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itli Şef lnönU'nün 
ünkU Gezintileri · 
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Cümhurreisimiz Dün Floryada 
Yaya Olarak Bir Gezi Yaptılar 

Florya imar Planı 
Halkın Sıhhatile 

Hakkında izahat Alan inönü 
Yakından Alakadar Oldu 

lngUterenin 
Hodgamhğı 

Yazan; Hiliıeyin Cahld YALÇIN 

l> Unya ahvali hakkında etraflı 
bir fikir edinmek için muh

teUt ve zıt membalardan çıkan id
dialan dinlemek ve mukayese et
~k her halde münasip bir hareket 
0lacağı aşikardır. Onun için İtalyan 
\te Alman gazetelerinin neşriyatını 
clikkatıe takip ediyor n aramızı a
hrao dü.~ünce ve emelleri daha iyi 
"11anıağa çalışıyoruz. 

Berlinden Il Giornale d'Italia'ya 
Çekilen bir telgraf bize dünyanın 
1leden sulhe kavuşamadığı hakkın
da bir hakikat ifşa ediyor. Bu tel
tt'afta muhabir şu hükmü veriy.or: 

"Hakiki Avrupa sulhü için ye
tlrıe engel Büyük Britanyanın hod
tirntığından ibarettir!,, 

Acaba böyle mi? Acaba bizler 
l'a.nlış mı düşünüyoruz, yanlış mı 
eôrUyoruz? Zavallı İtalyanlarla Al
lnanıara beyhude yere mi bir takım 
tecavüz emelleri isnat ediyoruz? İn
Ciltere hodgiımlığı yüzünden dünya 
l'ı bir felakete mi sürüklüyor? 

Reisici.linhur ismet lnönti'nün dün 1<1orya ha\•&lisiııde yaptığı 
gezintilerden birkaç intiba 

Reisicümhur İsmet İnönü dün Bayan İnönü ve çocukları olduğu 
sabah saat 11,30 da Dolmabahçe halde otomobille Florya köşkü-
sarayıudan hareketle, yanlarında (Sonu S üncü sayfamızda) 

MUd~eiumumT iki Türkün idamını 

Bu suallere objektif bir cevap 
bulabilmek için muharririn şu hük
lnU ne gibi mütalea ve delillere isti
llat ettirdiğine dikkatli dikkatli bak
bın. Almanların düşüncelerine ter-
tUnıan olarak şu satırları gördüm: s ofya 12 (Hususi) - Bulga- Bugünlerde casusların muhake-

"Chamberlain nazarında ancak ristanın Filibe şehrinde biı mesi yapılmış ve müddeiumumilik 

, 
ı 
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ABONll IAB'DABI 
Ttlrkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 8 aylığı 650 Kr. 
90 Kr. 1 aylığı 850 Kr. 

HER YERDE 

3 
HALK QAZl!TEBI Posta ittihadına girmemiş mem

leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 
KUR Uf 

içimizde · Yaşattığımız 
YılanlaTın iç Yüzler·i 

MASKELERi INDiRiYORUZ 
''ita/yan Hayır Cemiyeti,, Gibi GöriJnen 
İatihbarat Baroau Naaıl Çalı,ıyor ? 

Zahiren 
• 

ita/yan 
Bugünkü yazı

mız, lstanbulda İ
talyan cemiyeti 
hayriyesi namı al
tında çalışan ve 
Casa d'Italia'nın fa 
§ist salonunun u
f ak sahnesinden 
daracık bir kapı 

ile ayrılan cemi
'}'ete aittir. 

de durarak cumartesi ve pazar gün
leri müstesna olmak üzere haftanın 
bütiln günlerinde buraya girip çı· 
kanlan görmek, hakikaten bu ce
miyetin fakirlere ne kadar yardım 
ettiğini gösterir. İçeriye gir~n birta 
kını pejmürde kılıklı dilencilerden 
maada gerisinin hiç te yardıma 

muhtaç olmıyan birtakım kadın ,.e 
erkekler olduğunu görürsünüz. Bu 
pejmürde kılıklı insanlar da buraya 
ancak yavrularının günlük bir kilo 
sütü için girerler. Fakat, onları bu
radan çıkarken görseniz vicdanınız 
paralanır. Hele ağızlanndan ltalya
ya ve onun idarecilerine saçtıkları 

küfürleri işitscniz bu cemiyetin var
lığının nekadar füzuli olduğunu tak 
dir edersiniz. Bunu kendileri de bil
miyor değillerdir. Fakat ne yapsın
lar. Zira bu isim, onlan muhtemel 
olan her türlü isnaddan kurtaracak 
yegane kuvvettir. 

Dört katlı olan 
bu bina, harici gö
rUnUşü ile Casa 
d'I talia'dan tama
m.ile ayn bir bina 
unnını vermek
tedir. Bu bina· 
nın ikinci katı So
~ietl İtaliana di 
Beneficis ve l'Enit 
yani İtalyan cemi
yeti hayriyesile İ
talyan propaganda 
nemretine bağlı o
lan Enit cemiyeti
dir . Her iki teşek
cülUn müdürlUğil
nü yapan da İtal
yan lisesi mual-

Şüpheli İWyu cemiyetleriıı.ln buhmduklan bhu. 

Bu cemiyeti hayriyenin en fazla 
kıymet verdiği insanlar, İtalyan \'C 

daha birçok milletlere mensub genç 
erkeklerdir. Mösyö Vartovayı gör
meğe gittiniz mi onun kapısında içe
ri girmek için sıra bckliyen bir sürU 
insan görürsünüz. Bunlar ne aç ve 
ne de susuz insanlardır. Hep bu limlerinden G. Vertova'dır. 

1 Bu cemiyetin sözde hedefi lstan-
buldakl düşkün İtalyanlara yar-ı 
dımdır. Bir sabah bu binanın önün- (Sonu 3 üncü .sayfamızda) 

Münferit Hikimiir Hitler Ciano ile Uzun 
Mahkemeler 5 
Eyliildaişe Bir Mülikat Yaptı 
Başlıyacaklar 

Müddeiumumi Hikmet Onat me
zun olduğu halde dün adliyeye gel
miş ve yeni adliye teşkilatı işile 

meşgul olmuştur. 5 eylülden itiba
ren lstanbulda münferit hakimli 
mahkemeler iŞe başlıyacaktır. Ye
niden on asliye, ağır ceza ve müç
temi hakimli bir ticaret mahkemesi 
daha kurulacaktır. 

Münferit hakimli mahkemelere 
ikişer hakimle birer haklın maavini 

tayin edilecektir. Şimdiki mahke
melerde bulunan azalar ve aza mu-

avinlerinden bir kısmı müddeiumu· 
milik kadrosuna alınacaklar, bir kıs 
mı da Anadolu mahkemelerine nak

ledileceklerdir. lstanbuldan münfe
rit hakimliğe ancak üç hakimin ta
yin edileceği, diğerlerini Adliye Ve
kaletinin yurdun başka yerlerinde 
çalışan çok kuvvetli hakimlerden 
seçeceği söylenmektedir. 

Yeni mahkemelerin yerleşmesi 

için kadastro dairesinde bazı daire-

lere bakılmıştı. Burası mahkemeleri 
istiap edemiyeceği için eski Güm
rük dairesi tercih edilmiştir. 

Salzburo Görüşmelerinde Bütün Sulh 
Muahedelerinln Tadili Derpiş Edilmiş 

... Mil ___ _ 

MACARlSTANIN lST1KLALt TEllLİKF..Ll BİR VAZİYET ALDI. 

ALMANYA POLONYADAN YUKARI S1LEZYAYI DA 1STIYOR. 
BALKANLARDA TOPRAK TADİLATI DA MEVZUUBAHİS ! 

llUyUk Britanyarun arzusu husule casus şebekesi meydana çıkarılmış iki Türkün 112 nci maddeye istinat 
teldiği zaman sulh olabilir. Fakat ve yabancı bir devlet lehine casus- ederek cezalandınlmalarını istemiş
~'Vrupa kıtasındaki büyük bir dev- luk yapan birçok kimseler tevkif tir. Bu madde idam cezasını muta-
let kendi meşru haklarını müdafaa- edilmiştir. zammındır. Üç Bulgar da hapis ce- • • •••••••••••• 

~a kalkarsa harp çıkar .Meselô., ln- zalarına mahklım edilmiştir. ===-z ·--··-·-----------.--.--.--.--.--.--.--.--.-- ""llvvvvlilm 
~~~~ ~~:::a ~~::r~~nb:::~ r·ıen ç·ın Mu·· zekere- GAVUR IMAM Ciano ve .RlbbeI'fN)' bundan evvelki Müzakerelerde 

:::c~i~~.:~:!;!~l~~!::~a~i:ı:;; Bu meı:hur zeyl>t'ğin kanlı haya- H E R SABAH 

Yazısı 3 te 

devıetıerin siyasi ve iktisadi istik- I -
1 

y r d K I d 
1 

tını pek yakında Zeynel Besim 
laUerinin imhasını hazırlarlarsa, as- . e r a 1 a a Sun'un kaleminden gazetemizde 
lceı-• manevralar ve teşebbüslerle okuyM'..aksınız. 
'Çeın;,rıeme emelini takip ederlerse, 
~ ıatnan dünya bir "sulh politikası,, 
~at§lsında bulunur. Fakat buna 
l:tıukabil İtalya ile Almanya kendi 
taYat sahalarını genişletirlerse, 

endi me~u haklarını takip ederler
~ 'Ve bunu yaparken de Fransa ile 

giltereye katiyen bir zarar ver-
" Hüseyin Cahid YAJ~ÇIN 

(Sonu S üncü sayfada) 

Uzakşarkta Vaziyet Vahim 
Bir Şekil Alı.yor 

lNGh,TERE SİNGAPOR'A YENİ KUVVETLf<.at YIGIYOR 

Y ARIN 
Müvezzilcrden ''Bizim cephenin 

sarsılmaz kaleleri,, ilave ini para

sız olarak almayı unutmayın I 

Tokıo, 12 (A.A.) - Tokiodaki l 'l'ientsin makama tını temsil eden _ _ _ 
İngiliz - Japon müzakerelerinde '5oıw 3 üncü S&)'fada) ·.-.-.-iııı-lııiiiiılıiiııiİlili_ • ___ --.--.--.-.--.--.--.--~.~-ııii 

Bu Millet Hic Yılar Mı ! • 
C ümhurreisimiz İnönü'nün İs- bhk ve hürmetin sım mündemiç-

tanbula ayak basar basmaz tir. 

valimize ilk sözü : Devletle millet arasında bu mü· 
- tstanbulu hava .. taar~arına tekabil ,.6 candan se\'gi , .e bağhbk 

kıı.r§ı hazırladınız mı. sualini t.ev- . t ld k b"' '"'"· .. ı · ı . b ak ld mcvcu o u ·!la U) ua so) mm~ 0 _ 
cıh uyurm o u. 

Bu tek sualde devletin millet.e maktan çekinmeden: 
karşı beslediği derin sevgi \'e ali- - Bu millet asla ) ılmaz \'e yıl 
kanın vüs'atini, milletin de\·lcte \'e dırılamaz! .. cli)ebiliriz. 
hükiımcte kar. ı du)duğu engin bağ- A. CEMALEDDlN SARAÇOGLu 

_, 



..,..,. YBlfl8ABA• 

r v AHIDEnlN _ .... , s E H i • R HABERLERi 
1 - ,. - - YAZAN: M. sıFtR 1 Nak .. liye Hamal-

Ba,kumandanlık Meaeleai Enver larının 35,000 
Paıa ile Naaıl Halledilmişti? Lira Alacakları --------- ---

· Vahidettin, bqmabeynclsine o Memnunluğundan o anda yüzi1 gll- M•zı1111118nn din ll•elerl 
ıun. meşktik neticeler ga.termeğe len ve pembeleşen sultan, mikrofo- alrndı 
başlıyan harpten uzun uzadıya bah DU yumuk avuçlan içinde okşar gi- Bir müddettenberi talıkikab de· 
settikten ve biraz da harp müseb- bi sıkarken bir çığlık koparmıştı: vam eden Denizbank hamallarının 
biblerhıi geltl§tirdikten sonra, kaş- - Şeyh efendinin dedikleri çıkı- araba f~Y.ından alacaklan olan 35 
lannı çatmış, gazaplı bir tavır takın yor Ferid. Şevketlimize dikilen kem bin liranın tahkikabna diln de de
mı§b. Ve: gözlerden biri söndü işte. Şah kar- vam olunmuştur. Bu meselede suç-

- Beyefendi, artık son karan- deşim başkumandanlık vekaletin - lu göriilen Bilil ve Saiıclin dün de 
' mı verdim. demietL Banlan kendi den Enwrl atmıf. Dana diğerleri- ifadeleri alınmıştır. Verdikleri ifa-

Uyitlerine blralmı1Jacağım Ordu- Din hppnL. dede paranın 15000 Ura olduğunu 
muzu, Enverin oyuncağı olmaktan ••• ve bunun 4000 ninin İmar banka-
kurtaracağım. Baş kumandanlığı D aınad Ferid Paşa, Lutfi Sima- sında, geri kalan 8000 liranın da 

' uhdeme alacağmı. Bmıu da, inşa}· vi Beyin başmabeynciliğe ta· Denizbankta ve mtıtebakisinin de 
1ah millet ve memleketimin nef ve yininden, hünkara bu kadar yakınla hamallara avans olarak verildiğini 
hayrına olacak icraatıma bir mu- jmdan hiç de memnun olmamıttı.. aöylemif1erdir. Tahkikat derinleşti
kaddeme olarak yapacağım. Esasen günahı kadar da sevmediği rilmektedir. Müddeiumumilik para· 

L6tfi Simav! Bey, httnklrın bu ve hatta gördükçe sinirlendiği bu lann orada olup olmadığını anla
clddt ve celldetli tavn, hele, çok ye- zatı, mabeyn dairesinde çevirmek :mak için imar Bankası ile Deniz
rinde bulduğu bu tebrik ve tazize istediği entrikalara kuvvetli bir en- buıJra sormağa karar vermiştir. 
llyık karan kal'ŞlSlnda birden du- gel gibi görtlyorda. El altından biz- -- ---------- ---- - - - ------ - ~- --- -
raksamıJ, söyliyeceğinl şaşırmıştı. zat çok uğraftığı, kansı Mediha •CTEFEKRlK : 
LMfi Simav! Bey de, hiç fSUpheslz Sultam da uğra§brdığı halde bq • 
ki, vatanın sttrtıklenmekte olduğu mabeynciliğe tayiııiııe bir ttırltı ma
tehlikeyi sezinliyen ve görenlerden- ni olamadığı bu adamı hilnUnıı gö
di. Her gfin, içi sızhya sızbya vatan zünden di1ttlrmeyi, aaraydan mak· 
ft milletin lk:ibetini dttştlnen vatan Jqetırmayı çok lümmlu buluyordu. 
eeverlerdendi, memnunluk beliren Ve itte, o g8n de yaJwma çağırttığı 
gGzlerini muhatabmm yU.zttne dik- hibık&nn kaynı zekin •mimi dost 
mit, hihıklra bu karan verdirmeğe larmdan Ihsan beylerle yana yabla 

. .ık olan cesaretin membamı arat- bunu göıilllJor ve dertieliJordu. 
tınyor, habralarmı birer birer yok- L6tfi Simavi Bey, Damed J'erid 

• Jayıp kanlbnyordu. Takdirli nazar Papnın prçektea merip hnfl•na-
• larmı hihlkirm ciddt çehresinde gez mıyacağı imanlardandL Çok t.eada 

ctlrirken tath bir hayale d•lırnfb. ahlAJrh, malOmatb, ta bljtlli ve 
l'abt, anmzrn da aflktnerek, ruhu- bi"'••• vuifellinill ehli 'bir adam· 
mı oqayan bu hayalden a}'J'lhnıltı. " dı. BeJe vu:lfe hmuamd• W't .,. 
Vahidettin kaim ve kaba aeslle ade- titis denilecek bdar cılcMOfii ile f6h 
tl haykırmıştı: ret balanlaıdandı. o da Dunad l'e-

• - Saltanat ve hftldlmethni, ridi aet1ıw, Jlele hakkında bealedi-
memleket ve milletimi hırslı bir ği nefreti mçıkça izhar etmekten hiç 
mecnunlukla malfil olan bu ad•mJa. çeJrinmacti. Uitfi Simavi Bey, vak
rm elinde bırakırsam tarih beni bed tile Mehmed Repcl'm bqmabeyn
nam edecek. Her geyi göze aldım ciliğinde bulunduğu IJ1l'ada, bu 11· 
ve itte zaferle neticelenecek bir mü mank ve gururlu damada iyi bir sil
cadeleye abhnım. Biraz evvel bu le atmlfb. Bu yaman llille, damad 
irademi başkatibe dikte ettirdim paşada, ebediyyen unutamıyacagı 
Beyefendi.. bir kuyruk acısı bırakmıştı. 

Demiş ve ceWli ve heybetli bir Hidise fU idi: 1327 senesinde 
yürftytlışle haremi hthnayuna gtt - Damad Ferid Paşa, o zamana ka
mek üzere aralık daireye geçmişti. dar merısub olduğu İttihad ve Te-

Zavalh Lôtfi Simavi Bey, l>Gs- rakki fırkasından, beklediği istifa
bOtiln şaşırmış, yaşaran gözlerile deyi bulamayınca, çekilmiş ve lider 
hünkinn ardından bakakalmışb. Sadık Beyin teklifi ile hlirriyet ve 
Tabii, Vabidettinin tahta geçtiği itilif fırkUdllD reisliğini dıeruhde 
ilk gUıılerde, Enver Paşa ile yaptığı etmişti. O 8ll'ada bu iki fırka uasm
pazarlfklı mülikattan onun malU- da şiddetli bir rekabet, daha a<_:ık
mab yoktu. Başkumandanlık paye- cası izalesi mümkün olmıyan bir zıd 
sinin bazı şartlarla ve hattl Tallt cilJet vardı. Her ild taraf, biribirini 
Paşanın muvafakati ile bi.7.zat En- yıkmak için azami derecede faali
ver Paea tarafından Vallidettine yette buhmuyorlardı. Damad Paşa, 

· terkedilmiş bulunduğunu bilmiyor- Hürriyet ve ltiJAfın başına geçince, 
~ du. Bu sebeble, bünki.rın bu te§eb- ne oldum delisi olmuş, büsbütün şı

bftstbın yftrekten alkışlamı§, aralık manlıbja koyolmtıftU. Zaten pek 
daireye yakla,an hihıklrm arkum- de iyi biJmediii nemi adabı, teşri
dan, takdir ft htbmetle ı.ır-11. fatı mıutmuttu. 
bakmıştı. Bir gün, damad Paşa peşine tak-

Bq kuniandanht 111eı1ekwin.te, tliı -1llk teyhft1ieJtm ım.e,m H• 
Vabidettin ile Enver Pap arasında Dil, Tokat mebam Mustafa Sabri 
lıir nzlapna ve anı•praa olduğun
dan, Lfitfi Simavi Bey gi1ıi, arayın 
diğer erklıı ve memunmun ve bat
• )ı(edilıa Su)tanm kocua da dabüe 
etlduğu baJdıe ll"Jnade ft wlt.nl•r. 

clUl, Bey ve Pata dmmdlarduı hiç 
lliıinin haber ve -.ın.utıan ,okta. 

efendiler ve fırbnm beDi bqlı aza. 
larmclan birkaçı De beraber saraya 
gider ve yeni fırkanın program ve 
dahijl niamn•meeile merkezi umu
llli.t ••emm atı~ takdimi 
için huzura girmek arzmDe nöbet
çi lilabeJndJe mlracaat -ve deliJe. 
tini rica eder. l'abt, ba gibi mil • 
hlm m-Hhin bqmabeyincinin ma
liimatı ohn•dıkça hibıkira arzedil. 
meal, 8U'a)' uaulfüıe mugayir oldu
ğa 1çiD, nöbetçi maheynd b&ı mtlra
ea•ttan L6tfi SimaYi Beyi haber
dar eder. o da, Mlnlrlrm o Wlada 

Milli Müdafaa Vekili 
geldi 

)liJll lılüdafaa Vekili General 
Naci Tmu dün sabahki ekspresle 
Ankaradan gehrimize gelmiş ve is
tasyonda vali, İstanbul komutam 
emniyet mtlclürü ve ali.kadarlar ta
rafından brşıl&Dllllfbr. Vekil teh· 
rimmde bir m'Uddet kalarak Anka
r&Ja d&ıecektir. 
ıar-cumhur llal,.. 

mUdUrlUID 
lDlkl Saraylar müdüril Cemil 

Rlyuetictlmhur Daire müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. 

lalah edilecek ~ 
limanlanmız 

Memleketimizde yeniden inşa e
dilecek olan limanlarumz )ıakkmda 
tetkikatta bulunan İngiliz telrnisi
yenleri mesaisini bitirmiştir. Hükfı 
metimizle İngiliz müesseseleri ara
mnda tam bir anla§IMya vanldığın 
dan lılecliain ilk açıhpnda tahsisat 
istenecek ve limanlarımızın ıslahına 
derhal başla.nacaktır. 

İngiliz firmaları ilk olarak Sam 
sun limanının ıslahına başlıyacaklar 
ve bu Umanda büyük bir 'mendirek 
inşa edeceklerdir. 

Bundan sonra sıra ile Trabzon 
Çatalağzı ve Mersin limanlannın in 
şaatına bqlanacaktır. 

OçUzlUtlolum 
Adliye mtıddeianmmt poHslerin

den Yuaufun kansı Zehra dün Os
Jdldarda bir batında üç çocuk clo
ğurm119tur. Üçüzlerin ıahhati yerin
dedir. 

AJ••ofp mlzesln• 
nakladllecek t fY• 

Bizans ve Osmanlı mü7.eSi haline 
konacak olan Ayasofya mabedine ls 
tanbulun şurasına burasına serpilen 
eski Bizans başlıkları sütunlan, la
hitleri de toplanmağa başlanmıştır. 
Dün eski eserlerden anbyan bir zat 
Ayuofya müzesi müdürü Sami'ye 
bu bapta Vezir hanının içinde çok 
kıymetli bir bizans sütun bqhğı 
bulunduğunu haber vermiştir. Nu
runsmaniye camiinin içinde de muh 
telem bir Bizans Wıdi vardır. 

Bunlarm birkaç güne kadar Aya
sofya mii7.eeine nakline baflanacak
br. 

Vahidettiniıı anwmn adlı- olan 
.. iradeyi, mabeJn daire.mde bir
den bilytlk bir hayret ve •Hcelb 
1IJ8Ddınmlb. Haber, bir JJJdmm 
dratile bllt8n araylara ,aJJlanl, 
ller tarafa llevinG MÇJlnupL ll'di'n 
sultan De n.nuut l'erid Pqa .. 
99inçll haberi aldıJrJan m'8da bll
Jlk aalonda deabe bl1I bııd*h 

• yemeğ1Dde buhmduiuna 1liJdir Bir tUrbe tamir ••Hror 

: lmrulmue, yaJrJ•pn ••detll ,._.. 
ıill hülyama to~ Tath 
tath kOllUfU)'Ol'ludl Sultan, mi -

df«l için, mlhacuqmn IUa 1"*
leıtlr. 

(Deıwww ftl') 

tanbğı De BDrd6ğtl aJtanm JrAft 11--------~ bulmuyordu. O, kocasını 118.drazam-
hia kadar yWrseltmek, bu \'esfJe De 
bndlnf de daha ziyade yttset g<Jr
mek ve göstermek latiyordu. Bunu 
temin için şah kardefhıe nasıl bir 
vesile bulduğumı söyltlyw, Dl yolda 
müracaat ~ clMfllJrle uıı. 
tıyorda. Fakat, o m'&da llir mlljde
Gi tezliği ve eenJiii ile gmgırdıJa1l 
telefon wi, SnltMın !&::ünü kes -
miltf. Mediha Sultana, hlllyumı 
yanda bıraktıran telefonun mikro
fonu rftzel bJr haber fısıldamJeb. 
Mabeyni hümayundan mabeyncl 
Refik Bey, Sultana, llWluıtınaabm 
bqkumandanhğl tabanel uhcllııdne 

TAKVİM 
• o Oh hl .. _,,.,,,,,, 

13 Ajuatos 1939 Pazar 

•1er1 • n c-a111Wah ıssa 
a .... sı TEllMt'! ıw 

-
ltmılmlr: 100 

Pwk cleTtirme za•••ı -
..... ...ti: S,ot 

o,.. • U,lt - .... • 16,09 
A.kıa•• 1',11 - Yata ı 11,56 

ı...c3,15 
aLtılJnı, Enver Palayı bu ytıbek ~--••••••lllİ.lımt,I 
makamdan •ttılmı mtıjdelemifti.. • -

Eyüpteki Nakkaş Haunpqa tür 
hemi mimari ve tarihi kıymeti çok 
yüksek bir abide olduğu halde ha
rab olmaya başlamq, revak kubbesi 
çökmtlt, bymetli kitabeleri yere 
dUf'lllf ve kınJmıfb. Evkaf umum 
müdürü l'ahri geçen glin Eytlp 
memrlıklarmı tetkik ederken ttlr
benin hazin vaziyeti nazarı dikkati
ni çekmif ve derhal tamiri için emir 
Yel'llıiftir. Tamir keeifleri yapdma
Ja '"th'"'fbr. 
Nevyork aerglelnlleld 

•••r!erlmlz geldl 
NeYyork sergisinde tefhir edil

mek Uzere Ankara, Konya ve lstan 
bul mtız.elerinden gönderilen tarihi 
eaerlerimiz 1stanbula gelmietir. E
serlerimiz gidip gelirken hiçbir in
zaya uğra'mamıştır. Dünden itiba
rm almdığı mftzelere iade edilmfe
tir. Elerler yine eald )'erJeriDde tee 
bir edilecektir. . 

Okuyucularımız 
·Diyor ki: 

Safrada elektrik 
pahalı 

Şimdi yazıhanede oturuyor
dum, elektrik memuru geldi. 
Haziran ayında evde 42 kilovat 
yazıhanede de 7 kilovat sarfi
yat olmuş. Bilhesap 1200. kuruş 
küaur; tabii şirket parasmı is
ter, biz de vermekle mtlkellefiz. 
Fakat, evde radyo, buz dolabı, 
vantilitör var. Bunlar şu mem· 
leket için mübrem bir ihtiyaç. 
Arılıyamadığımız nokta tenvir 
ceryanile buz dolapları vesaire 
cereyanının ayni fiyatta olma
ı:ııdır. Üstelik saat kirası, istih
lfLk bilmemnesi, velhasıl umumi 
bir hesap kilovat 28-30 · kuruş 
arasında. Başka civar kasaba
larda bakıyoruz' tenvir cereya
nile diğer makine; buz dolabı 
vesairenin ceryan fiyatları ayn 
tarifeye. ayn saate tabi iken 
burada böyle bir ıteY yok. Fab
rika müdilrilnden bir gtln sor
dum, bana mukaveleden bahisle 
abonelerden birine yapacağımız 
tenzili.ti hepsine yapmağa mec
buruz, sanayi maldnelerile buz 
makineleri, vantiWörler için 
ayn tarifemiz yok. Geçende bu
nu değiftirmek istedik. Beledi
ye aokaklar için kilovatı 11 bu· 
çuk kurup ahyor. Bundan ten
zillt istemeylDis de halkın buz 
dolaplan, radyolan için tenz11H 
tarife y&JMllım, dedik. Belediye 
derhal mukaveleyi Deri stırdtl 
ve ille de tenzilat yapacakamız 
dedi, biz de Y&ZpÇtik, cevabın
da bulUDdu. SunlDDda ayn 
tenzilitlı tarife yapan belediye, 
balla gö&etirkm w mubve&e
mmeye göre lirket tarif esi be
lediyenin tudikfnden geçmek 
mecburiyetinde, abone 500 den 
fazlaya çıktığı halde tarttenm 
temd1i icabedeceii yine ba .. 
kavele hükümlerinden iken Baf. 
ra halkını bu kadar ihmal etme
nin bir suale M!IDin olup olma
dığım anlamak istedim. Memle
kete §Öyle göz gadirdim. 60 
tan fazla radyo, 20 ye yakm 
buz dolabı, bir çok vantil&tör 
varken bu ikinci tarifenin ya
pılmasına belediyenin neden ya
nqaıadığmı; abone milrtan al-
tı yüzü geçtiği halde 25 lmruf 
kilovat fiyatının neden tenzili. 
ne u.eJ>bUB edilmediğini, bilhu
sa bu müessesenin yansını sa
bn ahmf, paramı ftl'lllit Dren 
diğer şerik olan zata bu elhetle
ri neden anla.tmağa muktedir o
lamadığım mucibi sual gördüm.. 
Halk; hilen tenvir ceryanile sa
nayi ve makine ceryan1annı 25 
kuruşa kullanacak idiyse bu ka 
dar dedikoduya ne lüzum var
dı? .. Bu işi mahallen dftzeltmek 
için yapılan etUdler her halde 
müsbet bir netice vermiyecek. 
Yüksek Nafıa Veklletinin bu 
işe el koyarak halkı koruması-
nı beklemek daha hayırlı gibi 
görüntıyor. Kaadımız kimseyi 
çekiştirmek değil: Diğer yurd 
köşelerinde olduğu gibi bize de 
bir parça ucuz elektrik yaktınl
am diyoruz. 

Awkat K...a Gilldüalp 

If.atmerli Suçlar 
Iıliyen Hıraızın 
Muhakemesi 

Rumanyada müteaddit hınızlık· 
Jar yapan ve en aommda ırza tasaJ. 
luttan arandığı bir lll'8da ınarpn
diz treninin albnda memle~etimize 
gelen ve Betiktal civarında 16 n 
soyan Aptinin dQl1lllilal dün 1 ind 
cezada başlamıştır. 

Şahitler dinlenmiş ve bu arada 
çaldJiı efYB.Yl satbğı Salih ve Mor
dohay isminde iki kişinin ifadeleri
ne de müracaat edilmiştir. 

Salih ifadesinde "Bu adam ba
na müstamel elbise getirdi. 6 lira
ya aldmı ve 6,5 ğa sattım. Bunlann 
çalma mal olduğunu bilmiyordum,, 
demletir. Muhakeme gelmiyen bazı 
phitlerin celbi için 16 ağustosa bı
rakılmı§tır, 

Bir Tramvay 
Kamyona 
Çarptı 

Devrilen kamyonun •• 
lörU alır y•r•landı 
Dthı OrtaldJy - Aksaray seferini 

yapan vatman Kebmet Alinin ida· 
resindeki tramvay Çırağan cadde
sinde aile bahçesi önünde Beaikta§a 
giden şoför ömerin idaresindeki 
3838 numaralı kamyonla çarpı§DllŞ 
tır. lılilsademe çok fiddetti olmUI, 
şoför yaralanmış ve münakalat 20 
dakika durmuştur. Zabıta tahkika
ta devam etmekfedir. 

MAHKEMELERDE: 

Rüşvet alan memur 
mahkum oldu 

Dün asliye 2 nci cezada Hasan 
Şahin isminde bir tütüncüden 10 li
ra rüşvet alan polis Etemin dunıt
ması yapılmı§ ve sona ermiştir. 

Polis Etemin suçu phitlerin i· 
fadeleri ile sabit görillmill ve Türk 
ceza kanununun 210 uncu maddesi 
mucibince bir aene hapsine, fakat 
aldığı para az olduğu için mahJdl. 
miyetinin 6 aya indirilmesine ve 
memuriyetten mahrumiyetine kabi
li temyiz olmak üzere karar veril
miftir. 
R°"nt ......... ,..a.n 
me..,run111uukem ... 

R8pet alırken ctlrmtl Jllel)ıut 
h•Jtnde yaJrammn ve aldığı 3 lira 
r6tvet paramı yutan polis Fuadm 
clurnpHWIM din uliye 2 ncl ceza
da NJnl:anlhr. Doılya tetkik edilir
ken phitleriıı ifadeleri arasında 

mübayenet olduğu görillmill ve ea
hitler tekrar din1enilmlftir. Şahit
lerden Halit dün gelmediğinden bu
nun da celbi için muhakeme 11 a
ğuatolla Jrahmttır. 

IKD8ll 1Şıımt : 

Y q üzüm ibracabııa 
başlanıyor 

Avrupaya yq UzUm ihraç edil
mem için bir :taç aenedenberi yapı
lan tetkik ve tecrtıbeler oldukça iyi 
neticeler vennit olduğundan bu se
ne bu yolda geniş faaliyete gec;;ile
cektir. 

Ticaret VeJrlleti bu ıaeneJrl yaş 

üzllm ibracabnm yq sebze 
ve meyva abf kooperatifi tarafın
dan organize edilmesini muvafık 

görerek •'"•darlara emir vermiş
tir. 

Birlik geçen senelerde edinilen 
tecrtlbelerden de istifade ederek bu 
meynyı ihraç için yeni ambalaj şe 
killeri meydana getirmietir. tık mah 
au1 bu ayın on betinde İzmirden 
Londraya gönderilecektir. .Alika
darlann söylediklerine göre bu se
ne yapılacak sevkiyatta yü7.de 10 
bile zarar edilmiyeceği anlaşılmak
tadır. lngiltereden sonra Almanya
ya da ihracat yapılmağa başlana

cak ve aevkiyat mevsim sonuna ka 
dar devam edecektir. Bundan baş
ka geçen sene gayet iyi neticeler a
lınan kavun ihracatı da bu aene da 
ha genif bir surette yapılacaktır. 

Bir haıtallk plJ••• 
vaziyeti 

Bu hafta Anadohıduı, Trakya
dan ve limanlardan §ehrimize 4189 
ton buğday gelmif ve k1mi1en aW
mıfbr. 

Bu miktar geçen haftaya Dis
betle fazl& olmakla beraber piyasa 
fiyatlarında hiçbir değişiklik husu
le getirmemiştir. Anadolunun her 
tarafından döküm başlamıştır. Top 
rak Oflsf buğday fiyatıan tır.erinde 
nazım bir rol oynamaktadır. lhra
cat hentlz ba§lamamıp. 

Bu hafta zarfında arpa ftzerine 
piyasannıda ehemmiyetli satışlar 

oJmuttur. Satllan bu mallar bilhas
sa Ahnanya içindir. l'iyatlarda de
ğifiktik olmamıştır. Talep fazla ol
duğundan tedricl olarak arpa fiyat 
lannın temevvücll beklenmeJttedhı. 

Bu hafta içinde İngiltere için tif 
tik aatışlan devam etmiştir. Bun
dan başka fazla olarak Sovyetlerin 
de 600 balya kadar tiftik ve beher 
kilosunu fob İstanbul 115 kuruştan 
satın aldıklan görUbnüttUr. Bu haf 
ta içinde ceman 1380 balya tiftik 
sablmıştır. Piyasa normaldir. 

Yapak ~erine de Sovyet Rusya 

Uzakşarkta lap 
U akfarkta, aiyuet .... 1911111 .. 

daki mücadele devanı ~ 
tedir. Bu arada lngi)We, ...,..._ 
zır beynelmilel mttnaaebetleria 
t.erdiği zanıretlere 1 fll' 
ralist bir hattı bareklf 
mit ve büyllk buhruıl---~~--lllM" 
jı Avrupada serbest k.,,..., ~ 
müsaadatta bulunmak _.ae, o-"' 

muvafık buhnuetu. ~ .... -..a.iıl. 
İııgillz Bapeldli Ch~~ · 

memleketinin Uzakşarırtaıd siY" 
tini ve hattı hareketini 4 ~ 
ta Avam kamarasında iradettijf 1@' 
nutukta tasrih eylemişti. .,_. 

Uzaqark meselesi, tabiri caretiJ' 
le Çin marşesinin İngiliz ti fi 
rabıta• ve ayni zamanda ~at 
Çin denizindeki topraklar ve 11U"""'.'" 
noktalarının istikbali Britanya ti 
ki.nnı en fazla meşgul eden cib~ 
den biridir. Hidiselerin inkii•~ 
Japonyamn İtalya ve Almanya• 
bir askeri ittifak aktedeoeji ~ 
yetlerl, arzın bu Inımımdaki ~ 
hareketlere daha hususi bir ebJJI' 
miyet atfettiriyor. 

lngiliz devlet adamlannm f~ 
ettikleri tedabir ve sarf ettıP"""': 
mesaide gaye, Uzakp.rkta Ja!Z 
larla aralannda mevcud ad ...-ı 

atleri, kuvvete m.ilracaat teh~ 
den ziyade karfWklı anl•pıa 
hal ve telif eylemektir. 1.ıoa:...: 
mtlnaaebetle, ilk tart olarak 
beri Çinde takip ettiji .ıyased ~ 
hafuayı ve İngiliz aleyhtan ~ 
guıdaya brp koyaımiı ileri .... ~ 
yor ve bunu mnalihue .mette 
seltmeii daha anrn.fıt ~J:.-

Filhakika bu anda, 
ellerinde UzaQartta Japon dlJllllfl! 
mamna faik bir kuvvet bul~ 
yor. Bunu fngms Bqveldll de.~ 
teriftir. Şüpheaiz, heyeti um~ 
itibarile lngiHslerin bahri küf flll!IP! 

Japonlaruıkine faiktir. Fakat lr 
nanmasınm fJ8ll8 unsuru Avrıl~ 
dır. Ve ancak muayyen bazı h~ 
ler karşısında kalındığı tak~ 
dir ki Uzakf&l"k sularına gi 
Halihazır vaziyetinde, bu mua~ 
hadiselerin, yani bayatı m~ 
rin ihlalini mucip vak'alarm-~ 
edebilecefi de tllphelidir. ~. 
içindir ki, İngiltere, siyaaetinlll 'J 
lıca prensiplerinde fed:::::~ 
meksizin Japonya ile m· 
devam arzusunu gösterecektir._ ~ 

Bu münasebetJe diğer bir ~ 
kat te ortada bulunmaktadır. ~ 
teye bakarak bir htıldlm ~ 
iktim edene, bugün, bir ihttılf _. 
kuunda, İngiltere, Çindeld ~ 
nnı ve menfaatlerini mt1dafa& .~ 
miyecek mevkidedir. Aynca ~~ 
prlrtald hldiaeler nekadar ~ 
miyetli olursa olsun, Avrupacllt; 
gilterenin kuvvetlerini tellptt -"'• 
meje saik olacak çok daba ~ 
hiditıeler mevcuttur. zı:.:r
Jel mOnuebetlerdeki -....ı1. 

aevkile, Londra, birtalmD ili.!:: 
bağlara, taahhütlere girmeğe ..,,... · 
bur olmuştur. Bu da, muayyen;;;. 
itin tahakkuku takdirinde 
yacak bir harbe lngilterenin jrıılM 
zaruretidir. 

A vrupada giritilen bir ~~ 
le esnasında Uzakf&l'kta da naı-::_ 

te geçmek, normal bir haddftl '-! 
bir faaliyet ister ki, gerek ma~ 
gerek manevi sahada büyUk ..,.. 
külat, buna esulı surette engel O: 
bilir. Neticede, Londra, TokYO .... 
müsmir bir müzakere yolmAI 

bıralmııftır. "' 
Bugtln Tokyoda bqabkh 

nüfuz mtlcadelelli, ulıerl ~ 
siyasi partiler arumda bir . ... 4 
nazar muhalefeti vardır. '!'....,..... 
fimdllik hOkOmet iniayatift )Jelllllf" 
linde tutulmaktadır. Ve bu de~ 
dir ki Uzakprk lliyaaetinde .,.r 
bavvüller göaterecek wı.::;.;. 
ha kat'I çehresini almun•f 
tedirler. 

Dr ..... M~ 

DüiliJI Ylkililı ilki f~ 
Dahiliye VeJrili l'atk ~ ..... 

abalı Metro hanm• giderek 7.,... 
da vali ve Belediye ret.i oJdajU titr 
de Elektrik, Truaavay ve TIJlll 
resinde tetkikat yaplDJltlr. 

ve Almanyaya satıtııar ya~ 
Mersin, İzmir ve lstanbuida bil ,,. 
kO.metler hesabına il yapua ~ 
1ar mtıbayaatlarma devam .-; 
dirler. Piyaaada fazla bir ~\fidit; 
mamakla beraber vasiyet ka 
Bir hafta zarfında ı.tanbulda ,., 
cut 1800 balya yapak ~ 
aatıldıiı anJaııJmıp. 



W'•lfl8AaAa 

lnglltarBDİI 

ussolini Avrupayı Ho~eı~! .. _., 
Milli Şefin Gezintileri Şillıd_ilik 

ı Bukadar " ,, 

[8-t tuafı 1 - •JIMa] 
ae gil • it' dia. llil1i Şef öğ1ııl yeme 

l>ay Mı Etmek istiyor? ~-!::.~1~ 
jbıi Ftorya kÖ§klnde yemişler ve 
saat 17 ,30 a kadar istirahat etmiş
lerdir. 

Sut 17,30 tla Rei=\wlt• ı... 
met İnönü Floryada oldukça uzun 
süren bir gezinti yapmışlardır. Flor 
ya kötUnden ç*• 1lilD Şef Kil· 
çükçelrmece istuycınum. doğru yü
rümüşler ve kendı1erine refakat e
cı. Bakırlröy kaymakammdsua plaj
ı.r helrkwda mmuaı izaı.at aım.., 
ı.rdlr. 

y ....... Halk Dlithil nığblıt -
yor. Gelecek sene bi~ bedaT& 
plaj daha yapacağız ve plaj fiyatle
nnı daha te.mı etmek imkaalannı 
a1aştw8C9ğlz. dE ..-. 

Vali ve .belediye reisi Lütfi Kır-
dılr •...m ft>rJam immr P"
izah etmiş ve planın tatbikinden 

Paveliç 
Mihailof 
Ve Plistiras 

1-dıa, 12 (A.A..) - PIMncial 
~ gazıetesi, Cfano - Von Rı"bben
\" llailli•atın.ıa aeticeleri hakloa

fdairterde bulunmaktan içtinap 
~r ve diyor ki: 

1
'Danzig mtıltim zorluklar g&ı

~kte devam ediyor. Fakat giim 
~~ ıneseleıri pekiJi haDedilebi
~· lbu.olini'Din Hitıer'i alelacele 
• 11aıetete geçmekten menetmek 
~ nur uzunu kullanacağı st>yleni-

Uyar. Kea Romanın daha geniş bir 
proje tasarladığı da iddia ediliyor. 

Bu proje, Fransa, İngiltere, AlllıiD
ya ve İtalya mtınasebetlerini iyileş-
tirmek ve sonra da dala& geniş bir 

hedefe doğru ilerlemek üzere bir 
konferans akdini istihdaf eylemek

tedir. Mussolini şahsan böyle bir 

projeye taraftar ve bu yokla bir te
şebbüs yapması imkin dahilindedir. 

•tıer Ciyano ile Uzun 
Bir Mülikat Yaptı ...... ........._ _ 

) .. ~tesganden, 12 (A. A.) -ı 
~sonra. Hitler ile ltalyan 

ye Nazırı Kont Ciano arasın-
llaun bir müJB.kat olm'0.9tur. Bu 

atta Alman Hariciye Naz1n 
IUbbentrop da hazır bulunmuş-

L.~• 12 (A.A.) - Jour-Echo de 
~gazetesinin hususi muhabiri 
~den yazıyor: 

ttazi matbuatının bazı tef Birle · 
~ anlaşıldığına göre Salzburg
L.~tUn sulh muahedelıerinin tadili 
.,.. edilmektedir. 

llerlin, 12 (A.A..) - - Havas -
~ 8aızburg görüşmeleri, bir hare
·~ arifesinde mi vuku buluyor? 
~ nakliye vasıtalanmn mü -
"" leyrüseferi, benzin 118.tışuıın 'bir vesika usulüne tabi tutul
~ ltçi ve ihtiyatların silih altı
~~m nazarı dikkati celbet • 

1ı..._ 41ınan si)'asi mahfellerinde bazı· 
~ kanaatine göre cenubi Tiro-1 
~ ~manJann çekilmesi kar§ılığı 
~ Almanya kendi istekleri yo
~ İtalyayı daha esaslı bir suret
~hüt altına koymak emelin· 

~ren Çin 
•--..;.zakereleri 

L. ~tarafı 1 nci sayfada] 
~-reisi general Muto. İngiliz si
~ işleri sürüncemede bırak
~ olduğunu müşahede ettiğinden 
'."'tetin. daha fazla Tokioda kalma· 
' lüzum görmediğini ve binaen
~ pazartesi günü Tfentsine dö-

~ :;ıun Hariciye Nazırma 
bdi . 

....... t1zerine H~ Nazın 
~ n~aret erlrinını toplamlf ve 

'8rar ittihaz ohmm~: 
a... l - Londradan gelecek olan 
.~ tizıerine müzakere1ere yeni
~ 'batlamak hakkım Japon htikU
~ llluhafua eder, 
..._ 2 - Japonyanm 1ngilterenin 
~ :mtbıdereleft başlamak tek
~ aneat gelecek yeni talimat 
~ereleıiu mttvaffakiyetini te
~ edecek mahiyette olursa ve e
ı.. lııgiJtere iyi niyet gösterecek 
~ursa kabul edecektir. 
ııı.... 'tokio, 12 (A. A.) - SiJaal 
~ilde Tientsin vaziyetinin vas::: "ndm korkulmaktadır. 
a.::-~ en mühim mmelelere ln-
~ ha.ıb cevab vermemifür. 
-..._~ei ajansı, vaziyetteki vaha
~ mütemadiyen arttığını ve 
~ lngı1iz siyasi entribla
~ mlitevıeellit bir infial duy -
~ bydeylemeırt.edir. 

BlNGAPoRA lNGtLlZ 
lCovvETı.ERt GELİYOR 

~ ~ 12 (A.A.) - Singapor
~ hlıdlrildiğine göre bugün oraya 
~ bir İngiliz hava filosu daha 

"troslav Baı•ekilinin 
, t.lyada beyanab 
.... ~. 12 (A.A.) - Fa.§ist re
t\ 'batanıanm tetkik etmek Uz.e
..,__...__Ya gelmiş olan Yugoslav 
~ TBevetkoviç hareketinden 
~ ·~ 1&pbğı beyanatta fqistliğln 
~ teşekkUlleri hakkındaki tak

~~ ve §.UDlan illve 

~ ~ lle Yugoslavya arasında 
~ lllllbıaaebat ft dtınyamn bu 
~ mevcut menfaat birliil
~ .... ,,, •• , _... etmekte 

dedir. Bir Alman müphidi geçen
lerde diyordu ki: 

Bizce, Almanyanın cenubi 'n • 
rolda katlandığı fedakarlığı ttal -
yanm yakında bize yapacağı hizmet 
Ierle telafi olunacaktır. İtalyanlar 
ise, Tirol işini daha evvelce Alman
yaya yaptılrlan hizmetlerin bir kar
şılığı olarak telakki ediyorlar. 

Diğer taraftan Angriff gazetesi 
Balkanlarda toprak tadilatından ve 
bilhassa Macaristandan bahsetmek· 
tedir. 

Macaristan şimdiye kadar iki 
mihver devleti arasında mahir&Dıe 

bir siyaset takip ederek kendi is-
tiklali için f elakctli olacak bir itaat 
potitikM1ndan ~mabilJDitti. Bun
dan aonra da ayni oyuna devam et
mek imkanı Macaristan& ~ 
cak mıdlr? 

lkinci bir vakıa da §Udur: Bazı 
Alman gazetelerine göre Almanya 
artık yalnız Alman Danzig §elırini 
değil, fakat bol tömftr tedariki hak 
kıru yani koridordan maada yukan 
Silezyayı da, Olza mmtakasını da 
Polonyadan istiyor. 

Bulgar Gazetelerinin 
Dostane Neşriyatı 

Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Yarı resmi ''Dnea,, gaaetem, baş
makalesiai, Bulgar - T\irk miimse
betleri hakkında Ulus gazetesmin 
makalesine tahsis ederek biiyiik 
memnmıiyetini bildirmektedir. 

"Dnes .ı: ki· ,, ua1or . 
Bulgar - Türle mfinuebetleri hiç 

bir 7.8IDall ger~ yarı res
mi Tiirk gazetesinin bu makalesi, 
Avnıpadaki endi§e verici vaziyetten 
mütee.eir obnaması imkjnmz bulu
nan Balkanlar umumi bavasmm ra
hatlanması bahsinde büyük bir e
hemmiyet anetmektedir. 

Gazete, bundan soma, B. w.e
ivanof'un aon zamanlarda Ankara
ya yaptığı ziyareti hatırlatmakta 

ve bu ziyaretin Türk - Bulgar dost
luğunun aamimt bir tezahitrftntı teş
kil eylediğini tebarüz ettirdikten 
soma a&:laiııe göyle devam eyle
mıelrtedir: 

Muhterem TUrk devlet adamla
n, bu ziyaret P.SDamnda, Bolprie-
tan siyasetinin sulhperver malliye
tini anlamışlar, ve, Bulgar hüku
met reisi ile beraber, iJd kOillfU dev
letin cbtluk içinde yqıyacalrlanm 
ve sulh ve umumi Baltan ifbirliği 
siyasetini , takip eyliyeceklerini ı.. 
yan etrnişlerdlr. 

A vrupadaki endişe verici vazi
yet içinde, Bulgaristan, mutlak bir 
bitaraflık muhafaza etmekte ve ge
rek komauiarile gerek bUylik devlet
lerle doetluk müııuebetıeri haHnde 
y8§8.1Il&ktadır. Türk harici siyueö
nin Ebedi Şef Atatürk tarafından 
konulan "yurtta sulh, dünyada 
sulh,, preruripi, kral Boris'in haki
mane idaresi altmda, Başvekil Kö
aeivanof"un takip ettiği Bulgar ha
rici siyasetinin de prensipini te§ldl 
eder. 

olduğum httkfunetin en mtlbim di
relrtiflerindeı biri olması dolayısi
le, ltalyaya yaptığım bu kısa ziya
retin ka.ruıhkh anlayıaı kuvvetlen
dirmeğe ve iki milleti birbirine da
ha ziyade yakııılqtırmafa hizmet 
edeceğini zamıeyliyonuıı. 

tııfJir w telilrkiwiwe giin, dila1& 
"cebir ve şiddet,, tezahürleri ,.ı.ıt 
"harp emelleri,, kar§lSmda kalmıt 
olur!,, 

ipe İtalJada ilin w iah edilen 
AW.n ~ marmı bir lrelilne 
bi1e atJ.....tın ayma ban.ya ak· 
lettim. 

Şimdi bu dan üzerinde dHıgiwı
lim: 

:e. aabrlar okmıunca. hakika
tin tamamen tahrif edildiği, vak'a
ımı ba suretle cereyan etmediği 
deriJal göae çarpar. Bugünkü nzi
yet Alman :mullarririnin tasvir etti
ği ~ilde telladdüs etmemiştir. 

tık başbyanlar İngilizler ve P'ran· 
sızlar değüdirk!r. Almanya ?e bil
hama Hitıer Alman yası V ersaille 
m..ı.edaamesini yırtmak için se
ıııekıde.aberi gayret sarfediyor. 1ru 
gayda iJlıe muftffat ta oldu. Koca 
Avmtur,ayı yuttu. Bu dünya ııiya
seti balmnnıdan çok büyüt bir bi
diııle idi. 

Şimdiye kadar böyle bir ilhak 
bir harbe sebep olabilir kanaati he
m. umumi idi. J'akat ne İngiltere 
siliha sanldl, ne Ft-ama. Çünkü Al
manyanm bu hareketi vicdamuda 
"metnı bir h~. dİJe hiaohmayor
du. 

Bugünkü bir Dmızig şehri meae
lem her baıde koea bir A VUllbırya 
cihnburiyeti kadar llayati ve muaz
zam değildir. 

Nede. demokrat defteüer 
AYUBblrJa için harp etmediler de 
DllDzig İÇİB llarp edeeekıerini teb
liğ ettiler? Bu _. cevap aramak 
icmp etmes mi? 

lnönU bilhassa plaj fiyatlarile • 
li.kadar olmuşlar ve halkın rağbet 
edip etmetiğini 90nlluşlardll'. Ba
kıdöy •aymatamı: 

- Bilhassa pazar günleri asga· 
ri 70 biD kili geliyor paşam, demiş
tir. 

Milli Şef kendilerini hararetle 
alkışlıyarak tezahüratta bulunan 
halkı seli.rnlıyarak yürümüşler, 

Floryanın üstünde ve Florya koyu
na bikim sırta çıkmışlardır. 

Sırtın biraz gerisinde, yol üze
rinde bulunan ve polis müdürlüğün
den mütekait mr zatın icarı ahında 
bulunan iki odalı bir eri ziyaret et
mişlerdir. Millf Şef ~ sahipleri ta
rafından hararetle karşılanmıştır. 

Milli Şef eN sahibine rahat edip 
etmediklerini, burada nekadar müd 
det oturduklarmı sormuşlar ve evin 
biraz sağında kunılmuş bir çadırı 
işaretle: 

- İki oda diyorsunm amma bir 
de portatif çadır var. Şu halde o
dalannız iç oluyor, demi..-Wr. 

Milli Şef yolmma devamla, Flor
yanın nefis maoı arasın~ isi.kim 
bir sırtta bir müddet durmuşlar, bu 
esnada vali ve belediye reisi doktor 
Lfltfi Kırdar da kendilerine iltihak 
etmiştir. 

Reiılidlmhur lamet lnönü Jl'lor. 
yad& 'Ve plijlar haricinde denbe gi
ren halkı işaretle oradan da para 
alınıp alınmadığını sormuşlar, Ba
kırköy kaymalnmıı: 

- Hayr papm, halk orama be
daft denbe giriyor. 

- Pek gür.el. Elbiaelerini koya
cak yerler var mı? Meseli askı fa. 
lan. 

- Evet papm 

Vali ve belediye reisi Lütfi Kır
dar balkın fakir tabakasının deni
ze girmek i• bedava yerleri teTeih 
ettiğini söylemi§ ve: 

- Ba sene 'Osküda.rda bir beda
va pllj tana ettik. Birçok tesisat 
yaptık. Bu hareket ÇOJr sempati U· 

soma 111~ ernaaMia mr P'ij 
tellri °*aimı aöytr-iltir~ Jıılilli 
.. bu .. ..., alika ile~ 
dir. 

Yolımla «Maa edeD Reisiıeüm
lmr yoDarı üaeriade ........ bir 
bç güa enel Jrapa•a• PıorJ& ~ 
cuk kamp baklanda tafsilit alm> 
lar, ~ istifade edip etme
diklerini a:ıırmuşlardır. 

Bakırköy kaymakamı:

- Kamplar ~k istifadeli ahı
yor. Hatta çocuklar içinde kamp 
müddeti içinde 6 kilo alanlara tesa
düf olunuyor, demiştir. 

Milli Şef Florya terşih havuzu
nu da görmüş ve · buradan Fk>rya 
istasyonuna inmişlerdir. 

İstasyonda kala.balık bulunan 
halk Milli Şefi heyecu ft hararetle 
albP•mışlardır. Milli Şef halkın bu 
tezahüratına beşôş bir çehre ile il
tifat ederek ilerlemişler ve inşaatı 
devam etmekte olan Florya gui
nosu içerisine girerek tetkik etmiş
lerdir. 

Vali ve belediye reisi guino hak 
kında tafsilat vermiş ve: 

- Gazinonun inşaab ay sonu
na kadar tamamlanacaktır, demiş
tir. Fakat gazinoya bağb olarak in-
18 ohmacak otel ancak gelecek de
niz mevsimi başında bit.mit olacak

B U&ÜJl, bazı Balkan devletleri 
ne karşı dostluk rolü oynı· 

yan haJ:rantit - Mal ~ bil· 
ttın BatkaaMar tyb .... ,kidir. 
Delta ala~~ 8e ~ 
doetı.rl u-...)an ~ JW. 
garistaaa MY"k ~ria. bk
bkte sitih, cephane 'fle llatti as:1ter 
bite takdim e~ :tı.:ızn- oldtltunu 
bildiren, Rumanyaya ırlrf rabltata· 
nnı hatırlatan ve Y\ınaniStana ta· 
rihi dostluklarından dem vurarak 
teminat veren İtalya, bu.gün Alman· 

ya ile c.enubu. prki A vru.pasmı. ya.
ni Balkanları nasıl aüfu.ı mmtaka-
larına taksim ederek yutacağıaı gö- • 
rüşüyor. Boğazında. kalarak kendi
sini hatta baiacağı 11»••kbk olan 
bu teşebbüsimdelı saıflnaar. .,. 
termit olduju bu iki ,;illiüik a.. 
di ~ nebdar acık olarak 
gösteriyor. 

Marsilyada U;~ iSldthttüğU 
Yugoslavyaya ittifaJı: teklif eden f. 
ta)ya, daha din mı Alebandr'la 
hakiki katili Pareliçi bttgttıı bile; .. 
topraklannda tutmakta ve kendisi

ne yüksek bir ncret vermektedir. 
Bulgaristaııa bilyük dostluk ve hi
mayesinden bahsed~rkeıı, diğer ta
raftan başta Mihailof olmak \i7.el9 
bütün Kakedonyalıları k•disiıı• 

br. Bu otelde halk için çolr ucuz ve sUiırtmak UmiQile di......,. kadar 
müsait fiyatlar tatbik edeceğia, de- teslih etmekte w ~. 
mi§ ve gazinonun aJt bmııme be
ton kabineler yapUacağl ve beledi
ye plijuam k.enannda yapılan tahta 
baraka1ann munkkat olduğuma 

söylemietir. 
Guinodan ~aD. Milli Şef ... 

düerini alluşlıyan. halk anumda ve 
pıij kıyafetinde buhnwn 15-16 ya
şnda bir ~uğa: 

- Uşümiyw llWsua? Bak hava 

N~ Y•man;.tam brş da elin
de ...,._. Yma rejimmm ~ 
muı general P1iBtiru1 klhmdur
:môbıdlr. 

Böyle bir mılletin dostıağmıa ft 
ittifakına hangi miDet güvenebilir
se, o milletin zeki ve dirayetinden 

nekadar şüphe edilse yeridir. 
lllJ&&D 8ıDl:roGLU 

soğuk; deniz D8Sll mcak mı! demif. ------------

lerdİI'~: Sovyet, lngiliz ve 
- Evet pqam, deniz çok sacak f A . _ı_ • 

demi'Jtir. ransız ~erı -
Milli Şef buradan ayrılarak ve M •• k J • 

yine Jıalkm tezahüratı arasında de- uza ere en 
niz köşküne avdet etmişler ve ken
dilerine refakat eden vali ve bele
diye reisi doktor Lütfi Kırdarla, 
Bakırköy kaymakamma t~kür 
etmişlerdir. 

Çiinkii arada bir swıer ft bir 
Çekoek>vakya nırıdesi TUkua geWi. 
Alamıya, ÇekOlliıonkymun eberi
yeü Alırwgterla 111e11ldm ~ 
istediği .-ı, Prana ile İngilte
re harp taraftan olsa1ardl bmm lıir 
harp ftııileıli teWdci edebilirlerdi. 
Çbki bir takım taahhüd)erie Çe
koslovakyaya bağh idiler. Buna 
ı >i' m, ı..-. a....-- •t-"Q'e

llDI gurur ve azameti, telıdidi, mey
danokumasa karpsmda boyun eği
vermi§ gibi bir vuiyet almaktan 
çekinmiyerek tayyareye atlayınca 

iki defa Abmnyaya gidip geldi. Mii
nih konferansı neticesinde Südet 
diyarı Almanyamn oldu. HitJer de 
artlk A'YF'tlpa kıtumda il!tak ede
cek bir kan§ yer kalmadığım ilin ==:======================== 
etti~t söztlnde ~u mu! Bir l~imizda yaıatfıöımız yılanların içyizü 

Moakova. 12 (A.A..) - i'rama. 
lngilia Ye ~ aabri ı.e,etteri
nin ilk topum q1n HarilİJ9 

Komiserliğinde saat l1 tM ,_pı1-

m1'bJ". ToplanU R&t 18 e bdar de
vam etmiştir. 

gecenin içinde Çekoslovakyanm vü-
cudünü ortadan kaldırdı. İngiltere <Bat tarafı 1 inci sayfamızda) 
ile Fransa yine harp etmediler. De- menhus cemiyetin. para ile ısındır -
mek oluyor iti Almanya meşru bir mış olduğu birer zavallıdırlar. 
hak takip ettiği, hayat sahasını ge- Bunlann her biri Mösyö Vertova
nişlettiği halde kendisine ses çıka- nın yanma ayn ayn girer ve içeride 
nlmamıştır. Maatteessüf, Alman- on dakika sorguya çekildikten son
yanın i§tihası bil' türltl t.öı edile- ra istihkakı olan parayı alarak çı
medi. Muvaffalriyet ona daha çoll kar. Bazan bunlann içerisinde kata 
iştiha verdi. Gurui- ve azameti bir tutanıan da olur. Fakat birinin: 
tat daha arttı. Rumanyaya el uzat- - Ben daha fazla çalıştım. Be-

nim hakkım bu Ladar d~1dır' , de-tı. Hayat sahasa davasını şiddetle • ~" 
ileri sürdü. İtalyayı da Arnavutlu- eliğini ifitirsiniz. 
ğu istiliya teşvik ederek Balkanla- ım.kw bir vaziyette kalan mü-
ra soktu. Yugoslavya tehdid altın- dür ba adama ancak: 
da kalch. Oğnmdı1t ki Orta A vnıpa, - Size bir mektup vereyim. 
Şarld Awupa ve Balkan~ar Alman- Muhterem komandaiör Kompaner'i 
ya ile ltalymmt hayat saham imie- görünüz, demekle teskin eder. 
Jer!. Komanclatöre gelince, o İtalyan 

B11ttin bu vakayi cereyan eder- cemiyeti haJriyesinden gönderilen 
ken Jngııtere ve Fransa seyirci kal- her ferdi maalmemnuniye kabule
maktan başka bir şey yapmıyorlar- der ve dinler. Zannetmeyiniz ki, 

dı. lngiltereye isnad olwwı hod- !!bunlann!!!!!!!!!!!!!!!h!!!e!!!pm!!!·!!!İ!!!taı!!!!!!yan!!!!!!dı!!!rlar!!!!!!.!!!!!!l!!!çl!!!!Pe
gimlık bu hldi!llelerin hangisinde itiWtan m•badmıız lngilterenin 
k--..!:Ahri .ww.~yor". -t.....:»ere hU-~- e;-• &&15"" bizi orta ve tarld Anııpada bildi-
kfunetine müstmna bir meziyet ve ğimia gibi harekette ııerbellt blrak
fazüet atfetmiyorm. İngiltere de masam temin etmekti, halbuki ln
her devlet gı"'bi milli menfaatini mü- giltere buna razı olmayor, demedi
dafaadan başka bir şey dtişQneınez. ler mi? 
Fakat bittün ba hadiselerde tngııte- lngiıtere ile Fransa kendilerine 
renin milli menfaati başka milletle- zararı dokunmıyan bir takım hare
re teeavtlzde değil Avrupada teca- ketlerden dolayı itirua kalkarlaraa 
vözün bir hak teşkil etmemesinde artık onlara "Hodgimlık,, imıadına 
teceDi etmiştir. Halbuki hepimizi mantıkan imkin olur mu? Sokakta 
tehdid edenler Almanya ile İtalya- biriaiııi dövdüklerini gördüğümüz 
dır.. · zaman evimizden çıkıp bir yardıma 

Alman devlet adamlan da. :ma.t- kOl}&l'llak herhalde bir hodgimhk 
buatı da bunu açıkça itiraf ettiler. suçu irtikap etmiş olmayız. 
Hatta yukanya aynen naklettiğimiz İşte bu sade ve kısa tahlil bize 
fıkrada bile bu itiraflardan akseden isbat eder ki bugün dünyada sulhün 
birkaç söz göze çarpıyor. Almanya tesisine yegine mani Alman;n ile 
ile İtalya •-meşru hakları,, nı mü- İtalyanın hırsıcahlarmdan bqka 
dafaa ederken Fransa ile İngiltere- bir şey değildir. Bir harp çıkarsa 
ye bir zarar ftl'lllediler, deniliyor. mesuliyet yüzde yüz Alınan ve İ-
lngiltere ile bahrt anlapnayı feshe- talvaa nrjjmlerinin olacaktır. : 
dm Almanla• dalla enel bmlıD o fltlleyla Calald YALÇIN 

rinde Türkiyede doğmuş. büyümüş 

Bundan böyle heyetlerin bezgin. 
iki içtima atdetmeleri takarrür ey
lemiştir. 

ve senelerdenberi Türk nüf\111 tes- 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

keresi taşıyan gayri Türk kara maktadırlar. Bunlan ınemmm et -
blbliler de çoktur. Bunlar İtalyan- meJr ve doyurmak~ her gün ltaı
ların itimadlannı kazanmış. namua yan binalannda işler ihdas ediımet-
ve haysiyetlerini satmış lrimseler- tedir. :Meseli! İtalJan 1r0ll80loelta
dir. İşte Sinyor Kampaner cemiye- nenesinin tamiri, ..rt iN fDrirl9 
ti hayriye müdliriiniin ballcdemedi- yapılmış ve burada beş yhe yalım 

t._.__ ~İ8ille • tedan"k ...aa...;.,__ ği davayı bir saniyede ne pahasına ...... .T.,... "Y"$ .., ~·~ 
olursa olsun halleder. tir. 

Bu zata Sinyor Kampaner yeri- Bilmiyoruz, ltalyanlar bu ceml-
ne '1tiılyan cemiyetlerinin kwaa" yetin bir ha)'R' milesıeıtsi olduğunu 
demek daha doğru olur. daha ne zamana kadar iddia ederek 

Bu zat bu paralan cebinden mi bizleri avutmak niyetindedirler!Fa.
çıkarıyor ! Oruma nıfailer kanşar. kat, biz blltlln hakilc:atlere vibf ol
Yalnız bilinen bir nokta varsa, 0 da duğmnuz içb:ı her şeyi bilmemezllt
Kösyö G. Vertovanuı bu elemanla- ten ve duymamazlıktan geliyorus. 
ra haftada bta;§ yüz liraya yakın pa- Tme ayni sebebden dolayı artık bQ 

ra tevzi ebnesidir. Bu parayı lraiJul nevi istihbarat bürol&rmm ça.Iışma
eden insanlar buraya ne gibi bia- ana kat'i bir son verilmek lbım 
metler görüyorlar? Bunu söylemek geldiğine ~t ediyoruz. Bilhasa. 
çok basit! Büyük Atatürküıı vefatma. tekad-

Bunlar, kalwe kahve, bucak bu- düm eden pm.anlarl& buma takip• 
cak şehirde dolaşmakta, İtalyayı den ilk günlerde en geniş vekilde fa
alikadar eden meseleler üzerinde aliyette bulunan. bu ahte hayır c:e
konllfU}an şeyleri bura.ya yeUitir - miyetinia kap181D& uma kilit ta -
mektedirJer. JnJmasımo zamam çoktan gelmi§tir. 

Fakat son um.anlarda buranm O.mit ederiz ki foyumı meydana 
ahengi bozulmUftur. Çünkü fimdi- vurduiwnu.ı. bu cemiyet ~ bir ' 
ye kadar sarf edilen paralarla isteni- şey beklemeden keodiliğindm mik
len randıman elde edilmemif görün rop saçan :faaliyetine nihayet Vel'

mekte Ye buraya müracaat edenler Bin. 

elleri boş geri çevrilmektedir. • • • 
Bu cemiyetin diğer bir gayesi de y 

çok orijinaldir. Türkiyede bütün fa- ---- ann --.. 
fist rejimine aleyhtar olan iki bine 
yakın İtalyan vardır. Baınlar her _ 3 _ 
dakika ftalyadaki en ufak bir yol-
suzluğu bahane ederek ara1annda ttaıyu lfdler Mrllğl ft Be-
ltaıya aleyhinde menfi propaganda- 1eila gmet ı' ' _..... dibddl 
Jar yapmaktadırlar. İşte bunun ~ ......_. PıW,u kglllldl ti-
nine geçmek için birçok çarelere ...,. .. ...,,. ..ı illlaanUI 
bq vurmaktadırlar. Bunlann çoğu ..alf 
ifçidir ve küçük san'atler kanunu._ ___________ .. 

mucibince de Türkıyede çahpma-

( 
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B 1 R C EL LA D 1 N Tayyare Piyangosu ...-r s-uıt"al_n_A-zi_z_N_a_s__.11 
Hatıraları DUnkU Çeklliste Kazanan Numaralar .. ~ Pehlivan Oldu? 

Bin Bir Tehlikeyi Atlattıktan 

Sonra Nihayet Amerikaya Vardılı 
- ·~,r - •• -

' __,.. - Arkadaşlar, dedi. Ben de tıp
kı sizin gibi düşünüyorum. Dün fe
dakarane aramızda çalışan şu Han-

. sın yerinde yeller esiyor, günah de
ğil mi? Böyle sefil, korkak, heye
can içinde yaşamaktanca, sittin se
ne devlet istibdadı altında yaşamak 
elbette iyidir. 

Ben hepsini böyle isyan halinde 
görünce, onlarla biraz eğlenmek 

istedim. 
- Haydi, dedim. Dördümüz bir 

olup bu işten vazgeçelim ve anar
şisti olmıyan bir yere giderek yaşı
yalım. 

Gazeteci güldü. 
- Zwenckiyi hapishanede sen 

öldürdün, dedi. Biliyorsun ki, dün
yanın ne tarafına gitsen kurtuluş 
yok .. Bu yolda devam edeceğiz Al
lah encamımızı hayreylesin! .. 

Münihte bir hafta gizli kaldık. 
Yeni bir şehirde dışarı çıkmadan 

bir odanın arka duvarı içinde mah
pus kalmak ta başka bir eziyet. 

Bir hafta sonra, yine otomobile 
bindik Münihten İsviçreye geçtik .• 
Bu seyahatimiz tamainile arızasız 
oldu, orada da ,bir müddet ikamet-

. ten sonra, Fransaya geçtik ve bir 
gün kocaman bir transatlantiğe bi
nerek Nevyorka çıktık. Daha Fran
sada.n gemiye binerken tüccar sıfa
tımızı takınmışbk. Almanyadan ba
şımıza bir felaket gelmeden kurtul
duğumuz için hepimiz memnunduk. 

Nevyorktan Baltimora gittik ... 
Oradaki arkadaşlarımız tarafından 
birer kahraman gibi karşılandık .. 
Ben derhal Karakoride verilen emir 
mucibince, otele gittim ve namıma 
gelen mektubu aldım. Bunda şu sa
tırlar yazılı idi: 

"İcraatınızdan doğrusu pek mem
nun olmadık, muvaffakiyetsizlik 
bizim için affedilir bir şey değildir. 
Hiç iş görmemek muvaffakiyetsiz
ce çalışmaktan elbet iyidir. Berlin
deki beceriksizliğinizi buradaki ic
raatınız ile örtmediğiniz takdirde, 
sizi kudretli arkadaşlarımız arasın
da sayamıyacağız. Bunun tevlid e
deceği akibetleri elbet müdriksiniz. 

Baltimordaki arkadaşlara da 
söyleyiniz. Harp davamızı çok ko
laylaştıracaktır. Bugün bütün dün
yada komünist fikirler alıp yürü -

. müştür. Her ne kadar biz komünist 

daha cesaretli ve küstah olacak • 
smız. Aylıklarınızı Baltimor şube
mizden alacaksınız. Mektubu açıp 
okuduğunuz tarihten itibaren bir 
ay şehri tetkik ile vakit geçiriniz, 
faaliyete ondan sonra başlayınız. 
İcraatınız ve faaliyetiniz hakkında 
günü gününe rapor vereceksiniz.,, 

Almanyadaki muvaffakiyetsizli
ğimiz demek merkeze fena tesir et
mişti. Mektubu okuduktan sonra, 
Robert yüzüme baktı. 

- Gördün mü? dedi. 
- Ne yapalım?. 
Gazeteci arkadaş ilave etti. 
- Bizim de idam hükmü giyme

miz çok yakındır. 
Ben hepsinden cesur olmuştum. 
- Niçin bu derece korkuyorsu

nuz arkadaşlar, dedim. Bir kere bir 
aylık mezuniyetimiz var. Elimize 
paraları alırız. Bir kere endişeden 
uzak, kendi kendimize kaldığımız 

takdirde dünyada bulamıyacağımız 
servet ile bir ay bir eğlenelim, son
ra öldürürlerse, hiç olmazsa yaşa
dık deriz. 

Bu fikir bizim gazeteci arkada
şın pek hoşuna gitmişti. 

- Yaşa be! Todorewsky, · dedi. 
Zaten aramızda sen olmazsan, biz 
somurta somurta iki yüzlü insan -
lar olacağız. 

- Hadi bu akşam çıkalım ve 
şöyle, eğlenelim. i 

Benim de hakikaten fikrim bu 
idi. Birer züğürt amele idik, şimdi 1 
iyi kötü, emsalimizden fazla para 
sahibi idik, üstelik heyecanla da ol
sa hayli geziyorduk. Muvaffakiyet 
temin edersek bu paraların mikda
rı da çoğalacaktı , ben Amerikadan 
pek hoşlanmıştım. Bizim karakolda
ki şef gibi, ben de bir seksiyon şef 
liği alıp rahat etmek istiyordum .. 
Gerçi, adam öldürmekten, dehşet 

salmaktan hoşlanmıyordum. Amma 
işin içine bir kere girdikten 
ve sıyrılmak imkfırunı da bulama
dıktan sonra, hiç olmazsa bir at 
başı olmalıydım. Şeflik nisbeten 
rahattı, çünkü hiç bir şefin kendi 
elile adam öldürdüğü görülmemişti, 
onlar yalnız emir veriyorlardı. 

Arkadaşlarım ne yapacaklarını 
bilmeden yüzüme bakıyorlardı. 

- Haydi çıkıp eğlenelim, diye 
bir kere daha tekrar ettim. 

- Nereye? 
- Elbet bir yer buluruz. 

değilsek de onların atmış oldukları 
~ Arkadaşları koluma taktım 
'adımlar bizim için de faydalı olabi-

Ve caddeye çıktık.. 
lir.. - Gider bir yerde ağız tadile 

Amerika.da hürriyetin bol ve ge-
biraz şarap içer, sarhoş oluruz. 

niş olması bizi orada daha rahat (Devamı var) 
çalışmak imkanlarile karşılaşbra - ========================--== 
caktır. Bu hususu hiç ihmal etme-
yiniz. Ve unutmayınız ki bize, ga
yemize ulaşacağımız güne kadar 
rahat haramdır. 

Amerikada da iki türlü çalışa

cağız: 
1 - Fikri cephe. Bütün Ame

rikada kurnazca propaganda, şunu 
da bilhassa belirtmek isteriz ki, A
merikada anarşizm, oradaki bütün 
hürriyetlere :-ağm.en, en sonra, mu
vaffak olabilecek bir siyasi idealdir. 
Amerikada, her şeye para ve servet 

Eminönü 
Meydanının 
Tanzimi 

-
-
-

lstanbul belediyesi tarafından 

münakasaya çıkarılan 1 milyon 50 
bin liralık yol inşaatı ihalesi 31 a 
ğustosta ihale olunacakbr. Eminö 
nü meydanının tanzimi de bu ihale 
ye dahildir. 

hakimdir ve bu bakımdan da Am.e- Yapılacak tanzim işi arasında 

rika bütün dünyaya hükmedebilir. Yenicami etrafının tanzimi ehem· 
: Sizin mücadeleleriniz çok defa. f e- miyetle nazarı itibara alınmıştır 
, ragat sahibi olmayan insanların Hazırlanan şartnameye göre Yeni 
mutaassıb kaygılan önünde söner camiin önü cami için kullanılan kü 
kalır. Amerika, bu hususta gayet fik taşlarile döşenecek, camün önün 
mahirdir. Bir taraftan halka vasi deki sedler teras haline konulacak 
hUrriyet dağıtırken, diğer taraftan, ve terasın Balıkpazarı cihetine 12 
bu htlrriyetl sabn alır. metre genişliğinde mermer bir mer 

. 
-
-

Amerikada bilhassa işsiz kal - diven yapılacaktır. Ayrıca gümrük 
mış, iradesi kuvvetli adamlarla dü- kapısına tesadüf eden kısma da bir 
uüp, kalkacak, baskı devletin, inki- merdiven yapılacaktır. Eminöniı 

' pfa mtisaid istidatıarımızı körlet - meydanı ve caıniin etrafına birçok 
tiğJni onlara anlatacaksınız, istedi- yeşillikler yapılacaktır. 
ğiniz kitapları buradan gönderece-

. ğiz.Ben bu mektubu, sa~ların ~- [""A;k:fikJ;i;ril 
rine eczaları sürerek kelime kelime ....... _ .......................... .. 
okuyor, arkadaşlarım da beyaz kl- Yerli Eminönü askerlik şube-
. ğıdın üzerinde birdenbire beliren ke sinden: 

limelere bakarak beni takip ediyor· 45 günlük staja tabi ve 5 eylfil 
!ardı. 939 da kıtada bulunacak piyade 

Mektuba devam edelim: (Yarsilbay) asteğmenlerden devlet 

-
-

"Bir taraftan cemiyetin tazyiki~ memuriyetinde olanlar bulundukla 
ne karşı aksülamel hareketlerine de n daireden maaşlarını gösterir res 
teşebbüs edeceksiniz. Kilise, hükfı- mi vesika ile 20 ağustos 939 günü 
met dairesi, cephanelik yakacaksı- ne kadar gubeye gelmeleri ilan olu 

-. 
nız, ve hakkınızda takibat arttıkça, nur, 

so.0001 

Lira kazanan numara 

31038 
Bu numaranın son iki rakamı 

ile nihayet bulan bütün biletlerl/10 
hesabile 2 lira. amorti kazanmışlar
dır. 

15.000 
Lira kazanan numara 

36961 
Bu numaranın son iki rakkaını 

ile nihayet bulan bütün biletler yıo 
hesabile 2 lira amorti kazanmışlar
dır. 

12.000 
Lira kazanan numara 

16928 

il0.000 
Lira kazanan numara 

25639 
1.000 

tlra. kazanan numar&ı.< 

32111 
500 Lira 

13231: 9291 2· 1237 35775 10515 
7116 13698 13550 
8187 

4980 25844 3 
284 29146 3 

200 Lira 
18070 1120 2 4522 29854 38423 

6778 14117 38208 
7685 9084 23732 
8119 13496 12894 
0861 11936 21266 

9773 12975 1 
26213 24216 
38917 12053 3 
13617 16019 2 

100 Lira 
34107 123370 24730 5535 9097 
22830 13683 
19891 21180 
4515 31757 

25662 29602 2 

414 26771 6771 
8248 12374 36463 
8583 28545 16381 
4344 29998 13264 
2690 34175 2423 
1181 38186 3611 
4096 27885 7941 
7228 23318 32734 
8372 3502 12358 

13311 19049 3 
13058 23398 3 
20063 17315 
3385 21634 

36071 7273 2 
12682 2421 

50 
6567 28441 

28194 39352 
20855 2243 2 
8194 36894 1 

11077 16209 3 
28363 1955 1 
25095 4379 
31392 23591 
31422 6583 1 

Lira 
6252 26684 32714 
4185 25559 4160 
1916 13059 11358 
4224 8985 10286 
7465 31483 39166 
3725 2523 14803 

35698 84324 6511 9091 17324 
2099 30355 18 36022 14207 

23778 10009 5172 33355 9249 
85913 21633 14174 19184 5799 
6512 ~ 

SO LİRA .. 
38505 17001 80158 22659 13565 
16037 23045 34887 30795 7781 
8986 29532 36476 3939 1083 

38622 35426 23310 11211 6335 
39540 7931 13236 38796 14139 
33141 10879 16257 28942 12092 
21227 22182 25783 7099 34383 
25702 24109 26410 36930 16736 

4204 37533 8196 6809 30623 
21935 20445 14933 37118 32699 
35131 18627 14256 20181 22962 
28101 26755 16840 1506 28375 
13100 23188 2647 14704 36228 

4976 14106 39309 36164 24525 
38111 19283 7129 1920 29041 
14538 3826 29012 10217 26474 
32875 18675 13503 35514 38410 
18650 5267 34312 14138 39510 
23878 14637 25669 31597 23345 
22640 39363 26054 31203 10296 
8197 26872 29116 29610 9725 
9529 29029 33112 23813 69 
6396 29101 14996 7170 17015 

31791 4712 36384 11712 12010 
3657 2785 32580 13029 28877 

28023 17306 13995 1397 35185 
39482 25858 18441 7355 '20525 
33171 13885 20841 30513 22277 
18383 686 3939 3165 11808 
15350 9253 15044 30657 12373 
21568 6463 38667 10711 6517 
17184 35614 39733 11444 26485 
29359 20164 2331 27750 18543 
11122 15445 22550 5295 24301 
31676 24971 1601 37616 21567 
3143 3105 27484 8700 17765 

24449 39938 2726 39493 22388 
26927 33619 16592 4787 6954 
17509 9390 6682 777 33711 
2256 21019 6040 17013 1193 

36699 37794 19341 13848 18786 
1611 14671 38222 38460 21812 

22967 33079 1947 26757 14893 
29439 37215 2756 23259 2743Z 
24605 29004 39136 8655 5097 
30788 12148 33633 4236 16139 
23738 34982 15130 20490 29490 
20860 38837 1214 29263 2968 
30179 37412 13314 7098 1426 

9897 25843 5922 33188 18790 

20,000 liralık mükafat 
En son çeldlen ve 40 kişi arasın

da taksim edilen 20 bin liralık mü
kafatı a.<;ıağıdald numaralar ka
zammşlar<lır: 

4803 19157 36810 36206 14754 
10349 23690 7704 32549 23492 
19106 18893 15290 39294 39023 
28518 35719 17179 36695 7178 
19397 5484 7132 5030 7578 
10276 2127 995 23450 30315 

29434 27587 17665 33263 36701 
22369 25201 3145 658 35708 

1000 Liralık 
mükafat 
22046 

Ve Kimlerle Güreftİ? 
~ ıs - YAZAN: M. SAMI KARAYEJ:_ 

Arnavutoğlu Gümülcüneden Büy~k 
Merasimle Uğurlanmıştı 

Araya girip ayırdılar... Sürücü 
bağırıyordu: 

- Helvacıya, helvacıya!... 

Çopur, gözleri yaşarmı~ muka
bele ediyordu: 

- Ülen gösteririm ben sana!.. 

• •• 

A
rnavutoğlunun bu güreşi dil
lere destan olmuştu. Şöhreti 

Yenişehir ve Selaniğe kadar olan! 
bu pehlivanın Tuna boylarını aş

mıştı. 

Çopur gibi devrin en yüksek bir 
başpehlivanını otuz beş dakikada 
kepazeye çevirerek mağlup etmesi 
kulaktan kulağa konuşuluyordu. • 

Çok geçmeden bu haber İstan
bula kadar geldi. Veliahd Aziz E
fendi haber almıştı. Aziz Efendinin 
bendeganından biri ballandıra bal
landıra anlatıyordu: 

- Efendimiz, çok yaman imiş 
bu helvacı .. 

- Evet; Çopuru mağlfıp etmesi 
yaman olduğunu gösteriyor .. 

- Yalnız yenmek değil efendi
miz, meydan yerinde maskara et-
miş .. 

- Olur şey değil, altmış okka
lık adam .. 

- Efendimiz öyle anlatıyorlar 

ki; dört beş kere Çopuru bir çocuk 
gibi altına almış .. 

- Şaşılacak şey ... Nasıl olur?. 
- Bütün gtireşi manevradan ve 

ustalıktan ibaretmiş .. 
Aziz Efendi; Arnavutoğluna me 

rak sarmıştı. Ne yapıp yapıp bu 
pehlivanın güreşini görmeliydi. 

••• 

- E vallahi böyle.. . ,, . 
- Pehlivanlık okka ile Jill · bir 
- Hayır, hayır ... Bu başka 

sanat .. 
••• . eııire 

A rnavutoğlu, daha YenıŞ atıe' 
gelmeden muzafferiyet h lŞ' 

ri ondan evvel kasabada ç~k~~~ıı· 
b. Sürücü ile Yenişehire gırdigı zıır 
man bütün Arnavutların davul 
na ile karşıladıklarını gördü. 

1
,,8• 

Artık; Arnavutoğlunun be ·Ie
cılık yapbğı yoktu. Arnavut 13eY 
ri istediğinden ala bakıyo~lar~·deJI 

Ali pehlivan, Çopur gureşJJl·ys· 
sonra, ayarını anlamıştı. Daha ıı,ııs 
de kendine bakıyor, idın~ 
dikkat ediyordu. . 8t 

Artık, Ali pehlivan gür~~l ~il· 
ittihaz etmişti. Köyden koye. i , 
ğünden düğüne dolaşarak gii~!-ıı 
yordu. Çok geçmeden, Arna~. ol . 
yardımile, epeyce para sahıbı tJJljŞ 
du. En iyi zamanında ancak ye 
tam okka geliyordu. ıJeU 

Fakat; haddinden fazla. ııdıe.de 
ve sırım gibi bir adamdı. Fev~~ iil· 
seri ve çalak bir pehlivandı. G~, 
cüneye, Sereze, Üsküb'e, :Manas .. ~ 
Edinıeye, Kavalaya kadar ~llll' 
kovuyordu; önüne gelen peh~v d& 
uzatmadan, on beş yirmi dalul<!J. 
mağlup ediyordu. zde 

Arnavutoğlu, Çopurla sere c;tl• 
ikinci bir defa daha kar.şılaşnı1ç0• 
Bu güreşinde yirmi dakıkada 
puru mağ'lup etti. ·:ıceıı 

Koca, Çopuru kemanede 1 oJl 
birdenbire kucağına alarak beŞ ıı]<• 
adım yürüdü ve olduğu yere bll' 

tı... ııcS' 

A rnavutoğlu, Gümülcünede~ el Yağ güreşinde hasmını :ıc adEr 
üstünde hareket etti. Davul ğına alıp yürümek galibiyet a ifJ\1 

zurnalar pehlivanı teşyi ediyordu.. dildiğinden bu suretle Arnavut.oı:ı 
Sürücü, namdar yolcusunu atma ikinci güreşte de galib gelıniştı; ol· 
bindirmiş ayrılırken Gümülcüneli- Yağ güreşi :nuvazene güre§li<Jll' 
lere sesleniyordu: duğu cihetle bır pehlivanı kUC~ııı1~ 

- Çopur gördün mü manda kuy- mak kolay iş değildir. Hele, eh ill 
ruğunu ?.. altı okkalık Arnavutoğlu için ~rıf 

Gümülcüneden ayrılan yolcula - bu kadar okkalık· Çopuru kal 
rın yolda gidişleri çok keyifli idi.. götürmek .. 
İlk konakta sürücü Arnavutoğlun- ... .. .eŞ 
dan af diliyordu: A rnavutoğlunun, bütün gu~r· 

- Aman ağam, 'sorma affet be- muvaffakiyetleri henıen ·h·ot· 
ni... Epeyce alay etmiştik senden.. fi harfine İstanbula kadar gc~) iJl 

- Ziyanı yok a canım... ve, zamanın pehlivan veliaJ:ı.dJJl 
- Aman sen ne imişsin be?. kulağına kadar varıyordu. : d:ı.Jl 
- Hiç... Y ozgadlı Haı::an pehııvafl ıc· 
- Amma hiç ha? .. Vallahi, kis- sonra: yalnız kalan veliabd uı~ıı· 

bet istediğin zaman seni çıldırmış tan uzağa Arnavutoğluna kur Y 
zannetmiştim. par bir hal almıştı. reU 

- Neden?. Fakat; ArnaYutoğlunu~. nedir' 
- Pehlivana benzer yerin yok- olduğunu bilmiyordu. Bir gu1:1 ~ g&' 

tu ki, be ağam.. nede Arnavutoğlunun güreşınJ. 'fle 
- Çopurun dediği gibi manda ren bendeganından biri efend~) 

kuyr~~ ~d:~il mi? şöyle anlatıyordu: (D~ 

808 14~10 3 
28174 20287 2 

935 10996 12691 
8634 29195 8397 
7343 21451 35407 
9930 20110 8792 
2918 23670 35378 
8615 12609 32562 
1496 146 19517 
8738 30561 3524 
9959 25593 21896 
2754 23343 21051 
0490 7656 36708 
5820 9028 23587 
2058 39971 3953 
5640 5108 23641 
2758 20784 13510 

·····c;·~··~i~-~~~;~~~··.;-.~······ ~ 
çocuOun marifeti 

~AA.""~~'V°V'VV~'V'/'"""'-'V'.,..,.,_,.AA.AA.'V°V'V'V~~ 

Teşekkür 2148 13,10 2 
4256 31085 2 
4127 31842 3 
8675 20466 

20818 39196 3 
33507 9802 1 
28014 39249 1 
26227 29676 
26380 17281 
31018 16535 2 
29376 14079 1 0382 6085 23796 

34320 23834 4250 
9545 5817 8992 

22633 8658 11144 
28493 39436 17964 

14607 5944 
19519 488 3 
32328 7199 
20362 4624 
38884 30449 
33410 27850 
1277 1273 

30112 30730 
23835 29133 

131 34119 
36498 25571 

1949 17599 1.9635 
35961 11632 12110 
14979 18525 39309 
10180 14025 28718 
11181 31123 4511 
11028 1752 24683 
31573 31059 13136 

Dün Yenişehir Sazlıdere soka
ğında 12 numarada oturan Kleanti 
11 yaşında Hasan Pilavcı tat:afın

dan yaralandığını iddia etmiş ve 
polis suçluyu yakalıyarak tahkika
ta başlamıştır. 

~·--DENiZ GEZiNTiSi 
Şehremini Çocuk Esirgeme Ku

nımu Başkanlığmdan: 

Çevremizin yoksul ve yetim yav 
rularına bir yardım olmak üzere 
kurumumuz tarafından büyük fe
dakılrlıklarla 26/8/1939 cumartesi 
günü saat 13,30 dan gece 1,30 aka
dar büyük bir deniz gezintisi tertip 
olunmuştur. Biletlerinizi ehven fi
yatlar ile Em.inönünde Nimet, Be
yazıtta Altın tayyare piyango gişe
lerinden tedarik edebilirsiniz. Tafsi
lat el ilanlarındadır. 

u: Çiftesaraylar Sinema Bahçesinde • 
Her akşam saat 21 den 22 ye kadar 

ı Cağaloğl 

Meşhur Mısır 

rakk.asesi KİKİ ve arkadaşları icrayı 
ahenk etmektedir. 

2 den sonra sinemada. ÇIPLAK MEi.EK filmi 

rilmektedir. Filmler haftada iki defa deği§ir. 

Saat 2 
göste · 

Fia.tJar: 10 - 15 - 20 kuruştur. 

Son gUnlerde K•ra Gömleklller dlyarınd•f'I ••il TUrk mlllatlne dll uzatca ve mukaddes toP
raklarımıza göz diken Kara Gömlekliler oldu 'I• 
olmaktadır • 

TUrk milletlnln yUkaek duygularına naçlza11• 
tercUman olabilmek UlkUslle ne,rettlğlm (Bil 
ARSLANA DOKUNMAYIN) kitabımla bu K•r• 
Gömlekll ve kara ruhlulara verdiğim cev•P• 
yurdumun her köfealnde, temiz TUrk evııtı•
rından bUyUk bir heyecan tezahUrall gtirdd· 
" BU ARSLANA DOKUNMAYIN ,, , latanbuld•• 
Ankarada ve lzmlrda ve bUtUn yurdda lklf•' 
aaat içinde kapıfddı. En uzak vlllyetıer, k•X• 
ve nahlyelerden telgraf çeken, yakın yerlerden 
mektup yollayan ve matbaaya kadar geler•" 
heyecan içinde naçiz eserimden dolayı ••'1 
hlalerlnl flfahen izhar eden yurddaflarım• t•'" 
fekkUr etmeyi f•haım n•mına oldut)u k•dar 
sevgllı yurdum namına d• bir vicdan borell 
blllrlm. 

"au ARSLANA DOKUNNAYIN" eaerlnl b•llil 
yurdum, yurdumun hUr havası ilham etti. V•'" 
tandaflarımdan gördUğü yUkaek aUik• ve ••"'" 
gl, eserimin ölçUaUz mUklfatıdır. 
~ M. Faruk Gürtwıccı 
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C,ıarayın Tertip Ettiği A.H.-Bebek 
Yarışı Senenin En Muvaff akiyetli 
Spor Hareketlerinden Biri Oldu 

YENIS \.BAR Sayfa: 5 
• _s -

TARİH TETKİKLERİ, 
~Adalar Tarihin Muhtelif Çağlarında Kil/tür ve Siyaset ı 

·Bakımından Daima Anadoluya bağlı Kalmışlardır. Rodos 

Adasının ilk Sakinlerinin '' Orducu ,, Adlı Türkler Ol

duklarını Tahmin Ettirecak bir Çok. Deliller Vardır. 

12 Adaların TürklükğU 
A odos ve onu saran adalar; A· 

nadolunun - Pitolemeosun 
ifadesile - öz Asyanın denize dalmış 

yutmuştur. Kanuni Rodos yılanfa 
rının başını ezmiş; o korsan yuva
sını bir mamureye çevirmiş, Akde
nizi hırsızlardan ve çapulculardan 
kurtarmıştı. Cümhuriyet Türkiye
si de er geç bu adayı bugünkü kor· 
sanlara zehir ve zakkum edecektir. 
Rodos manzumesinin tabii tekevvü· 
nü, siyasi tarihi bu adaların mu -
kadderatı Anadoluya hakim olanla
rın ellerinde bulunduragelmiştir ve 
yine onların eline verecektir. Bu ta
bii ve tarihi zaruretin yerine getiri
leceği zaman pek uzakta olmasa 
gerek .. Rodos ve onu haleleyen ada· 
larım:ıı: İtalyaya muhakkak bir ''Zeh 
ri Mar,, olacaktır. 

YüzücöJer BoğaıJ muvaUaklyetle ~rltırken 

~ alatasaray klübü tarafından 
~ tertip edilen Boğazı geçme B .. 1 k 
~e yarışma büyükler, ortalar, ugun yapı aca 
d11

Sllkler olmak üzere 8 katagori- s H 
~ 36 yüzücünün Anadoluhisann- p 0 r a re ket 1 e rl 

denize girmesile başlanmıştır. YÜZME B1R1Nctt.tın.ER1 
~ lhsan, İstanbul Su Sporları aja- Dün başlanan İstanbul yüzme 
~Şazi Tezcan, Spor kursu yüzme birinciliklerine bu gün saat 13 
ta.ı etıneni llbami Polater ve kurs te Beşiktaş Şeref havuzunda 
~ebeı_eri tarafından dikkatle ta- devam edilecek ve bitirilecektir. 
ht;~ edılen yüzücülerden 32 sinin Be YELKEN YARIŞLARI 
~U te Galatasaray klübü lokali ö- İkinci yelken teşvik müsaba· 
~elıde karaya çıkmasile muvaffaki- kaları bugün saat 14 te Moda 
Qr.tle neticelenmiştir ve şu teknik 
·l'eceıer elde edilm.Mir: koyunda yapılacaktır. 

"' HALKEVİ YÜZME 
lliiyüklerde: MÜSABAKALARI 

~1Sadullah 24,10 dakikada birinci, Halkevinin tertip ettiği ada-
le ~ı· .. 26.55 te ikinci, Murat 27.43 lıır yüzme yarışları da bugün 
qu liç.~cü, Suat Erler 28,45 te dör- Heybeliada plajmda saat 14 te 1 
~~cu, !stavro 29 da beşinci, Şamil 1 yapılacaktır. 
d:. ? de altıncı, Ömer 32,53 tc ye- AT y ARJ!i:.LARJ 
"411cı Sabih 34 35 t k' · · O 'j' ~ 3 • e se ızıncı, - ~İstanbul yaz at yarışlarının 
lo ı.ın 5,15 te 9 uncu, Yahya 41,2'.7 .de dördüncü hafta müsabakaları 
tı, ~ cu,~ Abdullah 45,25 t~ ~n ~ırın- bugün saat 15 te Veliefendi ko-
~t rtugrul 48,10 da on ıkıncı, Ni- şu mahallinde yapıla ktır 
Ilı Aslan 52,8 de on üçüncü ol- ca · 
'llşlardır. 
Ortalarda: 

~ lvı:ehmet 27,4 dakikada birinci, 
U~lba~. 27,55 te ikinci, Ziya 27,57 de 
~il ~:u, Kemal 28,40 da dördüncü, 
~ çuk Sadullah 29,25 te beşinci, 
alE:~al 29,45 te altmcı, Mehmet 
~~ . de yedinci, Saim 31,57 de seki
~ cı, Salahattin 32,10 da dokuzun-

' Şeref 32,16 da onuncu, Sala.hat-

tin 41,35 te on birinci olmuşlardır. 

Küçülderde: 

Nejad 32,31 de birinci, Necdet 
33,14 te ikinci, Dündar 36 da üçün-

cü, Oktay 39,4 b dördüncü, Çetin 
42,5 te beşinci, Refik 42,25 te altın-
cı, Fikret 45 te yedinci, Baha 45,3 
te sekizinci olmuşlardır. 

SPORCU 
00 00 00 811 00 

istanbul Yüzme 
Birincilikleri 

Dünkü Yarışlarda iki 
Bir Istanbul Rekoru 

Türkiye, 
Kırıldı 

l).. - -"'=·--"' 

~U yüzmelerde Türkiye, İstanl>&l rekoru yapan ve birinci gelenler 
Mahmut, İsmail, Hikmet, Sa.ffan, Sadullah ve Nezihe 

~~ ~~ul yüzme şampiyonasına Günün cumartesi oluşundan az 
~lttlcı l3eşıktaşta Şeref yüzme havu- seyirci önünde icra edilen yarışlar
~tt .Beşiktaş, Beykoz, Demirspor da Beşik.taştan Hikmet 200 metre 
~all C\ilerinin iştirakile başlanmış kurbağalamada 3,12 ile yeni 1stan
~ llacak yarışların bir kısmı bü- bul, ayni mesafede klüpler arasın
ll:ıi~ :ıuvaffakiyetle neticelendiril- da Beykozlu İsmail 3.9.4 ile yeni 
~ b ll' kısmı da program mucibin- Türkiye rekoru yapmış, 400 metre 

\ı.gij,n e bırakılmıetır. . [Sonu 7 noi saşfamızda] 

ayaklarıdır. Rodos peyklerile bera
ber iklim, hava ve toprak bakımın· 
dan biraz şarkındaki kara parçası
na çok benzer. Rodos manzumesin
den mahrum edilen Anadolunun a
yakları kesilmiş bir insandan hiç 
farkı yoktur. Tabiat Rodosu ve onu 
haleleyen Arki, Patmos, Lipso, Le
ros, Kalimnos, Levita, Kappari, 
Kos=İstanköy, Nisiros, Karpados, 
Astropalya, Tilos, Sirina, Sömbeki 
ve biraz daha cenubdaki Meyis a
dalarını Anadoludan bir paça ola
rak yarattığı gibi tarih de daima bu 
manzumeyi Yakmşarkın ve Anado
lu kültür ve medeniyetinin tesiri 
altında mutalaa etmiştir. Tabiat 
kanunlarına aykırı düşen durum -
larda uzun ömür mukadder değil· 
dir. Tabiatın kahredici yumruğu 
her şeyin üstündedir. Zaman za -
man garptan gelen istila selleri Ro· 
dos manzumesini yalamış, kemir -
mek fstemiş fakat onu öz Asyadan 
kopararak çürük bir tahta gibi dal
galarının önünde sürükliyememiş

tir. 
Bu adalar; tarihin muhtelif çağ

larında kültür ve siyaset bakımın
dan daima ön ve öz Asyaya bağlı 
kalm~lardır. Tarih dile geldikten 
sonra Rodos adasının ilk sakinleri
nin "Orducu,, adlı Türkler oldukla
rını tahmin ettirecek birçok deliller 
vardır. Akdeniz hiç bir yerden; Ro-

Rodosu tenısri fll!eıı tarlhı heykel 

, .. 
dostan göründüğü kadar güzel gö • y AZ AN : 
rünmez. Rodqs Akdenizin mavi sat- • 
hına çivilenmiş bir elmasparedir. Jbrahim Hakkı 
Etrafındaki adalar da bu elması 
süsliyen incilerdir. Konyalı 

İlk insanlarda suya ve denize \. 
tapmayı bir din haline getiren bu 

1 

------------,•• 1 
elmas ~da olmuştur. 980 yıl önce rinin inanış_larmı ~amamen teyi

1
? ~

El·Fihrıst adlı arapça bir eser ya- dccek mahiyettedir. Rodosa; gu
zan büyük tarihçi ve filim İbn-in-Ne neşe 3.şık bir kadın,, anlamına He
dim "Orducular,, a tahsis ettiği fa- lousa, rüzgar adası anlamına Aeria, 
sılda bakınız neler söylüyor: yılanlı ada anlamına Ophiousa, peh 

"Orducu denilen kavim denizi 
büyükler ve deniz her şeyden evvel 
vardır ve kadimdir. der. Deniz dal
galanınca yelinden köpük hasıl ol
du. Rüzgar bu köpüklerden kendisi
ne bir yuva yaptı. Burada oturdu .. 
Yedi yumurta yumurtladı, bu yu
murtalardan yedi ilah doğdu. Biri
sine Ok Tanrı derler. Bu ilah ok gi
bi suya dalıp sonra süratle çıktığı 
için bu ad verilmiştir. Bu Tanrı kev 
seri yarattı ve nehir şeklinde akıt
tı. Bu nehre şimdi büyük Fırat der
ler. Bu nehrin kenarlarında Sidre a
ğaçları dikti. Yumurtalardan biri
sinden Meryaş çıktı. Birisinden ts
tebrak denilen kumaş, birisinden 
tac, beşincisinden alemin ana
sı - Havva-, altıncısından bir genç 
- .Adem - yaraWdı. Yedincisi de ge
ce ile gündüze analık yaptı. Tac 
Miryaşın başına indi. Sonra bütün 
kainat bu saydığım şeylerden yara
tıldı. Bu kavim denize taparlar ve 
denizi en büyük ila.Jı sayarlar. Sa· 
hillerde bu kavimden hala yaşıyan
lann bulunduğunu söylerler. Fakat 
ben görmedim. Bunlar hakkında 

daha birçok efsaneler var. Fakat 
ben sözü uzatmak istemedim (1).,, 

livanlarının ve askerlerinin daima 
galebesile her vakit şeref tacı giy
dikleri ve kazandıkları için Corym
bia adları da verilmiştir. Büyüleyici 
ve bahtiyar ada adını verenler de 
vardır. Fakat bütün bunlar Rodo -
sun "Orducu,, inanışına göre bir ta
kım vasıflarından başka değillerdir. 

Bazı tarihçiler burada gül çok 
yetiştiği içm Yunanlıların Rodos de
diklerini çünkü "Rod,, un gül ma
nasına geldiğini söylüyorlar. Bir ri
vayete göre Lindoz şehrinin teme
linde tunçtan bir gül goncesi çıktığı 
için ada böyle adlandırılmıştır. Yi
ne bazı müverrihlerin itirazlarına 
göre Rodos; gülü mebzul ve iyi o
lan bir toprak değildir. İyi gül Ro
dosa hariçten gelir. Güneş Tanrısı 
"Apollon,, a nisbet edilen zakkum 
çiçeği burada çok yetiştiği için Yu· 
nanlılar buraya Rodafni de demiş
leri fakat bu kelime sonradan Rodos 
şeklini almıştır. Adaya burada "Ro 
don,, isminde bir gelin oturduğu i· 
çin bu adı verenler de vardır. Feni
keliler bu adaya "Cezirat Rod,, de
mişler. Rod Fenike dilinde yılan 
manasına olduğu için "yılan adası,, 
deme~. 

Görülüyor ki tarihçiler ve dil
ciler Rodosun adını tahlilde ihtilaf
lara düşüyorlar. Bize mehez ola
rak ana bir kitap gösteremiyorlar. 
Bunların en doğrusu ve akla en yu
muşak geleni İbn-in Nedim'e daya
narak ilk defa bizim ortaya atbğı
mız tevcihdir. Eski Türklerden yı
lanı ve güneşi kutlu sayanlar da bu 
lunduğunu nazarı itibara alırsak 
ada hakkında isim gibi ileri sUrillen 
bu kelimelerin hep birer vasıf 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 
Bütün bu deliller adanın eski Tilrk
lüğünde hiç şüphe bırakmıyor. Çok 
eskidenberi adanın en yüksek yerine 

Bu isimlerin tUrkçeliğinde kım ~
he eder. "Ataeros,, kelimesinin so -
nundaki yunanca bir lahika olan 
"S,, harfi kalkınca "Ataer,, kalır .. 
Esasen Yunanlılar "Eros,, dedik
leri ve aşk, sevda Tanrıları olarak 
kabul ettikleri kanadlı oğlancıkla
rın adını türkçe "Er,, kelimesinden 
almamışlar mıydı?. 

Eski Rodoslularm paralarının 

üstüne gül ve gonce resimlerini koy
muş olmalarını adanın "gül adası,, 
olduğuna delil tutanlar vardır. Fa
kat birçok paralarının üstlerinde de 
Apollon, aslan, kaplan kafaları, Me
doz ve kartal başları, çınar yaprağı 
ve güvercin de vardır. Bazı tarih
çilerin bu resimlerden yalnız gülü 
tercih ederek adaya niçin bu adı 
vermek istediklerini kestirmek müın 
kün değildir. Bu herhalde kelime 
yakınlığından doğmuş bir yakıştır
madan başka bir şey değildir. 

••• 
İtalya ve RomaWar daima Ro -

dos medeniyetinin düşmanı ve yı
kıcısı olmuşlardır. Rodosun zakku
mu, yılanı çoktur. Şekli itibarile bir 
badem şekerine benzer. Fakat adını 
ne zakkumdan, ne de yılandan al
mıştır. Tadını ve şöhretini de badem 
şekeri vermemiştir. Akdenizin yu
muşak ve mavi sinesinde bir Venüs 
güzelliğile uzanan Rodos zaman za
man iki ,:ayaklı yılanlann istilasına 
uğr~tır. Bu yılanlar dalına garp 
ten ve ltalyadan gelmişlerdir. Ro· 
ma yılanı bu güzel Türk adasını 

1912 yılında bir badem uekeri gibi , 

İbn-in-Nedim bir Arap olduğu 
ve kitabını da on asır evvel Arapça 
hazırladığı halde bu kavmin adını 
türkçe "Orducu,, olarak tesbit et
miştir. Bin sene evvel Akdeniz kı
yılarında denize tapan böyle bir ka
vim varmış. Tarih muhtelif deVir
lerde Altınordu, Akordu, Orducular 
gibi adlarla kurulan Türk bükfunet
lerini bize haber veriyor. Rodos ilk 
adını "Orducu,, Türklerden almış· 
tır. Asırlar ve muhtelif diller bu 
kelimeyi Rados, Rodos, Rod, Rodi 
şekillerine sokmuştur. Tarihçiler 
Rodos için daha birçok adlar sayar
lar. Bu adalar da "OrdJ.ı.c>..u..., Türkle-

(1) Kltab-W-mbrlst Mısır tab'ı 
Sayfa '7~. 

11 Ataeros,, çamlı bir yamaçtaki bir 
köye de "Alayama,, adı veriliyo~ 

du. Ha.ıa da bu adlar yaşamaktadır,» 

••• 
Rodosumuzun tarihine biraz da

ha dokunulan: Rodosun tarihi Tru
va savaşından altı asır sonra tedvin 
edilmeye başlamıştır. Tarihçi "Di
yodor11 a göre "Telkin,, ler Rodosa 
evvela Giridden gelmişler, adada 
ilk defa "Y alisos,, şehrini kurmuş· 
lar. Dikkat buyurulsun "Yallsos,, un 
yunanca ekleri atılınca ortaya ttirk
çe yalı şehri anlamına "Yalışar, 

Yalışehr,, gibi bir ad çıkar. Adanın 
ilk şehrinin adı da böylece ttirkçeleş 
miyor mu? Fenike hükümdarı Aya
nor oğlu Kadm.os; büyük ve zam
para Tanrı Jüpiter tarafından kaçı
rılan hemşiresi "Evropa,, yı ara
maya çıktığında Rodosa uğramış, 
burada bazı Finikeleileri bırakmış
tır. Adada kalan Fenikeliler Mizo 
rı.dına bir mabed kurmuşlardır. Şair 
Omiros-Omer Rodosluları Truva 
muharebesine 9 gemi ile iştirak et:· 
tiriyor. 

Rodosun kahramanlık tarihi ge· 
micilerinin maharetlerile başlar. DE' 
nizi takdis eden Orducular=Rodos
lular Finikeleilerden daha mahir ge
miciler idiler. "Biz on Rodoslu on 
gemiye bedeliz!,, şarkısını bir dar~ 
bımesel halinde bize kadar g__etire-q 
Orducuların ilk deniz zaferleridiır. 
İspanyada Roda, Sicilyada Sıbaris, 
İtalyada Pnrtenob=Napoli şehirle
rini kuranlar ilk Orduculardır. Şai~ 
Ömer Rodosun zaferlerini, feyiz ve 
bereketini tasvir ederken der ki: 

- Baş Tanrı Jüpiter bu adaya 
altın yağmurlar yağdırdı, burada 
cevahir dolu hazineler gizledi (2). 

• •• 
Şimdiki Rodos şehrinin temeli~ 

Miladdan 408 yıl önce atılmıştır .. 
Şehir o kadar muntazam yapılmış, 
heykellerle, kabartma resimlerle ve 
eşsiz mabedlerle öyle süslenmişti 

ki dünyanın her te.rafmdan ziyaret
çiler akın ediyordu. Meşhur Aristid 
Rodosu ziyaret etmi~ ve gördüğü 

intizam ve ihtişamı öve öve bitire· 
memiştir. Tarihçi Peline göre şehir· 
de yüzü büyük olmak Uzere üç bin
den fazla heykel, birçok tiyatrolar, 
ilim encümenleri, muazzam binalar 
vardı. Müverrih lstrabon Rodosun 
limanla.rını, tersanelerini, havuzlan
m medhetınekte o kadar ileri gidi
yor ki o devirde dünyanın hiç bir 

(Sonu '1 bıcl sayfamızda) 

(2) Bodos tarihi. Sayfa 9. 
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IYURDDA SABAHI 
Yozgat Halkevinin Gezisi 

Köylerde Sıhhi Muayeneler Yapıldı Ve Çocuk 
•• •• 

Bakımı Uzerine Oğütler Verildi 
Yozgat (Hususi) - Halkevimi

zin, köycülük, dil tarih edebi
yat, ve sosyal komiteleri tarafın· 
dan tertip edilen köy gezisi şekli 

~ağıda maddelenmiştir. 

1 - Köylülerimizin ihtiyaçları
nı karşılıyan (sıhhi muayene ol
muştur) geııç ve sayın hükfımet 

doktorumuzun emeğini esirgemi
yerek genç, ihtiyar ve kadın köyltl
Ierimizi hatta lüzumunda evlere 
kadar gitmek suretile muayeneler 
yapmış ve reçeteler vermiştir. 

Birlikte götürülen kinin, aspi
rin ve göz ilaçları hastalara dağı
tılmak ve ayrıca da sıhhi öğUUer 
yapılmıştır. 

2 - Sayın Kültür direktörü
müz başta olmak Uzere köylüleri
mizle candan hasbihaller yapılmış 

hassaten genç ve öğretmenlerimiz
den Bayan Cahide Öz.sa.Y\O ile l!'u
ıaffer Koparan tarafına..~ köylü 

kadınlarımızla evlerde ve işlerı ba· 
ı;nnda temas edilmiş sıhhat ve çc-
cuk bakımı üzerinde verimli ko
nuşmalar yapılmıştır. 

3 - Ziraat direktörümüz tara
fından toprak verimi ve hayvan 

bakımı üzerinde görüşmeler ve ö
ğütler verilmiştir. Yozgat Halkevi üyeleri köylülerle beraber sıhhi konuşmalar yapıyor. 

4 - Aynca Köseyusuflu köyü

ne yapılan gezide köye bir Türk 1 
bayrağı ve radyom ldmbası hediye 
edilmiştir. 

Birlikte götlirülen demir direk, 
çimento işile köyün en uygun yeri-

ne IA.:tım gelen ihtiramla. dikilmiş 

ve şanlı Türk bayrağı çekilmiştir. 

5 - Köydeki yoksul kadınlara 
sabun ve baş örtüsü erkeklere de 
sigara verilmitir. Köy çocukları

na da birer pazar düdüğU ve aynca 
da çocuk hikayesi eseri dağıtılmış· 
tır. 

6 - Bu yıl evimiz tarafından 
bir seyyar sinema getirilmiş ve ay-

nca da radyo ile evimiz neşriyatını 
halka doyurmak için amplifikatör 
tesisatı yaptınlmış şehrin dört 

muhtelif yerine 25 şer voltluk ho
parlör koydurulmuştur. 

7 - Sinemamız köylerde işletile
cektir. Bunun için de ufa.k motör 
sipariş edilmiştir. 

Halkevimiz Hata;, " bir seyahat 
Tertip etti 

Bursa (Hususi) - Halkevi İzmir 
ve oradan da Hataya gitmek üzere 
bir gezinti tertip edilmiştir. Kam
yonun mevcudu çoğaldığı takdirde 
yakında harekete geçecektir. 

E.<Jad Alkan 

zmirde lıamvay ~rketi ve ameleara~ndaihti)if[,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
İzmir, J: {A.A.) - Gazetelerini na baliğ olmaktadır. Hakem kuru

verdikleri malfunata göre, tramvay lunun tetkikatı daha bir müddet de 
ve elektrik şirketile işçileri arasın- vam. edecektir. 
daki ihtilafı tetkik eden hakem ku· 
nılu, vııli muavinjnin riyasetinde üç 
toplantı yapmış, iki tara.tın mütalea 
ve dileklerini dinlemiştir. 

İşçilerin on senedenberi fazla 
çalıştıkları z:ı.mei.nlara ait ücretleri
nin verilmesini istedikleri haber a
lırunı.~tır. Bu para mühim bir yeki\-

- - -

lat•nbul ••raylar 
mlm•rllnı 

Trakya Umumi Müfettişliği mi· 
man Mazhar Altan İstanbul sa
rayları mimarlığına tayin edilmiş

tir. Mazhar Altan lstanbula gelmiş 
ve işe başlamıştır. 

- - - lç ve dış BASUR MEMELE RlNDE, Basur memelerinin her 
türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüller<le, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde • .., "ti 

PATI 

----w--z-
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Genç kız kuvvetle: - Korktu
ğumu mu sanıyorsun? diye cevap 
verdi ve elinden kurtularak, sürat
le koridorda uzaklaştı. 

Bu esnada, Ali Bey, zayıf kolla
rında zorlukla taşıdığı doktoru oda
sına getirmiş bulunuyordu. Ağır 

vücudü, yatağına koyduğu sırada; 

"- Ah, bu da fazla, bana kar· 
şı mı geliyor! .. Öyle ise gebersin!,, 
diye müthiş bir ses kulağına kadar 
geldi. Ve bu bağırmayı müteakip, a
ğır bir surette düşen bir vücudün 
çıkardığı gürültü işitildi. 

Ali Bey sapsan kesilmiş bir hal
de Malik'e bakıyordu. Birden boğuk 
bir sesle bağırdı. 

- Anası kafi gelmedi, şimdi de 
kızını öldürt ün! 

Ve kendini kaybetmiş bir vazi
yette dışarı fırladı. 

Malik zorlukla ayağa kalktı. 

Çehresini bir sevinç aydınlatıyordu. 
Nihayet dudaklarını oynatarak: 

"- Çok şükür intikamım ta. -
mamlandı.,. diyebildi. 

Fakat ayni zamanda bir çığlık 
kopardı. Zehir tahribatını yapma· 
ğa başlıyordu. Bununla beraber içe
ri girerken elinde tuttuğu bir kama
yı bir kenara fırlatan Feridun Beyi 
ve arkasından da ihtiyar Aliyi gö
rünce ıztırabını unuttu. Ve: 

"-Feridun Bey, kızına ne Y\l.P
tın ?,, diye bnğu·dı. 

Feridun Bey, sabit nazarlarla 
doktora bakarak: 

"- Öldürdüm !n diye cevap ver· 

Nakleden : ORHAN_!: 
. . bit jS• 

gibi sarsıldı. Düşmemek ıçın asaJ& 
kemleve dayandı; sonra rn rsJ1 

• ·· ·nde dU doğru fırlayarak, uzen . 1ısrıı: 
bir surahiyi yakaladı, ve bır 
lede suyunu bitirdi. O vakit: bil" 

- Yalan söylüyorsun, d:ye .... tıı 
. .b. b·r ada•~ 

ğırdı. Karım, senın gı ı ı 

sevgilisi olamazdı.,, 11a· 
- Biraz hafızanızı yoklaytllr bit 

zarında ben büyük bir doktor. se' 
şahsiyet idim ... Bununla ber:ıberııdi· 
. u· tmk't. o }<e nı tese ı e e ıs enm.. . , sc<t· 

ni sevmediğim kadar benı _de teb· 
miyordu. Esrarlı hareketleritn• _..14. 

. .• role• .... "' didlerim zavallıyı sankı bu) d:ıtl 
ti; kollanmın arasında kork1l 
bitkin bir haldeydi.,. bit 

Feridun Bey, fevkalbeşer s1i$ 

gayretle, doktora bir kere dnb& 
söylemek kuvvetini buldu: det" 

"- İmkanı yok! Bana goı:ı 
miş olduğun mektup... ~ 

- Namusunuza taallük ed~ll r. 
vakanın gizli kalmamasını 1stıYo idi 
dum. Sonra, vaziyet belli oJ.s8 
aldırdığım yoktu ki zaten. ~'Jt 

Feridun Bey, odanın bir k\.şı 
sinde büzüllip kalmış olan ihtı 
Ali Beye doğru uzandı ve: di~e 

- Dedikleri doğru mu? 
sordu. ,şıtıJ 

lhtiyar adam sessizce b 

eğdi. ıeree. 
"- Budala, demek se!1e ~ 

böyle bir adamın ömrünii uzat~e
için mi hakaretime, fena pıua.ıt1 
lerime maruz kaldın.,, -yet 

di. 

"- Onun hayatına ehecnll11 ğıD' 
\·erdiğim yoktu. Ben ölilm ya.~. t>i' 

Malik bir müddet sükut etti. Ni- dn. olan bir kimsenin tevdi eitl~diı11' 
sırrı saklamak mecburiyetinde , rot· 

hayet: redi> Namus telakkim bunu em "Feridun Bey, eskiden deli gibi 
sevdiğim SüheylUyı hatırlamıyor du.,, ~ · 
musun? önünde diz çöküp, ikimiz "·- Ve sen, benim ıztıraP •eıı 
için merhamet dilendiğim aklında. memi felakete uğra.mann ist~di· 
mı? dedi. Bir gün, bu kız sevimli, adamın evimde bulwıduğunU dB • 
fakat aranızdaki rabıta bu akşam ğin halde ses çıkarruıyordUD 
ke.c;ilmezse, yarın kim olduğunu öğ- mek?.. Jdll 

"- Anlnttık!anm ve siıl • renecek dediğinizi unuttunuz mu?. fi_ 
O gün Feridun Bey, mcsud ve balı- beslemesinin ~ebeblerinı bi.lıtU~ 
tiyar görünüyordunuz ... SöylesE:ni- dunı. Kenrlisinin çılgınce. bir ııııı: 
ze, bunları hatırlamıyor musunuz?,, se\•kHe dostkğuna hiyanctte bllğtııl' 

F ·d Be k d ki h duğunu ve bu b:ı.tasını, bnstal1-__;te 
en un y arşısm a ne a- zı ihti.n::ı.mln tedavi ederek ttıl',... 

karet dolu nazarlarla baktı_ 
"Oh, insanların en saf dili, veba· ça.lıştı3ını sanıyordum. 

siti ! lztırap ve kederin en son mer- "- Z::ı.Yalh budala! ... " ~ı:ıeıı 
Bu sırada ~falik gittikçe SO tebesine gelip de, berıi bu hale so-

karken giilen bir adamdan intikam bir sesle sözüne devam etti: dl • 
almak istemiyeceğime mi zahip ol- "- Senden merhamet dil~tiı" 

ğimdenberi hayatt:m nefret e 0, 
dun? .. ., Fakat bu sevmediğim hayattatl O' 

Feridun Bey omuzlarım hafifçe diye ayrılmadığım diye 60rac~ ... 11 silkerek: . ,.ı,..... 
!ursan, cevabım şudur: sır ti . 

"- Altı ay sunra. da hay::ı.tınu vardı. Bu scbebden intikaml~ .... tı:. 
kurtarıyordun? diye cevap verdi mam olmamıfitı. Bu çocuğu.~~-· 

- Çünkü hayatın benim için de tım, bilyüdü. Yalnız bekledı~ ıcı· 
ğerli idi. Sen kin denilen şeyin lü- at gelince, bırdenbire cesaret~lll }lal 
zumlu gösterdiği dikkati bilemezsin!· nldı. Halil. hayret ettiğim bit ıc•t 
Yaşamanı ve hayatının bir cehcn- varsa intikamımı alamadlln· fB ıı· 

B D • 1' 1 l G • R • nem haline girmesini istiyordum .. ,, şimdi esef ctmeğe hakkım yok· Jd6 Qf, iŞ, J. YeZ e, Tlp, Omatızma Ve kesik bir sesle: ra çocuğıınu saf ve temiz bir tı:eıı· 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser Şifayı Temin Eder. "- Karının 8.şıkı ... bendim .. ,, tekrar kucağına attmı ve onu. 
· diye ilave etti. di elin ile öldürttüm.,, ) 

-
ı b d - d 3 k I b·ı· - Sıhhat Vekfiletinin 22/4/936 tarih ve 5-32 numaralı ruhsatını haizdir ·a.r 
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Resulü Ekrem ile sadık arka- mü Mağbed Ateke orad bulunarak ~ ~ [;) f.{tiiJi7 !\ n frt.. /\ "7R dört nal üzerlerine geldiğini görün- rerek takipte devam etti. tJd yjtıe 

daşı, bu hal üzere, Uç gece mağara- "yiyecek bir şey yoktur.,, diye ce- ~1.5 u u u& ·. ~ U. u ~ ~l!t.LI ce: "Ya rab ! Bizi, ne suretle ister- rete pek yanaştığı sırada. at fe.lr 

da kaldılar. Dördllnctl giln, Abdul· vap verdi. tLE .J~"'EADND: M.I ~f~MDl~!JHZAD sen düşman şerrinden öyle muha- kapaklandı. o, yine fala wtı· ııcık 
lah ibni Oreyktt develeri getireli. ResfılU Ekrem, bir tarafta bir ... _ ._ '"' 9cJZ"' faza et!., diye dua etti (•). bu defa da muvafık çıkmaY1.)'J. 
Hazreti Peygamber, Ced'a isminde- koyun gördü. "Bu nedir?,, diye sor- Ravilerin rivayetlerine göre, Resulü Ekremin Hak taali.ıll11• 51

:.A •-.-v, " '• v · J • 60 etire1.,.. ki devesine bindi ve Ebft Bekiri ter- du. Ümnıü Mağbed: "Bir zebun ko- . - - peygamberin bu duası üzerine, Su- neLnde olduğuna kanaat g iOı 
kisine bindirdi. Amir ile Abdullah yundur ki yürümeğe mecali olma- cesi Ümmü Mağbed: ''Vallah bura- anı akşam ve sabah sağardık.,, der raka'nın atı, za.ten çok kumluk o- taarruzdan va.zgeçti. PeygaJllbel" tfJ 
diğer deveye bindiler ve Medineye dığından siirü ile gidemeyip kal - ya bir mübarek zat geldi. Şöyle de- . . lan yere, diz kapaklarına kadar ba- gayesinde muvaffak olacağın1 ~ 
hareket ettiler. mış.,, dedikte: "İzin verirsen sağa- di. Koyunu böyle sağldı.,, diyerek i~bu Ümroü Ma.ğbe<l. oıiahara tarak ilerliyemedi. hesaba katarak, hü~me:ıe Y·stet' 

Güneş yükselinceye kadar s8.hi- lım.,, deyfı buyurdu. Ommü Mağ- keyfiyeti bcrtafsil söyledi. :revci ile beraber P~ygam:.,Crin ne~- Suraka, atının ilcrlcm!ye imkan giderek, lazım olursa ılerı~e gO sJJ • 
le doğru gittiler. Zeval vaktinde gü- bed ne desin? Sürü ile otlamaya gi- Ebü M:ağbed: dine giderek İslam ile miışcırcf ve bulamadığını, bu suretle Hazreti mek üzere, kendisinden bır eı;ıJrı· 
ne§in harar~tinden korunmak için dem.iyen zayıf bir hayvandır ne çı- - Bunda bir hikmet var. O za- S<!rabe arasına gi .. n.iştır. Muhammedin ve Ebü Bekirin okla- name istedi. Resfılü Ekretn• ·tJtll 
büyük bir kayanın gölgesinde isti- kar? Amma misafire olmaz demek tın .... kil ve siması nasıl idi? rının tehdidi altında bulunduğunu kanın niyazını kabul etti. A.nıi~~.11, e.h t ttil So lla d · 1 - d ~ Suraka ibni Mıllik hadisesi a--r a e er. nra yo nna evam cruz o amıyacagın an: Diye sordu. görünce, yalvarmaya başladı. Ha- Filheyrden aldığı bir deri parÇdjSiıl' 
ettiler. Cahfe denilen mahalle ka - - Pekala! Anda süt bulursan Zevcesi dahi: H azreti Muhammedi veya Ebfı yatının bağışlanmasını rica etti. bir emanname yazdırarak kell 
dar gittikten ve takipçilere izleri- sağıver! _ Orta boylu, kara kaşlı, kara Bekir ibni Kohafe'yi ele ge- Peygamber de, geıiden gelenleri al- verdi. ç,01' 
ni kaybettirdikten sonra. Medine is- Dedi. gözlU, gayet nurani yüzlü bir lô.tif çirene, yahud saklandıkları yeri ha- datacağına dair söz verdiği ve ye- Biz, bu rivayeti hakika:eet bit° 
t:.ikametine döndUler. Resulü Ekrem, ol koyunu tutup adam idi. ber verene Kureyşin yüz deve vere- min ettiği takdirde ricasını kabul mak:run bulmakla beraber cııg ~· 

"V!IMV MAÖBED'İN memesini sıg-adı. Ve "Bismillahir- ceği, her tarafta işitildiği gibi Ki- edeceıfuıi söyledi. Suraka da bu şa.r- rlvAyeti de burada knvdediıcYc;0§!l,.. Diyerek, hilyei nebeviyeyi be - ~ .,. ~ • 
ÇADmINDA . rahmanirrahim,, dedi. Koyunun sü- yan eyledi. nane kabilesi şuğbelerindcn, o ci- tı kabul etti. Buna göre: "Surakanın atı '/er6 

İki arkadaş Kudeyd denilen yer- tU gelmekle bir büyük kap istedi.. varda çadırlarda oturan Beni Müd- Diğer bir rivayete göre: sura- ken, diz kapaklal".:ıa kadnr l>B' 
1de Hazft.a kabilesinden Halid'in kı- Koyunu sag-dı. Kap doldu. İptida Om Zevci Ebfı Mağbed: lic aşiretinde de duyulmuştu. Hat- ka, Res:..ıu Ek ti k · · ed' 13u 

- Vallahi bu senin dediğin zat < 1.4 reme ye şme ıçın batınca, o: Ya Muham.nı · '.J'el'' 
zı ümnıU Mağbed Ateke'nin çadın mli Mağbed ve badehu sair orada bu ti, aşiret arasında, sahil yolunda atını ko§lururken altındaki at düş- IA, senin duanla başıma ,..eJdJ. ·ae" 

1 1 d . Kureyş içinde zuhur eden peygam- ı·kı" deve ı'le do••rt kiainın· go··ru··ıdu··g-ü t•• h ld • d ti. D rı .. 6nllnden geçtiler. unan ara oyuncaya ıçirdi. En son ~ u Bu a en teae um·· e erek oklu ere 
berdir. Eğer ben burada bulunsay- · ~ - rar dua et te kurtulayım ve e .... n:J.· Kısası Enbiya, bu yolculugu· ei)y- ra kendileri içti. Tekrar sagdı. Yi- de söyleniyordu. gu-nun ezlamını çıkarp tefe'ill etti. a· ,..n..;8.Y...-
dım ana tibiğ olurdum. gelen arayıcıları defe ıp .,.. 

le tesvir etmektedir: ne içtiler. Ve UçUncU defa sağıp anı Dedi. Bu aşiretten Suraka ibni Malik, Falı iyi çıkmadığl halde atını sli-
EbO. Mağbed'in çadırı önünden Ummil Mağbed'e bıraktı. Parasını yüz deve mükafatı işitince, atına diye niyaz etti. d ss· 

geçerken satın almak Uzere "hurma zorla kabul ettirdiler. Andan kalkıp Ümmü Mağbedlen menidir ki: atlayınca yola koyuldu. Ve Hazreti (•) Ha.tlls ulcnıasmdno tbnl Ol Hazret: Yl rab! Sözil~ edi>'6 
veyahud sair yiyecek bir nesne var yan gan ile beraber yola revan ol- "Ol koyun, Hazreti Ömerin hilafe· Muhamınedle Ebft Bekir, Om.mü Saad ve Ebfı Naim bu hadisi ın _ dık isen, onwı atını kurtat·ı• ıcs· 
mı?,, diye sordular.· Ebu Mağbed, dular. Arası çok geçmeden Ebft tinde vukubulan kuraklık zamanına Mağbed'in çadırından yeni ayrıldık- fjam'dau nakletmişler. Illşam, ana- dua etmekle cenabı hak duas:ı. 
orada bulunmayıp .takat zevcosi ve Mağbed geleli. Ol kap içindeki sUttl kadar yaşadı. Yer yüzUnde hayvan- lan bir .....-AdQ onlara yetişti. sından, o da Vmmü Mağbed'ten bul fltti ve Sur&kaya necat "e ) 
llllld Hazru.'nin kerimesi olan Om- görd\1. "Bu ne?., deyu sordu. ~v- lar yiyecek §eY. bulamaz fit~ blz Hazreti Peygamber, Suraka'nınl işitnıij.. (Devanıı ~at 

• f 





Piyango_ B.ayil8ri Arasında Daima Hakiki 
S ilen TEK LU CE AL bu Keşide 
beş bii-Yiik · ikramiyeyi birden verdi 

ı-.1111,. k•z•n•n Emekti 
Y•rll•r lbnahlm 

1 • Divanyolu Caddeai 3P~7 hanede Emelıli Yar- l 
· bay lbrahim 31038numaralı 'Biletle ELLi 

BiN Lira ka.zandı ve paralarını 1 EKKOLLU 
CEMALclen tamamen aldı · 

2 • laim ve adreainin gizli tutulmaaını arza eden 
bir bayan mfJ.şterimiz 36961 numaralı biletle 
15.000 lirayı aldı 

3 • Kadıköy Altıyol Ağzı numara 77 bay Necati 
16928 numaralı biletle 12.000 lirayı aldı 

4 - Emirganda Numara 22 Yalıda Bay Osman 
22046 num~ralı biletle 10.000 lirayı aldı 

5 - Haydarpafa Koşuyola No. 17 Bayan GIJ.lsatrl 
25639 numaralı biletle 10.000 lirayı aldı 

• 
Telckollu ca .... ı 

..-ADRESE ÇOK DiKKAT: Eminönü Cad. No. 21 
. 

TEJ(KOLLU CEMAL Gişesi Sa~ibi CEMAL G U VEN 
HiÇ B R YERDE .. SUBES,, YOKTU 

Piyango M E T A a L A Yine 3 büyük ikramiye vererek 
K ralicesi rekorların rekorunu kırdı 

NİMET GiŞESi BuKeşidedeDahi 
50000 Nimet Ablaaın ufurlu eliyle verdifi 31038 ı• · 1:2000 Yine Nimet Ablaaın ufurlu eliyle ve~ 

• No. biletle Taksimde Aygün sokağında 33 No. • . ~ 16928 No. biletle Aksaray deposunda 2 
L l R A Bay Y orgi'ye L 1 R H No. lu Vatman Bay Mehmede 

Kazandırdı ve paralannı tamamen verdi. 
10.000 LiRA isabet ıdın 25639 la. bilet sahibi ladıklyündl Moda caddıslndl 260 la. da Bayıı Balkis biletini ıhlıdılldaı 10.000 llrı11 kaybaltl 11 mDtaassir oldl. 

,,- ADRESE o ·KKAT . ••nbul EmlnlnU Tramv•, c.11t1..ı No ... ,., Jll• c· . . a1ı·M.'E-T . ..IBı'A fW 1 • a.,u ,eni• hiç ........ ,oldur. Tel: a.aaa .ıYlmet lfeaı Saıuw .tY. c. .n. ı.. 

OZEL 
OLMAK 

iÇIN 
Her şeyden evvel sıh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve dUzgUn bir cil
de malik olmak lbundır. 

KREM 
PERTEV 

sizin de cildinizi güzelleş
tirir, guddelerini besliye
rek canlandırır. 

40 senelik bir tecrilbe mab8ull olan KREM PERTEV tertip 
ve y&pllıe tanuıdald incelik dota,.Ue, tenin fazla yağlanması
na mani olur. Yağsız olarak h118U81 tttp ve vazolarda satılır. 

SATILIK OTOMOBiL 
938 Font modeli Avrupa karo
serili: Fabrika ve müesseselerde 
REKLAM ve mal taşımak için 
elverişli ve çok az k11JJanıJm19 

bir otomobil acele satılıktır. Mü
racaat: Marpuççular Büyük A-

bud Efendi han numara 4 

SATILIK ENKil 
Y etiJköyde İstanbul caddesinde 
28 No. kirgir evin enkazı satı
lıktır. Bu evin anahtan ittisalin
deki 30 No. evdedir. Talib olan
lar evi gezerek tekliflerini tah
riren Galatada Tünel caddesin
de 48 No. mağazaya gönderme-

leri ilin olunur. 

lzmir Kültür Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Lisemizde matematik, fizik, kimya, tabliye, felsefe deraleri öğretmen
liği münhaldir. Tayin olunacak öğretmenlerin yüksek mektep ve Oniver
site mezunu olmalan ve öğretınennt evsafını haiz bulnnma1an p.rttır. 
Öğretmenlere resmi liselerde verilen maaştan fazla ücret verileceği gibi 
oldukça ibate ve iaşeleri d~ t$ıin olunacaktır. lstiyenlerin fotograflı bir 
dilekçe ile İzmir KWttır Lisesine derhal mUracaatleri lüzumu ilan olunur. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlütü llinlan 

KiRALIK EMLAK 
Semti No. Clul 

Kasımp. Havuz kapw 

Senede .165 defa 

karşınıza _fıkan trU§ olma .. 

müşkül mese/.eşi,ıİJI 

işte Hıılli ... . · 

iııu mO• kOIOn halll h lC b ir MY ıı.maı etmeyin~ 
U.nın ı_.nt "yanı d ikkat bir • urette kola y la 

KOLD KAiM e s a s h G IBBS tra• • abunu kullanın# 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇ<>GLU 
Netrlyat mtidörll: Macit ÇETİN BasıJdıb yer: lılatba&i 


