde yanınızda 
da ölmek üzere olduğudur. Zira ken lunması lizım.,, dedi. Sd" 
dini zehirledi. Doktor bir 18bza düşündil-

- Ne diyorsunuz? Rica ederim ra ayağa kalkarak: ;f' 
izah edin.. "- Hakkınız var, ölmedeD JlO' 

- Ne bileyim ben, dün gece- vel kendisini görmeliyim; faka~ 
denberi rüya görüyor gibiyim. Yal- lunuzu bana verin, zira :r.ehi~ 
nız bu adamın odama gelerek beni ni göstermeğe başladı, bac 
aradığını zannediyorum.. Ondan uyuşmuş gibi.,, ~ 
evvel lılehmedi uyutmak ihtiyat • Yürümeğe koyuldular. .-. __ .,. 
karlığını göstermişti.. Can sıkın· birkaç adım önlerinden gieôyva
bsından bitkin bir halde idim. Si· Malik, zaman zaman: effl' 
zin, uzak bir memlekete birlikte .. Ölmek! Temiz havayı un,,,.,. 
kaçmamız için tam ormanda beni edememek! Güneşi bir daha . 
beklediğinizi söyledi.. Haydi gide - memek ! Hiç bir şeyi hatır~~ 
lim, gidelim diye bağırdım .. Fakat mak!,, diye söyleniyor ve dave 
yolda, dilttlndüm, şüpheye düştüm yordu: . .,. 
ve bu dönemeçte yanımdaki garip ••- Tek bir şey saadetiaıl lf 
adama: zuyor; intikamımı istediğim gibi 

_ Selimi buraya getirin, yoksa lamadım .. ,, . tllf 
daha uzaklara gidemem dedim .. O Nihayet daha fazla bır te~ tJ1 
vakit bana korkunç nazarlarla bak- liyemedi, bacaktan kuvvetsiS 
tı. Ve "Senin $eliminden bana ne?,, hale geldi. Selim, kendisini o::: 
~jye bağırdı. Beni takip et, yoksa na almak mecburiyetinde ~ 
kP.ndini ölmüş bil! .. Ve bu suretle Genç adam doktorun ağır __._ 

söylerken göğsünden bir silah arıyor dünü bir müddet tnşıdıktan ~ 
muş tavrını takmıyordu. Fakat al- yorgunluktan bit.kin bir halde ..... t~ 
dan.mıyorsam, ellerimi göğsümde Ali Bey imdadına yetişti. \'e d:;., 
birleştirerek, sabit nazarlarla ken- - Doktoru bacaklanndaıı _-Ad 

disine baktım ve: diye bağırdı. Ben de omud~ 
.. _ Öldür, fakat bana bir adım tutayım, hemen yürUyelim. ser-

daha arttıramazsın,, dedim. zin bayatı buna bağlı!,, _ ~ 
Doktor Malik başını kaldırdı. Selim, Ali Beyin iıtedikıer'8"" 

Kısık bir sesle: yaptı. Çiftliğe gelince, avlu~J::-
.. Zcvahir ne kadar aldatıcıdır, tiler ve merdiveni kimseye rP--- • 

dedi. Eskiden, ayni çehre ve mana· madan çıktılar. Fakat b\itUn ~ 
ya malik bir. kadın tanıdım ve bir Jarın yandığı ilk kata çıkınca __.. 
bakışla kollarımın arasına düşür · taraftaki kulübemsi yere gtdell 
düm. Fakat genç sevgilinizin tabiatı ridorda ayak sesleri işittiler. 
ve seciyesi başka kumaştan yapıl· Selim titreyerek: "" 
m.ış. İsterseniz sözlerime inanmayın ,,_.1;~, 

- Feridun Bey gelmif ! ~ 
fakat onun bu sevimli çehre:ıi, bir· .............. 

li B"'y bu adamı odasına go~,;,, 
den bana gayri iradi bır hürmet Ben Feridun Beyle kon~ 

biraz sonra beraber geliriz.,, _ __. 
kaddes bir bile varmış gibi görün· Ve Hikmeti kolundan tut9P'"' 
dil. Alnı asil bir gurur taşıyor, hid· 
det burun deliklerini kabartırken kulağına: M' 
dudaklarında tahkir edici bir tebcs· - Allah aşkına uzaklafUI-""' 
süm dolaşıyor ve nazarlannda bizi funldadı. Tlll'&çaya gidin". ve fll' 
aydınlatan ay ışığı gibi saf bir ruh nın. Ben kendisile konuşmadall 
taşıyordu... Bu manzara karşısında vel babaııız sizi görmesin!,, 
dün size bahsetmiş olduğum kadını (Deftmı "91') 

Bunun üzerine, mağarayagirip \ 
aramayı budalalık addettiler ve dö
nüp gittiler. Halbuki mağara ağzı-

na geldikleri zaman ResiilU Ekrem 
ile hazreti Ebfi Bekir, onlan, içeri
den görüyorlardı. Hattl, onlar ma
ğara civannda dolaştıkları sırada 
Ebft Bekir, pek mahzun olarak: 

- Yl Resftlflllah ! Beni öldür
melerinin bir ehemmiyeti yok; çün-
kü herkes gibi bir şahsiyetim. Fa
kat Allah göstermesin, sana bir hal 
olursa bütün ümmet hcli.k olur. 

Deyince, fahri ki.inat: 

- Gam çekme! Allah bizimle 
beraberdir. 

Diyerek arkada§lnı teselli etti. 
Enes ibni Mllik'ten mervidir ki: 

"Mü3rtıkler dönüp gittikleri zaman, 
Ebt\ Bekir: Ya Resiı.liillah ! Eğer 
içlerinden biri mağaramn içine bak-

saydı, bizi görtırdU. dedi. ResfılU 
Ekrem de: "Üçüncü refikleri Alla· 
hu TaalA. olan .iki arkadaşı sen ne 
zannediyorsun.,, diye cevap verdi. 

Kısası Enbiya, §Öyle bir h&dise
den de bahsetıxtektedir: 

.. Hazr.rti Ebubekir, mağaraya 

girdikte bir delik gördtl. Oradan yı
luı ve çiyaıı pbi bir mumr hayvan ,, 

; 
çıkıp ta ResUlU ekreme zarar ~ 
yan etmesin deyft anı ayiğile ,
yıp oturdu. Resülü Ekrem, dslU 
dayanıp uykuya v&N., 

Halbuki o delikten bh- yıl.O~ 
b. Ve Ebfi Bekir N.d.yall.JIU 
hazretlerinin ayağını soktu. .-

Fahri i.lem uykudan uyaııJI' s-1' 
rahatsız olmasın dey~ ~ '
diyk ayağını çekmedi. Llkill '
acıyıp gözlerinden yaş aktı.\'~ 
yaşlan Resultı Ekremin ıntl _, 
yüzUııe damlanıakla. uykudan~ 
dı. "Ne var, Yi. Ebfi Bekir?,, 
sordu. . J 

O dahi: YA Resfilüllah, a~ 
bir teY soktu. Amma ?>eia yo7ı•41f' 
nam babam sana feda olsUJl-
cevap verdi. J1'. 

Resfiltt Ekrem kalktı. r ..,-. 
soktuğu yere tUdrdn. nertal ";ti 
zül oldu. Ve Hazreti Sıddiyk 
buldu.,, ,.. 

Hazreti Ebt\ Bekirin la~ 
mir ibnl FUheyr gUttUğU ko7 
nn sUtUnU geceleri mağaraY~ 
rirdi. Oğ~'!. Abdullah t3, g ~ 
gizlice mataraya gelir, K~ 
hal ve hat e!ı:etlerine dair ha 
getirirdi. 
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Panaiyon Sakinlerinden Ali İdria 
Hakkında Söylenen Lakırdılar 

lUza. efendi, iki arkadaşının 
lıaYretine iftirak etmedi ve Sırrının 
~ği izahatı bir kere daha din
""<lllŞ olduğunu belli etti. 

Bunun Uzerine Sım l(>yle dedi: 
- Evet hapishanede olduğunu 

~ştim. Eski bir mesele... Genç 
~ bir çapkınlık neticesi olarak 
-ııae atıldığını biliyorum. Amma 
'-dan sonra biraz uslandığını, daha 
~su uygunsuz bir hali görül -

• llıediğini de zannedeıim. 
kemal şüphe ve tereddütle Sır

l'ıya bakarak: 
- Zannetmek kafi mi üstadım? 
- Kendisini yakından tanıyan-
~ tanırım. Aleyhinde bir şey söy
'l:lldiğini bilmiyorum. 
ti - Maamafih onu şüpheli telak-

etmek lazımdır, kanaatindeyim. 
- Peki, onu da §Upheli adde-. 
~. 

- Bana kalırsa bu zatın köşkün 
ten ayrılıp bir pansiyona yerleşme
li OY\lnunu gizlemek kasdinden ile
l'i gelmektedir. Şüphe uyandırma-
"-k ... 

Sırrı mütevazı, maamafih sözle
l'lııden ve iddiasından emin bir ta-

Kemal, bıyık altından gülerell: 
- Şimdi anlaşıldı. Ali idris çap 

kının biri .. Gözünün kimde olduğu
nu da Sırrı Bey pek iyi görmüt ola-
cak ... 

Sım devam etti: 
- Evet. .• Sonra bu adamın bir 

cinayette kaseli ne olabilir?.. Ha, 
eğer aşkına mani olan zatı ortadan 
kaldıracak olursa ..• Yahud daha ~ 
çıkcası mesela Süleyman Feyzi Bey 
bir gün katledilmiş olursa o zaman 
iş değişir. Maamafih o zaman da bu 
meselenin Üçparmak cinayetlerile 
hiç bir ali.kası olmadığı zahir ola
caktır .. 

- Peki, gelelim 111 avcı Selim 
dediğiniz zate. .. Onun hakkında fik
riniz nedir Sım Bey? 

Sım bu suale cevap vermedi; 
dn,_m, düşünüyordu. Neden sonra, 
kulübesinde bulunan Ali Ağayı çağı 
rarak ona oturmasını söyledi. İhti
yar, çubuğunu yakmış, sakin ve 
muti bekliyordu. 

- Ali Ağa, sen bu tarafları iyi 
bilirsin. Bana bataklık bir yerden 
bahsettiler. Hatta küçük bir de ha-

"ırla: vuz ... 
- Bence zengin olan babasırlın Gevezeliğe teşne olan sütçü sor-

~\tal ve emlakinden elinde bir şey- du: 
~ kalmıyan Ali İdris 1sakın pan- - İki tane havuz mu, göl mü? 
~onuna yeni bir it yapmak mak- Ona benzer su birikintisi vardır, 
'-due gelmiştir. na, şu taraflarda ... 
l'ıi '":'"'" Hırsızlık veya bir cinayet gi- Elile uzak dağların yamacını 

bir iş mi? gösterdi ve ilave etti: 
- Hayır, hayır.. Hovardalık, (Devamı var) 

~Pkınlık ... Hattl belki evlenmek ==========!!:!l!S==:5:!5::=::=5=:: 
"1tsadi1e .. . 

!tepsi ihtimal vermedikleri bu 
~ııadın nasıl bulunduğunu anla
~ ınerakile bakıyorlardı. Hüsnü 
tftndi dudağını bükerek sordu: 

- Ali İdris gibi bir adam tsa
~ Pansiyonunda mı kan arıyor? 
aemaı efendi de sordu: 
- Onun dişine uygun bir par

~ \'ar mı orada? 
Ahmed Sırrı izah etti: 

Zeytlnburnunda lop 
abfl•n 

Zeytinbumundaki fabrikalarda 
bugün saat 9 -11 arası denize doğru 
hafif top atışları yapılacaktır. Bu 
sahilden geçecek merakibin herhan
gi bir kazaya uğramamaları için sa
hilden gayet açıktan geçmeleri için 
alakadarlara tebligat yapılmıştır. 

RADYO - Orada gördüğüm Uç kız kar
det çok hasis olarak tanınıyorlar; 
'çok zengin imişler. CUl\IA 11/ 8 939 
ılı. ... - Eğer böyle bir maksadı ol- 12.30 Program, 12.35 Türk mü-
~ tesbit edilirse Ali tdrisin ara.. ziği - Pl. 13.00 Memleket saat ayarı 
~z zat olmadığı muhakkak o- ajans ve meteoroloji haberleri, 
~ anlaşılmış olacaktır. 13.15 - 14 Müzik "Karışık program 

llepsinin yüzünde geniş bir is- Pl.,, 
~ın işaretleri dolaşıyordu. 19.00 Program, 19.05 Müzik 
O -BEŞİNCİ IUS~! - "Dans müziği - Pl.,, 19.30 Türk mU-

llALDE KlM öLDtiRtl'YOR ! ziği "Fasıl heyeti,, 20.15 Konuşma 
~eınal efendi geniş bir göğüs ge- "Haftalık spor servisi,, 20.30 Mem
~~ sonra k~ süren sükutu leket saat ayan, ajans ve meteoro-
~ etti: loji haberleri, 20.50 Türk müziği. 

- Bakınız, dedi. Eğer hepimizin 1 - Karcığar peşrevi. 2 - Mah 
\ Çok şüpheli gördüğümüz Ali ld- mud Celalettin pa§8. - Karcığar şar
~· hesaba idhal cdilmiyccek olur- kı - Vah meyusi visalindir, 3 - Le
~·- t'>riye SUleyman Feyzi Beyle mi - Karcığar şarkı - Hüsnüne et
~ı, avcı, Uç kız karde§ler. Recai varma, 4 - Lemi - Karcığar §arkı -
~· Madam Sara, Ziya Halid Bey Çeşmaw o mehvcşin, 5 - Kemençe 
\ l'or. Maamafih ben hala neden taksin~, 6 - Salahaddin Pınar -
...:. llansiyondakilere takılıp kaldı - Karcıgar şarkı - Sana gönUI verdim 
~ anlıyamayorum. Cinayeti iş- 7 - Udi Mchmed - Hüzzam şarkı -
\L_etıler mutlaka bu civarda mı sa- Açmam açamam söyleyemem çünkü, 
~· başka tarafta olamaz mı?. 8 - Kemani Sadi - Segah şarkı • 
ı.:_neden lsakın pansiyonuna yer- Ruhumda ölen. 9 - Ahmed Rasim 
~ olanlar ilk planda bulunu - Segah şarkı - Benim sen nemsin ey 

? Anlıyamadım, gitti. dilber, 
Sırrı cevap verdi: 21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 
~ Çilnk11 Oçparmağın cinayet plaklar, R. 21.50 Müzik "Riyaseti 
~- Eren.köyü havalisine intikal Cüınhur Bandosu - Şef: İhsan Kiln
,~ sonra o tarihlerde Erenkö- çer.,, 

YE~IS.&B'.&B 

J • Türk yurduna göz diken 

rr KARA GÖMLEKLiLERE 

:.-cEVAP-.. 
mn 11 n11:1:::na= mı:ın::11a'l"'ll11U:m::11 

Yazaa: iL Faruk G"OBTUNOA 

Tilrk matbuabnda ıimd.iye kadar g6r6lmemiı bir rar: 
bet Ye heyecaala karıı lanan bu eseri iki güade : 

too,ooo TUrk okudu. 
D6rt gün aonra : 

t,000,000 TUrk okuyac•k. 
Çüakü; birkaç gi!ae kadar: 

r • 
ikinci Basılışı Çıkıyor 

" Bu Arılana Dokunmayın" kitabı bütün 
Türk halkının iman ve heyecanını haykınyor: 
.,.,. ...................................................................... ..... 

1 
Kara gömlekli şairler §Öyle :liyor: 1 

Prenderemo ll Pireo 
Anche tutto mor Egeo ı 
Alacağız Atlnayı, 

: Alacab';ız Egeyi (lzmirl) ! 
f Teno te Asla 
ı Asya, ergeç bizim olaeaksm: •• , 

İ Fakat biz de diyoruz: 

Blllr misiniz kimin, göz diktiniz yurduna f. 

1 
Siz bizi, dedenizin dedesine sorunuz, 
Söz atmayın Asyamn yırtıcı Bozkurduna! ' 

• •• 81 ...... ........................................... • .. ... 

Bu Aralan• Dokunmayın 
'• 

Türkün milli kitabı ve milli destan1 oldu 

Bu kitabı alamı
y•nlar birkaç gil• 
sonra ikinci tabını 
alaukfardır. 

Tevzi Yeri: 
ÜlkU Kitap Yurdu 
Aakara caddHi 

No. 96 

lzmirde Etlman 
Ankarada Akit• 

Kitabevleri 

~gelmiş olanları araştırdık. 1 - G. Wettge - resmi geçit, 2-
~~rın bu pansiyonda olduğu an- O. Fetr~ - La morena - tspenyol ====================================== 
~· Bize de muvakkat bir ika- valsi, 3 - Albert W. Ketcl bey _ 
ı.:!'h llzımdı. Gelip buraya y~- Chal Romano uvertürü, 4 - Men
~ zaman bazı şüpheli söz- delssohn - İlkbahar şarkısı, l5 _ 
~ karşılaştık. İ§te mesele bu.... Masenet - Manon operasından fan
~ civarda daha başka gilpheli tezi. 
'arsa tabii o.alan da takip e- 22.40 MUzik "Cazband - Pl.,, 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat 
~ ......_ Doğnı ..• Bir ~ Üçparmağm esham - tahvillt, kambiyo - nukut 
~ arasında Ali tdria Be- borsası "Fiyat,, 23.20 Müzik "Caz
\ ~ bulunması ... Ali İdri- band • Pl.,, 23.55 - 24 Yarınki prog
~~ kögkUnden kaçıp pansiyona ram. 

~~:aı.?z::: 1·cr·rıvrr-n0Su-
ettiğini görünce: Nurettin Gen~ur ve arkada§buı 

~ li'akat, dedi. Ali İdris Beyin ll ağustos cuma akşamı >' katlolunurken efendisi benim Şehremini İnşirah 
tııl atı'ia oturuyordu. Bir de bu za- bahçesinde 
~ eYlnan Feyzi Beyle dost ol- Şekspirin ölmez eseri 
~~u gördüm; hulA.sa. ben ondan O'.l'ELLO 
' ~Yorum. Miçe ~ençef varyeteı.l, . : 

' 
il 

.. ..,..: ., 
lzmir Kültür 1.isesi 
- Direktörlüğünden : J 

TMıemtme matematBf, fhdk, Jr:baya, tabiiye, felsefe dersleri öğretmen
Blf mUnhaklir, Tayin olqnaeıaJr öğretmenlerin yüksek mektep ve t.lniver .. 

11it.e mezunu olmaları ve ~aııeraHJr evsafını haiz bulunmaları şarttır. 

Öğretmenlere resmi liselerde Terilen maaştan fula ücret verileceği gibi 
oldukça ibate ve iaşeleri de temin olunacaktır. lstiyenlerin fotograflı bir 
dilekçe ile İzmir Killtilr LisesbJe derhal müracaatleri !Uzumu ilan olunur. 

lstanbul Telefon müdürlüğünden : 

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Mildürlüğümilzde münhal bulunan memuriyetlere müsabaka ile me

mur alınacaktır. lmtihan 18/8/939 tarihinde saat 14. te yapılacaktır. 

Kazananlar aldıklan derece sırasile tayin ve Lise mezunlarile lisan bilen-. 
ler tercih edilecektir. İsteklilerin aşağıda yazılı şartları haiz olmaları la

zımdır: 

1 - Türk olmak, 18 Y8§llll bitirmiş veya 30 Ya.§Ull geçmemiş ve ec
nebi ile evli veya yaşar olmamak, 

2 - Askerliğini ikmal etmi~ veya tamamile al5.kası kesilmiş bulun

mak, 

3 - Halen hiç bir mektebe müdavim veya mukayyet olmamak, 

4 - Daire doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde (788) sa
yılı Memurin kanununun (4) üncü maddesinin (V) fıkrası mucibince 

hizmete elverişli oldukları anlaşılmak. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı ve mektep şehadetnamesi, asker
lik, iyi hal ve adliye vesikaları ve aşı kağıdı ve alb kıt'a vesikalık fotog· 

rafını bir dilekçeye bağlıyarak 16/8/ 939 tarihine kadar İstanbul Telefoıı 

müdürlüğüne müracaatlan. (5689) 

===========================================-
istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Pendik P. T. T. merkez binası tamirat ve tadilatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 28/8/939 pazartesi saat 15,30 da B. Postahane 

binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak almı satım 

komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1490 lira 44 kuruş, muvakkat teminat 112 liradır. 

TaJiplerin keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlanru 
yatırmak Uzere çalı§llla gUnlerinde mezkür müdürlük idari kalem leva

zım kısmına, eksiltme gününden en az sekiz gün evvel en az (1000) 

liralık bu işe benzer iş yaptığına da.ir idarelerinden almış olduğu vesika

lara istinaden İstanbul viliyetinden alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ti
caret odası vesikası ve muvakkat temiuat makbuzile birlikte eksiltme 

gün ve saatinde komisyona müracaatları. (6135} 

İstanbul Telefon müdürlüğünden : 
300 adet santral kordonu, 750 metre muhtelif cins kordon, 56000 

metre muhtelif cins tel ile 2000 adet 2 ve 3 nakillf telefon kordonu ka

palı zarf usulile mübayaa edilecektir. Muhammen bedel 6570, ilk 

teminat 493 lira olup eksiltmesi 27 / 9/ 939 çarşamba günü saat 15 te mü

dürlük binasında yapılacaktır. 

lstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 

vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün sruıt 14 e kadar komisyona ver

melidirler. Şartnamesi her gün Levazım Aınirliğimizde görüle'Jilir. 
!6163) 

====================--------
Gümrük muhafaza Genel Konıutatılığı laıan

bul Levazım amirliği sabnalma komisyonundan : 
1 - Satın alınacak 50 tane mahruti çadınn 28/ 8/ 939 pazartesi gü-

nü saat il de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı komisyondadır. GörUlebilir. 

3 - Tasmlanan tutan 3500 lira ve ille teminatı 263 llradıı 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kat-

taki komisyona gelmeleri. (6126) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Ankarada Hava Müsteşarlığı Sıhhiye şubesinde en çok 170 lira üc

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin evrakı müsbitelerile Hava 

M"tlsteşarlıit Zat İşlerine müracaatları "Müracaat ağustos sonuna ka-

dardır.,, "3588,, "60050 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
14/ 8/ 939 pazartesi günü sa.at 15 te !stanbulda Cağaloğlu civarın

da Cümhuriyet Matbaası karşısındaki Yüksek Mektepler Muhasipliği 
binasında topıan·acak olan eksiltme komisyonunda 361! lira 14 kuruş mu
hammen bedelli Maarif matbaasının !strotipi atölyesi inşaatuwı ikma
li işinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, :ııu.susi ve fennt pı-t
nameleri, proje, keşif hullss.& ile tıuna müteferri diğer evrak matbaamız 
muhasebesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 172 liradır. İsteklilerin en az (3000) liralıt bu 
işe benzer iş yaptığına dair 1stan'.Jul vilayetinden eksiltme tarihin,ılen 

tam sekiz gün evvel almış oldukları müteahhitlik ve 1939 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri. (5652) 

İstanbul mıntaka liman riyasetiadea : 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzındaki ge

çitte sığlık taşların kaldırılarak 8 metre derinlik temin edilmesi ve çı
kan taşların mendireğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması işi pa

zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günU saat 14 te riyaset binasında 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa i§tirak edeceklerin yevm 

ve saati mezkürda müracaatları ve şartname ve keşifnameyi görmek is

~yenlerin idare §Ubesine müracaat etıneleJi lüzumu ilin olunur. (6141) 
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ZAYİ 

326 İskeçe doğumluyum. 932 ta
rihinde Kıztltoprak nüfus memur
luğundan aldığım ve içinde yazılı 
askerlik muameleli nüfus hüviyet 
varakamı zı.ı.yi eyledim. Yenisini çı
karacağımdan bunun hUkmU olma
iığını ilan eylerim. 

Fati:.ı. Nalband sokak 23-25 
sayıda oturan Fehmi oğlu 

Saki Zor!u 

Böbreklerden idrar torbalarına kadar yollardaki 
.. ~ mikroplarını temizlemek için HELMOBLÔ 

hastalıkların 
kullanı nı:ı .. 

, 
• 

Sazlı ·r·enezzüh Seferi 

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

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

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. 

2 --- Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti evveli

ye ile mukavele ahkamı csasiycsi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 Eylıll 939 
tarihine kadar lstanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 

merkezinde ve lnbilterede Londra Türk 'l'icaret Ataşeliğinde talip İn

giliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümanları alan firmaların en geç 

15 Teşriniewel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay resimleri ve 

fenni şartnameleri muhtevi nihai tek liflerini lstanbulda Devlet Denizyol-

-- BUyUk Blr-

Motörlü Kotra 

veya MOTOR - YAT 
Pa'i-ln para il• satın 
ahnacaktır. lstanbul 

poata kutusu No. 4&3 • 

mUrac•at. 

ZAYİ 
Üaküp mektebi suİtanisinden al

ınış olduğu.m tasdiknamemi kaybet
tiğimden yenisini alacağımdan eski
sinin biik.niil olmadığı ilan olunur. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
memurlarından 

Kani Akşar 

latanbul Kadastro hikim
liğinden: 

Tophanede Tophane yokuşunda 
N evşohir apartmanının beşinci kcr.
tında llfadkaya. 

Avukat Ahmet Hayri Tezsöz ta
rafından aleyhinize ikame olunan 
200 iki yUz l~a ücreti vekalet dava
sından dolayı tayin kılınan 2/8/ 939 
çarşamba gününe muhakeme tayin 
olunarak namınıza davetiye gönde
rilmişse de bulunamadığınızdan ila
nen tebligat icrasına karar verilmiş
ti. Mua.llik olan 11/9/939 pazartesi 
gUnü saat 10 da Sultanahmettc tapu 
dairesinde Kadastro mahkemesinde 
hazır bulunmanız aksi takdirde mu
hakemenize gıyaben devam olunaca
ğı tebliğ makamına kaim olmnk ü-
zere ilan olunur. (19781) 

ZAYİ 

İktısad Fakültesinden almış ol
duğum hüviyet vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

355 numaralı Aliye Yurtmen 

ları İşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. GÖZ HEKiMi ~ 
4 - Teklifler lstanhulda Devlet Denizyollan İşletme Umum Mü- Dr. Nuri Fehmi 1 

dürlUğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesseseler ara- İstanbul Belediyesi kar§lSında 1 
sında pa.z:ırlık yapılarak iş ihale edilecektir. Ayberk apart. 

5 _ Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verilecek ve Tel. 23212 

müzakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahibi salahiyet iill••••••••••••mi 
K ada~tro Mahkemesiaden : 

mütehassısları ile yapılacaktır. (5930), (3559) 

İstanbul Defterdarlığından: 

İstanbul Sanat okulu arka bahçesindeki iki metre 

Muhammen bedeli 
Lira Kş. 

mikabı ta§ 1 80 

Beyoğlunda Kalyoncukulluğu cad-
desinde 151 sayılı evde l{ostantin 
Eskiııazi karısı Elcniye: 

TRHTR . · 
HURULRRDRll 
kuıtulunuz 

============================================~ 
Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : t 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alırıJlle) 

zere müsabaka imtihanı yapıla<.:aktır . 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olllle) 
19 

yaşı 18 den aşağı, 30 dan yukan bulunınamak şarttır. el-' 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaŞlO 

evvel memurluk sınıfına geçemezler. JJtl 
Ankara, İzmir ve lstanbu!d:ı.ki imtihanlara orta mektep rrıesttJ1 

alınmıyacaktır. 

Ortarnektep mezunları için G ay, !ize mezunları için azıuni bi~ 
devam edecek staj müddeti zarfında crta mektep mezunlanna 4 ti" 
lise mezunlarına 60-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet cJ ,r 
ceı:ıile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanunile Jll~ 
yen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj r/I 
resini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara tel" ııd.' 
tabi daimi aylıklı memur kndrosu dahilinde derece maa§l tediyesill6 

lanır. , 

Bir yabancı dile (Fransı7.ca, İngilizce, Almancaya) bihakkİll 
olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir· ,,-

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınınal.Bt1 
kerliğini ifa edinceye kadar tehir olunur. . ;J 

Yabancı dil bilen ve asgari fo;e tahsili olanl:tr -~al!m$l.tnaIJl~ ~ 
şartlar dairesinde- beş senelik muvaffa::Ciyetli bir memuriyet dcV~ı· 
sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderil 

!erdir. _ Jf• 
Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Ant.:~lya, 13aJı1' 9' 

Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, E?"'.turum, ErzincaJl~ 
kişehir, G. Antep, Gireson, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, J{& "'" 

Konya, Kütahya, Malaty~. Samsun, Sivas, Ordu, 'ı'rabzon, Tokat. 'J/J /: 
Yozgat, Zonguldak. şu~lerimizde orta mektep mezunları içiıı 25,, 
ğustosta, lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda b 

caktır. ~ 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve pel eti' 
imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden elde edil 
cek izahatnamelerde görülebilir. t" 

isteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki ~, 
besi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Personel işleri rnUdil(:~69) 
24/8/ 939 tarihine kadar müracaat etmeleri !Azımdır. 

Haliç Fenerinde Tahtaminare mahallesinin Vodine caddesinde 

64-66 ve Yıldu·ım caddesinde 75 numaralı diğer bir methali 

Pandeli Eksida ve karısı Froso 
Eksida tarafından aleyhinize ikame 
edilen men'i mtidahale davasından 
dolayı tayin kılınan 9/8/939 çarşam 
ba günü için namınıza çıkarılan da-

vetiye ikametgahınızda bulunmadı- Yüksek Mühendis Mektebi MüdürlüğündeJI :M' 
ğınızdan dolayı tebligat ifa edilemi- 1 sw 

olan evin ankazı. 300 00 

Yukarıda mevki ve numarası yazılı ankaz hizalarında yazılı muham

men bedelleri üzerinden açık arttırma suretile satılacaktır. İhale 28/ 8/ 
939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey 

akçelcrini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Def

terdarlık MJ.lli EnıJak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü-

racaatıaı:ı- · (6153) 

yerek geri verilmiş olduğundan mu- 939-940 ders senesi için almaca.il talebenin kayıt mua.ınclcsi ~-
all5.k olan 8/ 9/ 939 cuma günü saat llıldcn 26 Eylfıl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt. olmak yet p 
10 da Sultanahmette tapu ve kadns- fazla malumat almak istiyenlcrin tatil gUnleri hariç olmak üzere ~ıı:ll) 
tro binasında kadastro mahkemesin- saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe milracaatları (Dl'""' 

de hazır bulunmanız aksi takdirde !ll!lll!!!!!!l!l"~~lll!'lli!!!~~~!'lll!!!!!!!!!l'!!lll-lli!l'lll!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!'!!~~!!!!!~ll!!!!!I!!!!!'~,,.... 
muhakemenize gıyaben devam olu-
nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur_ 

Sahibi: Ahmet Cemaledclin SARAÇOGLU ilJli1' 
Nesri.rat müdürü: Macit ÇE'l'İN Basaldığı yer: M:ıtbaai Eb. ... 


