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Bqveldllmhln dün Belsieümhurumman Dftdlerbade al•••'§ l"Mml 

MASKELERi iNDiRIYORUZ 
Şehrimizdeki İtalyan Liaeai Türk Talebeyi Naaıl 
Zehirler? Ônce Ebedi Şefe Har met Ve Milli Şefe ı 

1 azim, Daha Sonra Muasoliniye Selam 
-4-. 

l talyanlann nıutareke senesinde ilk itleri Boğaz-
keaeııdeki Avusturya hastahanesini İtalyan m~: 

tebine tahvilleri oldu. O· zaman bu mektepte d~v ~bı 
kocaman bir kapıcı vardı. Toprağı bol olsun ölmü9. 
Bu adamcafısm ismi Yolian idi. Çok ten ve ~er ytiz

( Ui bir adamdı. Hele Ttirkler Jçin canım verirdı. Daha 
0 saman mektep aıralanııe!a bulunan bizlere Yohan aık 

1 sık fU sözleri söylerdi: 
_ Yavrulanm İtalyanlann böyle pısırık durmalan

, na bakmayın. Onlar diğer devletlerden yüz bulamadık-
· lan için süt dökmüş kedi tavnnı takmıy~~l~r: ~ir fır
sat bulurlarsa, birinizi sağ bırakmazlar. Gözünüzü açın. 

1 Ve Anadoludaki istiklil için aava,an babalannızın mu-
1 zaff eriyeti için dua edin, derdi. . . . . 

o zaman mektebin müdürü Sinyor Gıocobmı ıs
; minde bir adam idi. Mektepte zahiren Tilrklere karşı 
büyt1k bir sempati vardı. Fakat, pek kısa bir zamanda 

1 
bunun bir İtalyan siyaseti olduğu anla.şılmı9tı. ltalyan-
lann Antalyadan çıkanlmalan üzerine mektepte derhal 1 
Türk talebelerine karşı vaziyet değiştirilmişti. 

l Bugün bu h&dised.en yıllar geçmiş bul"?1u~o~. Bir 

n Günlerde 
ıa.manki İtalyan lisesile bugllnkü İtalyan lısesını mu· 

Ed • d H ı k kayese edince hayret etmemek elden gelmiyor. O m-
ırne e azır 1 manki muallimler ilim ve fazıl.a~rdı. Bu~ler 

ise, doğrudan d,o~ya ordu ~ımıe~ı~den ~kilmış za-
. bitandır. Ve buraya kWtüre hizmet ıçuı deiil, aırf pro- U..lnln kapl8I 

B qvekil Refik Saydam dünl .,ehrimizde bulunan Vekillerle Par- paganda ma.ksadile gönderilmit ferdler buluşuyorlar. lt.alJU . . 
- : -,ı. Ollıı.I Y.\LÇIN aabalı Ankaradan şehrimize ti Genel Sekreteri l'ilırl Ti!Rr, ı. lilel•uuliclVF.Ferrario iaıııincle ltalymı propagaada neza- al lçerialiıde çok l!ll.ııJaıl lıir ııalbr. Belki, -r : ... ~~_.~, n~.-~~~~~M~We~'IJftM\~~--~bf =~tag~·~w~ı~1h~ıaD~•~t~fı~1 ~-~}~ retUffiı ~emanıarıtıda.n: blrtdh'. Femırio ltalyaıı koloni- "' (Sdlıı ,,.. ...., MJfiiN > ~911..,_ lfaiiol1e NaJlft Cluo- = 
,. ::ne=: ~00: Hava· Hu·· cumlarından ve 80llJ'a Jl'ilhrer'l ziyaret et-

~ btttia dünya matbuatında pek K T db• ı • 
~ .. ::z:..11o.::.: orunma e ır erı 
~ •kesın:~!=:::~1 ·Y~ Tamamen Alındı ~-....ıe bir harp çıkmasını beklediği 

,..,.._,__,,_ İtalyan ve Alman devlet a-

~nın bu görüşmeleri patıayı- l•llınbul Her D•klk• 01, .... n T•n•relerl Rollnl 
~ek harp felaketi ile atik.adar Y•P•C•k Ol•n Fllol•nn HUcumunu .. ldlror 'dclemımek zaruri idi. Neşredilen 
~ tebliğe benzer sözleri, İtalyan 

"Alman devlet adamlannın görüş- '-'allı Araaında Y anlıa Bir Şayi,, ~eki nevakıs, iki memleket ara- CJ j 
~ ittifak ve muhabbeti te
Mtteıı başka birşey yapmamışlar

. Bular her muı&katın ferdasm-I 
taer memlekette matbuata tebliğ 
~ ve hiçbir mana ifade etmiyen 
~nakarattan ibarettir. 

I>ogrqsu aranırsa, biz ne bu mtl-
~ara, Be. bu münasebetle gaze
~ aksed.~ resmi ve nimresmt 
~ büyük· itq: ehemmiyet at
fet..ıeıt taratb.n d~. 

Eğer Almanya ile İtalya Danzig 
"-el8'1 münpebetile bir darbe ha
"rbyorlarsa,. bunun için böyle her
~ dikkatini tahrik edecek bir 
..,..et hazırlamaz. Belki bir gece 
~ bomba gllrültillerlle uyanabi
llıiz: Fakat bu bombalar patlayın
._,_ kadar devlet adamlarının söz-
~ ona ihtimal verdirecek boo
~zlıkJar görillmiyeceği gibi dev
\t adam1aruıuı hal ve hareketinde 
la IOpheyi davet edecek gayritabii 
~ mUphede olunmıyacaktır. 
~enaleyh, Alman ve İtalyan 
te.ıet adamlannın son "mühim,, 
~tlannı yakında bir harbe 
~ diye telAklri edemi
~ Bu Cl1aa ola etrafta bir ali
Jra .e merak uyandırmak için bir 
~ ve endile tevlit etmek anu

Jleri gelebilir. 
~):& ve İtalyanın hatb ha
~ anlamak için nasyonal-sos
~ ve faşizm rejimlerinin dahill 
~ gözönünde tutmak lüzumu 
-...ı edilmemelidir. Alman ve ltal
~.rejimJeri kendilerini daimi bir 
~-.e, bir gllrültüye ve bir gös-

Böaeyla Cahid YALÇIN 
\ (8oultlllCÜ ~) 

r 
Biz Na Yapıyoruz 
Onlar Na Yapıyorlar -·-ttalyantar banda httr yaprkell 
Bodosta ppkasmda ay yılda 
var diye bir TUrk talebesinin 
ulı'&dığı hakaret. 

(Yazıaı 5 inci aay/ada) 

Milli Emlakin 
Kıymeti Takdir 
Ediliyor 

lstanbul Milli Emlak MiidtlrlilğU 
fstanbulda devlete ait bttttııı bfna
lann sicillerini yapmağa, kıymetle
rini tesbit etmeğe karar vermiş ve 
iki sene evvel de işe başlamıştı. MU
dtlrlüğün mimarlan, muhamminleri 

(Soaa S tbaeü aylada) 

Hapsa MahkOm Olan 
Banka Mamuru 
Serbest Bı raklldı 

le Bankasının Beyoğlu tubesin-
den bir arkadatfle beraber 18 bin 
Ura qırdıkları için ttçer sene hapse 
mahJrlUn olaİı bankanın muhasebe 
memurlanndan MUşf"ık hapishane
de hastalandığı için ilç ay mezuni
yetle serbest bırakılmı§tır. 

GAVUR iMAM 
Z.,.el ....... 8UN'u11 .._ 
ze bu ~liur zer ... ıın 
her ....... , bin bir h• 
yeClln ve m•cer• dolu 
h•r•bnı lllrluaç 11Une k• 
d•r •nl•bnlJ• Mflır•
c•kbr. 

• 
Genç ltalyan 

Veledlerinin 
İman Kitabı 

HER SABAH 

Gaz Maakesi Ve Halk 

K mlay, fUkraaa llyık bir , .. 
aliyet göet.erenık, tayyare 

hücamlanaa brp halkm kmdbd 
korayabllmeai lçla gu meekelerl 

~ 
8erl Mllnde ..... edllell ba ..... 

keler maayyea bir öcnt mukabllbı
de wbl•ğa ~ buluauyor. 

Kızılay yine tükrana liyık bir 
halden anlayıtbk göst.ereıek gu 
maskelerini memurlara taksitle -
tıyor. 

Ancak bütün bu ftikraaa llyık 
himmet ve gayretlere umlJMt.en 
Kmlay esnafa ve halka da taksitle 
gu m•ffeel Mfmak işblllrliğlni 

gi8tennelidlr. 
Şayet memur bir gu maskfllli. 

Din tutanm defat.en öclemekt.e ... 
lak ~yorsa aylll mtifkille ldi\iilf 
bir -'· Bliitevul lradlle ~ 
bir dal bdm, llaJatlJetmin büla 
1l8a.Nllbd mem1eketille \erdlktm. 
_.,. iaUrahat kö§esine çekllmllt 
bir mütekait te belaemehal ka.ıy 

karfıyadır. 
İcabeden teminatı vermek sure

We bu son saycbğmus ynrddaşlu 
Kmlayuı memur 8llllfllla kaqa pek 
bakb olarak göaterdiği kolaylıklar.. 
daa necleD mlll&eflt olmumlar! 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 
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itilaf Fırkasını Hürriyet 
Canlandırmıya 

Ve 
TeşebbiJs 

Manakaldt Ve
kili Di1n Tırhan 
Vapurunu gezdi 

Bir müddettenberi echrimizde 
- Dinliyor mu ki a Zeki Bey. Bir ı -Ya, Ahmed Rıza Beyle an - bulunan MUnakalit Vekili Ali Çe-

aöylemedim ki bilsen?... !aşmak, yeni bir fırka teşkiline mu- tinkaya tetkiklerine dün de devam 

-
- Ne irade buyuruyorlar?.. vaffakiyet hasıl olmazsa ne olacak? etmiştir. 
- Yalnız iki kelime. Bütün ma- Saltanat makamı elimizde olduğu Vekil öğleden sonra Liman reis-

ruzatımı dinliyor, dinliyor ve sonun- halde böyle daha yıllarca, tttihad- liğine gelerek bir müddet meşgul 
da ya, sırası var, ya da, teenni la- cılann kahırl~rını çekecek ferman- olmU§ ve saat 4,30 da beraberinde 
zım buyuruyorlar. Ne yapabilirim lanna boyun eğip duracak mıyız Denizyolları Umum Müdürü İbra
bu vaziyette. Bir taraftan da, el al- AJlahaşkına Paşam? Bence, Ahmed hiın Kemal Baybura ve liman reisi 
tından ve bilhassa 1Whadcılara du- Rıza Beyi de feda etmeli. Bir an Refik Ayentur olduğu halde son o
yurmadan bir fırka hazırlığı yapıl- evvel Hürriyet ve İtilaf fırkasını di- larak Almanyadan gelen ve ilk ee
masını arzu ve irade ediyor. Şu za- riltmeli ve bu adamların karşısına ferini Karadeniz hattına yaparak 
manda kolay mı bir fırka teşkil et- geçmeli. avdet eden Tırhan vapurunu gez-
mek? .. Rica ederim, bütün halkın Damad Ferid, hayret ifade eden mi§tir. 
fırkacılıktan tiksindiğini, hele zor- bir bakışla muhatabını süzdükten Vekil vapuru tamamen dola§tık-
bacıların dehşetile titrediğı şu gün- sonra: tan sonra bilhassa mürettebatın va 
lerde hangi babayiğitin kandır, ya- - Zeki Beyefendi, dedi Siz bu ziyeti ile alikadar olınU§ ve kama
pacağımız teklife peki demek. siya- dediklerinizin yapılmasına imkan raları ile yatakları gözden geçire
si bir teşekküle iştirak etmek. Bu görüyor musunuz?.. rek mürettebat için ayrı duşlar tah 
gibi tekliflerin mabeyinde yapılma- Zeki Bey, seri bir hareketle a- sis edilmesini emretmiştir. 
sı, hiç şüphe yok ki, muhataplar yağa kalktı. Gazaplı bir tavır ta- Bundan başka güverte yolcula-
üzerinde iyi tesirler bırakır ve yeni kındı. Ve yüksek sesle: nnın ambarına konulan eşyalardan 
tegekkülün padişahın himayesinde - Elbette, dedi. Ne mani var müteessir olmamaları için ambar a 
vücut bulacağı kanaatini uyandırır. ki?... ğızlarına birer tahta perde yapıl-

~ ...................................... .... 

Okuyuculanmız 
------------------0 i yor k': 

is&aabıl Mıbuslarııdaı Bir Dilek 
933 senesinde tahrir heyetle-

ri kararile yüzde yirmi beş ve 
sonra umumi olarak yine bina 
vergilerinden yüzde yirmi beş 
mecmuu yüzde elli olarak ten
zil edildiği halde; Üsküdar ve 
civar sahil halkı bu tenzili ver
gilerden istifade edemiyoruz. 
Yani bura halkının ekseriyetini 
teşkil eden amele, esnaf ve kü
çük memurlardan yüzde elli bi
na vergisi tenzil edilmiyor. ls
tanbul ciheti bu yüzde elliden 
istifade ediyor. Müracaat etti
ğimiz makamlar bize şu cevabı 
veriyor: Üsküdar ve civan ka
dastrosu ikmal edilmedikçe bu 
tenzili vergiden istifade edemez 
siniz, diyorlar. Peki, senelerden 

1 beri bizlerden alınan bu yüzde 
elli fazla vergi kadastronun ik
malinde iade edilecek mi? Edil-

Bu sırada İhsan Bey de SÖR ka- - Talatı, Enveri, Cemali ve masını muvafık görmü§tür. miyecekse kadastronun ikmali-
nştı. Damad paşaya hitap ile: bunların yüzlerce tevabiini unutu - Bu tesisat diğer vapurlarda da nin tearü, kabn değilse, iluna-

- Fırka teşkili fikrinize, dedi. yorsun galiba? ... Bunların §erlerin- yapılacaktır. linden evvel Üsküdar halkı biz-
.Ayandan veya hariçten iştirak e- den kurtulmak için vaktile Çengel- Vekil tetkiklerini bitirdikten son lerin de latanbul hallo gibi bina 
denlerin miktarı çoğaldı mı paşa köy kasrında uzun müddet sakladı- ra salonda bir müddet istirahat e- vergilerinden tenzile nasibedar 
hazretleri?.. ğınız zavalhlann hallerini hele şöyle derek vapurdan aynhnl§tır. olmamız için yük8ek aaylavla-

- Hayır monter?. bir düşün bakalım. Sırasız bir za- nmmlan saygılarımızla dileriz. = :ı::,:a~i,ıerm teairi. :=ı =:c!~:.'::~: :=: Valinin Mem~rla- ns~~!a::;ıı ..!;:;: 
- Ariatidi pqa, Azaryan ve mah belleri tabancalı haydutlar o- s· Ce . ı . 1 Zeki Camts 
Lefokt Beylerle Seyid AbclUlka- 1acağını da gm.önüne almak lizun .. 18 lr mJ CSJ •----------· 

dir efendi hazretlerinden bafb itti- Bugünkü vaziyette ne memleketin s .. ş· k . . 
rak için ka.t't olarak aöz veren yok. böyle bir kita1e tahammUlU, ne de y . , , Ut lf e ÜDJD 

- Jıfilfilr Fuad pqa '!.. bizim böyle bir taarruzu karşılaya- alı " Ba adiye rıisı Barem mu- K 1 . . 
- Bill kaycın.art reddetti tek- cak kuvvetimiz var ... Ben... CİbİftCI mamUfflrl Zifti Jlpfl UfU maSJ JÇJD 

lüımi?. Damad Pqa sözünü ikmal ede- Yeni barem kanununda bir pren- H ) k l 
- Padiph hazretlerine muvafa- medi. Zeki Bey birkaç adım ilerli- sip vardır. Buna göre baremin tes- 8Zlr ) yapJ IYOf 

kat cevabı verdiğinden bahaetmifti- yerek kaqısında dikildi. Kanlanmıı bit edeceği dereceleri salahiyettar ----
.. niz ya evvelce kulunuza?. gibi kızaran gözlerini muhatabının 

_ Evet .• bana da zatı ,ahane söy- yüzüne dikti. Boğuk bir sesle: bir mafevk makam muayyen bir nis 
lemi§ ve kendiaile temu etmemi ira- _ .Anladım PQ§a, dedi. Siz pa- bet dahilinde bir ınikdar tenzil ve 
de buyurmUfla.rdı. Fakat, 80lll'8dan dişahımızı da kendiniz gibi bunla- bir mikdar tezyid edebilmektedir .. 
mazeret beyan ile reddetti ifte. ra esir etmek istiyorsunuz. Bu isim- Belediye barem cedvelleri hazırla -

- Mazereti ne imiş paşanın ? . lerini saydığınız ve birer ummacı nırken vali ve belediye reisi Doktor 
- Zahiren sinninin ve sıhhatinin aandığınız adamların bir gün saray- Lutfi Kırdar belediye memurlarının 

ademi mü88.adeai, ne olacak ki?.. da ve topluca ifna edilmeleri olmaz iyi çalıştıklarından ve buna bir mu-
Fakat, haklıdırlar. Ortada bunca, bir şey midir sanki?.. kabele olmak ve memurlarda daha 
acı misaller, bilhassa vatan bari- - Ya adamları?.. fazla çalışmalarını temin etmek mak 
cinde, menfalarda inli yenler göz ö- - Adamları mı?.. Çok safsınız sadile barem derecelerinde azami 
nünde dururken, kim olursa olsun 1 paşam. Böyle bir teşebbüs vukuun- nisbeti kabul etmiştir. Bu suretle 
yapılan tekliflere muvafakatten ka- da onların saraya hücum edecekte- 14 lira üzerinde maaş alacak bir 
çınır ve böyle bir teşekküle iştirak- rini mi zannediyorsunuz? Eğer öyle memur 15, 16 ve 17,5 lira üzerinde 
ten sakınırlar elbette. ise, söyliyeyim ki, çok aldanıyor- maaş alan bir memur 20 lira, 22 li-

ıerı.-neAhhalmdeetacRaıbzaa ".Be.· yin teşebbüs- 2
1
unuz .. BugUk·n İttihadcıların yüzün- radan maaş alacak bir memur 2S li

c en yıyece şeker şöyle dursun, ra, 45 lira üzerinden maaş alacak 
- Bütün ümitlerimiz onda işte. yemeğine katacak tuzdan bile mah-

Fakat, daha ortada fol yok, yumur- rum bulunan, türlü türlü yoksulluk o~an memur 50 li~ ve 55 lira ~ze
ta yok iken, onun da gözü daha lar içinde kıvranan halkı ve bu hal- rmden maaş alan bır memur 60 lıra
~imdiden fırka reisliğinden ziyade kın makamı saltanat ve hilafete kar ~~aaş alacaklardır. 
sadarette, a moll§er. ~ı beslediği dini ~ürmet ve itaatı VİLAYETTE: 

- Bir itilif imkim yok mu pa- unutuyorsunuz galiba. Bu zümrenin 
f&lll '!. Ahmet Rıza beyden, bilhassa iiç bet bap imha edildilrten sonra, 
eu sırada çok istifade edileceğini sa- sadır olacak bir iradei seniye ile 
nınm. husu1e gelecek halkın galeyanını ... 

- Biz de öyle dUşilnüyorua. ( Det7amı oor) 
Hatta teşkil edilecek fırka ve ayan =============== 
:~:~~.reisliklerini teklif ettik ken- Kalamış Vapuru 

Meclis Reisi Valiyi 
Ziyaret etti 

Büyük MilJet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda dün vilayette vali ve 
belediye reisi doktor Lütfi Kırdan 
ziyaret etmiştir. 

BELEDiYEDE : 

Biri Haydarpaşada diğeri Fatihte 
olmak üzere iki fabrika kurulacak 

İstanbul süt meselesinin kat'i hal 
lini temin edecek olan süt şirketi
nin kurulması için hazırlıklara de
vam olunmaktadır. Kurulacak şir

ketin nizamnamesi belediye iktısat 
müdürü Bay Saffet tarafından ha
zırlanmaktadır. Diğer taraftan bir 
İngiliz firmasına in,ası ihale olu
nacak olan süt fabrikası '8rtname
si de Ankarnda kurulan beş ki,ilik 
komisyon tarafından tesbit olun -
maktadır. 

Kurulacak olan süt şirketine Zi
raat Vek&leti 550 bin liralık aerma
ye ile iştirak etmektedir. Geriye 
kalan 250 bin lirası İstanbul süt 
müstahsilleri ve İstanbul belediye
si tarafından temin olunacaktır. 

Yalnız İstanbul belediyesi sUt müs 
tahsillerinin istedikleri kadar ge
niş mikyasta ıirkete ittirak etme
lerini temin iç~n evveli bu 250 bin 
liradan istedikleri kadar iştirak im
kanını verecek ve bilahare kalan 
hisseleri belediye satın alacaktır. 

Fabrikanın kurulmasında İngi
liz kredisinden de istifade edileceği 
söylenmektedir. 

Belediye şehirde süt satı,ını mu-= ~:!~~e:;::ı::.a. nebi- Kadıköy iskelesinin 
ıeyim bir türıu fırka kabinesine Bı'r Dubasını Parcaladı 
aadrazam beğenmiyor. Belli ki, sa-
daret makamını kimsey~ vermek Dün sabah köprüde bir

1 
kaza ol

istemiyor işte. Vaziyet böyle devam rnuş, Denizyollan idaresinin Kala
ederse, kendisile mesai teşrikinden mış vapuru Kadıköy iskelesinin bir 
sarfınazar edeceğim. dubasına çarparak parçalaDll§tır. 

ayyen bayiler vasıta.sile yapacaktır. 
Şehir meclisi bugün Ayrıca seyyar satıcılar da bayiler-

f k 1 d 
den tedarik edecekleri sütleri ma-

Bu esnada söze 1.eki Bey de ka- Kaza saat 8,15 te vukua gelmiştir. 
nştı. Adeti veçbile, Ahmet R12:a be- KalamUJ vapuru Adadan hare
yi çekiştirir yollu bir hayli söz söy ketle köprüye gelmiş ve tam iskele
ledikten sonra: ye yanaşacağı sırada yolunu kese-

- RiQa ederim paşa hazretleri, miyerek Kadıköy iskelesinin yanda 
dedi. Ne için Hürriyet ve ltilif fır- ki dubasına çarpmıştır. Duba iki 
kasını ihyaya çalışmayıp ta öte- metre genişliğinde yırtılmıştır. Va
kine berikine minnet ediyoruz?, purda hasarat azdır. Tahkikata baş 
Bence, fırkanın eski bir reisi sıfa- lanmıştır. 

tile, pekala bana teşebbüs edebilir- ~·•••••••••••-. 
siniz. Yoksa bunda benim takdir e
demediğim bir mahzur mu var?. 

Damad Paşa manah bir tebes
lriimle: 

- O ciheti de dU§ihımedim ve 
teşebbüse geçmedim değil . 7'elti 
Bey, dedi. Hatti diyebilirim ki, bu 
cephe üzerindeki faaliyetlerim da
ha iyi ve seri neticeler verebilecek 
bir şekil arzetmektedir. Fakat, §eV

ketmeab teşkil edilecek fırkada. 

Ahmed Rıza Beyin de bulunmasını 
ısrarla arzu ediyor. Hiç şüphesiz ki, 
Ahmed Rıza Bey de bunu bir izzeti 
nefis meselesi addedecek vaktlle mu 
halef et ettiği bu fırkaya dahil ol-
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•l•rl ı 29 Cemaziyllihir 1151 
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ı .... :3,17 
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' mak is~miyecekti.r. Jete yegi.ne ~----------' tmahıur bu. 

ev 8 a e toplanıyor hallelerde satabileceklerdir. Fabri-
lstanbul ~hir meclisi bugün sa- ka tesis olunup ve ~bre sıhhi süt 

at 14 de fevkalade toplantısını ya- verildikten sonra süt istihlikinin ar 
pacaktır. 4 içtima devam edecek o- tacağına muhakkak nazarile ba -
lan bu fevkalade toplantı bizzat va- kılmaktadır. Bu suretle teşekkül e
li ve belediye reiai tarafından ~ıla- den şirket mevcut sermayesinin ki
caktır. Toplantının bir hayli mUna- nm muhakkak temin edecektir. 
kaşalı olacağı tahmin olunuyor. Süt fabrikası kurmak tbere 90h-

t mllyon llr•llk yol lnf•lllr rimizde tetkikler yapan bir İngiliz 
lstanbul belediyesi tarafından firmasının mümessili süt i§inin as

münakasaya çıkarılan ı milyon 50 gari % 30 niabetinde kir temin e

bin liralık yol inşaatı ayın sonunda """dec-:egı""w"'·n..,i-aö"y"l"em""""ek"tedivvv.rv.vvvv"VV"~ 
ihale olunacaktır. Müteahhid tara

fından derhal inşasına baılanacak o 
lan bu yollara ait terkos, havagazı 

ve elektrik boru ve kablolannın 

tecdit edilmesi ve yerlerinin mev-

cut plana göre tanzim edilmesi li
zımgelmektedir. Bunlan tesbit et -
mek tlzere dün va)i v~ belediye rei
ainin riyaseti altında bir toplantı 
yapılmıfbr. 

Maıurıarrı ıa z ıaskıları 
tamamlandı 

lstanbulda bütün vilayet ve be
lediye memurları dünden itibaren 
maskelerini almışlardır. Bu maske -
ler memurlara ayda ikişer lira ma
qlarından kesilınek prtile Uç tak
aitte satılmı~tır. 

POL18TE: 

Rezalet çıkaran bir 
sarhoı 

Galata.da Lonca aob.k 18 numa
rada oturan mobilyacı Oımik had· 
dinden fazla rakı içerek aarhot ol -
mut ve reulet çıkarmak isterken 
yakalanmıftır. 

Bir otomobil - Mı~o11 
ç•rp1fm••• 

121 plika numaralı İnhisarJar i
daresine ait otomobil Cümhuriyet 
caddesinde geriye doğru manevra 
yaparken 196 sayılı KurtulU§ • Be
yazıt tramvayına çarpmış ve ön saç
larını hasara uğratmıştır. Şoför hak 
kında takibat Y.apılmaktadır. 

Deri Varidatımı-
• 

.zı Korumak /cin 
1 

Bir TeşebbiJs 
Deri üzerine iş yapan tüccarlar

dan bazıları mühim bir meselenin 
halli için Ticaret Vekaletine müra
caat etmeğe karar vermişlerdir. 

Memleketimizin en başta gelen 
ihracat maddelerinden biri olan ko
yun, keçi, oğlak vesaire gibi küçük 1 
baş hayvanlarının derileri yüzülür-

ken yapılan dikkatsizlik ve bilgisiz
likten memleketin her sene binlerce 
lirası ziyaa uğramaktadır. Kilosu 

65 kuruştan yani et fiyatının iki 

misli kıymette olan derilen yüzülür 
ken bıçak vesaire ile kazınarak ze
delenmekte ve sakatlanarak kıyme 
tinden yan yanya kaybetmektedir. 

1stanbuldaki mezbaha müstesna ol
mak üzere bir çok vilayet ve kaza-

larda belediyelerin kontrolü altın
da olduğu halde mezbahalarda bü-

kümet tarafından kabul edilen yum 

rukla yüzme usu1ü kullanılmamakta 
ve bu sebeple yapılan ihracatta mü

him zararlara yol açılmaktadır. De 
ricilerin bu müracaati \i7.erine Ti

caret Vekiletinin belediyelere bir 
taminı yaparak bu memleket dava
sını halledeceği muhakkaktır. 

''Basra,, Süvarisi 
Şeref Kaptan 

Denlz•lllll .. J••lnd• bir 
.S•mı .... llllkkak DIDm

den kurt.rdı 
Dün sabah saat dokuzu çeyrek 

geçe köprüden Kalamışa hareket e
den Denizyolları idaresinin Şeref 
kaptan idaresindeki "Basra., vapu
ru Ahırkapı açıklarına geldiği sı
rada yolcular arasında bulunan ihti
yarca bir zat kazaen derıi7.e düşmüş 
ve istimdat etmeğe başlamıştır. 

Bir yolcwıun deni?.e dUfDlilf ol
duğunu gören yolcular derhal va
pur süvarisi Şeref kaptanı vaka -

dan haberdar etmişlerdir. Şeref kap 
tan hemen gemiyi stop ederek 
icap eden manevrayı büyük bir sü -
rat ve maharetle yapmış ve kaza-

zede yolcuyu muhakkak bir ölüm -
den kurtararak baygın bir halde va
pura almıştır. 

Yolcu kurtanldıktan sonra va -
pur seferine devam ederek Moda is
kelesine gelmiş ve daima baygın bir 

halde bulunan yolcuya bir genç ma
saj yapmak, sun'i teneffüs hare-

ketleri yaptırmak suretile yuttuğu 
suyu kazazedenin midesinden çıkar
mıştır. 

Vapur Moda iskelesine yanaşın
ca derhal İl n ıdı sıhhi otomobiline 

telefon edib )J ve otomobil gelerek 
yolcu en yakın hastahaneye naklo
lunmuftur. 

Kazazede yolcunun kurtarılma -
sında "Basra,, vapuru süvarisi Şe
ref kaptanla gemi lostromo ve mü
rettebatının pek büyük hizmetleri 
sebkat etmiştir. 

ltalyan Ve Al_.D 
Görüşmeleri 

1 talyan Hariciye Nazı11 goıaC 
Ciano Almanyada, AlıDd 

Devlet Reisi M. Hitler ve HariC1,. 
Nazırı fon Ribbentrop ile g~~ 
lerde bulunduktan sonra ıneuı..ı--
tine döndü. dl 

Salzburg ve BerchtesgadeP ~ 
yapılan bu görUşmelerde her _. 
memleketin mes'ul adamJ.anJl::..
dilerini alakadar eden ve ~ ·ren 
lel vaziyette gerginliği icap ~tti bU 
hadiseleri gözden geçirdiklet; ~ 
noktai nazar teatisinin ve nıu. itli
hattı hareket prensiplerindeki b dit· 
ğin tasrih edildiği anlaşılmakta • 

Beynelmiel siyasetin gittik~ ~ 
hamet kesbetmesi üzerine to~ı:: 
lerin yeni baştan görüşü~ :ın~~ret 
lei efka.rda bu1unmaları bır zaı ~ 
·d· N°tek· b g··.,.;ımneler ne ı ı. ı un u o • ._... talit" 
sinde Avrupanın istikbali ~ ecPJ
devletlerin dü.şttncesile, ~ .. 1.4 
miş, arzu ve emellerinin ~~ 
sahasına hangi yollarla gidilebiJeC"" 
ği de tesbit edilmiştir. . r 

Zira bu yollardan bir U::. 
lan harbe müracaata, hali w 111 
ki hazırlık ve tedbirlere rağlll~ 
iki devlet henüz cesaret ed~d 
lar. Buna eritmek için etral~, 
bir siyasi kuvvet manzumesı 
mağa ve sulh cephesine mukabil~ 
nişlemU, bir cephe tegkil ed~ .. 
taliter grupunu koymağı ~ 
yorlar. Tabiatile bu arada ~ 
tan, lapanya, Yugoslavya ve;-.. 
Bu1gari8t:am ne yapıp yapıp tr 
taraflarına çekmeyi iatiyorlal'· 
kat bu sabada muvaffakiyet ib~ 
1i az olduğundan, buna ka1!_~ 
ka tedbirler ittihazını da aıo--
dan geçiriyorlar. • 111" 

Totaliter siyaset, Danzig ~-'
lesinin bir çıkmaza girdiğini blJIP'" 

yor değil, bu sebeptendir ki A:~ 
efkarını, devletlerin zihinlerilll JtO 
mesele ile meşgul ederek, sars1...., 
prestijlerini, Avrupanın balP terere! 
Jannda yeni faaliyetler göa pPt 
yükseltmeyi derpiş ediyorlar. 
burada da hakikati anlamış, ~ 
nu, düşmanını tefrik etmiş, ~~ 
lerdeki mevkiini, ve istikIAiıni f' 
suretle koruyacağını hazırlaJllSf~ 
lan kitlelere çarpmış oldukl~ ~ 
işin artık tehdit ve gürültü ile 
edilemiyeceğini anlamışlardır· _., 

Bu sebebten bazı FransJZ-;,. 
telerinde görüldüğü veçhile ."'~ e._... 
<li ihtiyatla telikki edilmesı ~O 
gelen bir haber bulnnmaktadJl''bit 
da, totaliterler tarafından s<Jll 
müzakere teklifi, ve dilnya ~ 
deki hayat menbalannın pra~..aa· 
şekli tanzim ve taksimi hUSUSU"""'" 
ki arzularıdır. • ~ 

Fakat burada da eheoıJllİ~ 
nazarda tutulacak bir nokta ~ 
o da böyle herhangi bir nı~ ;flS 
anlqma plinmda devletlerill ~ 

hudutlarına, arazilerine Dl~-~ 
taksim ve paylaşma keyfı~ 
mümkün olarnıyacağıdır. A .rıİ' 
beynPlmilel senatosu bu gilrı ..
bakımından esas şeklini alıııd ,tJ' 

lunmaktadır. Böyle bir planda blJl"' 
cak iktisadi imkanlar vUcud Ot 
nabilir. Ve iktısadi anlaşınal~......, 
mevcud itilaf im.illerinin bir JOI'""" 

halledilebilir. 

Fransız gazetelerinin habel' ~ 
dikleri bu cihet, ihtiyatla t~l)dd tıt• 

Ticaret Vekili ıehrimize dilse bile, mihver dev1euerıntte _, 
zı hakikati gören dimağların ,, 

geliyor cudiyetini ip.ret etmek de,_~ ....... 
Ticaret Vekili Cezmi Erçinin ö- ticede elde edilebilecek neticıea:~ 

nüınüzdeki perfelllbe günü şehrimi- refah ve inkip.fm ancak k~ 
ze gelmesi beklenilmektedir. Haber fedakarlık, ve anl&fDla ~.J 
aldığımıza göre vekil lstanbulda bir ortaya çıkanlmasile kabil o~ 
gUn kalacak ve müteakiben beynel- ğinin göz önünde tutu1mağa IJW""Iİi' 
milel İzmir fuannı açmak için 1zmi- mak üzer, totaliter devleti~~ ..... 
re gidecektir. hareket uyandığını gösterlll~ 
Deflerd•rlık bln••nın Şimdiki halde, böyle bir t~~ 

t.mlrl sün tahakkuk sahasına çı~,..ı 
Milli Emlik müdürlüğü latanbul beki · 1 • ~__,. Defterdarlık binasım eaalı bir .u- erken, sıyas vazıyet ge fi 

rette tamir ettirmeye karar vermiş ni, fırtınadan evvel görülen slJf ,c· 
ve ite de ba.flamı§br. Bina esuen sıkıcı bir hava gibi, muhaf ... 

kirgirdir. Fakat iç taksimatı, tavan mekte berdevamdır. a.ı 
Jar ve dötemeler tamamen abfab- Dr. Retad SA #' 
dır. Her gün binlerce iş sahibinin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
girip çıktığı ve sigara attığı için nu da yapılınııtır. Şimdi~ -
Emlak MUdürlUğU bir yangını ön- lstanbul Halkevinde den -- ,J 
lemek istemi,tir. Şimdi alt katın liye memurları yeni salonda ~ı 
döşemeleri sökülmüştür. Buralar maya başlamışlardır. Soba ,,rdP' 
betona çevrilecektir. Binanın bil _ duvarlardan çıkıyordu. ~~· 
tün duvarları da beton olarak ya- da yangın çıkması ihtimal• ıçiJI 
pılacak ve pencerelerin şekilleri de Bu tehlikenin önüne geÇınelt ctJ#' 
değiştirilecektir. Üst katta Maliye yerden tavana kadar beton }>8. 

\l~lek mektebi için bir kurs salo- yapılacaktır. . 



e 

olonya Danzig İçin bir 
al Çaresi Anyormuş 

r•ırıs.1.•&• 

Son Günlerde 
ca-. tarat'l 1 .. .,....] 

terile mıhk6m etmiftir. Ba "d18&
mik,, rejimler durup dinlenmeğe ta• 
hammill edemesler. Tayyareler gi-

içimizde Yaşattığımız 
Yılanların içyüzleri 

bi, handa biç tenkkuf etmeden, i- · CBlll tuafl ı _. •Jfada] ı aman fqiat uultl selim vermek 
lerlemeğe ve uçmağa mecburdurlar. her milletten talebeye sühulet mecburiyetindedirler. Her talebe 
Yoksa dilşerler. Bu rejimler halla göstermeyi ister. Fakat, ne ya- sat eli.al kaldırarak eski Roma U8U· 

Milli Emlakin 
Kıymeti Takdir 
Edi)jyor 

· dabat bir aarhofluk igiiıde tutma- •k kl elinde detnclir. Çllnldi, ille Duçeyi selamlıyarak geçer. Di-• ' • G f • p [ fı, daima bqdöndllrmeyi, gözlere her fqiılt teşkilltıııda oldugu gibi ğer tarafta duran Büyük Atanın r ı n g ı n a z e e • ı o o n y a parlak eeyler abettirerek bir nevi kendisi de zincirle bir yere bağlan- büstüne selim vermek f(iyle dursun, 

<Bat tanlı ı lncl saJl@nmla) 
devlete alt blltlhı emıın kı:Ymet bi~ 
mitler, fotoğraflannı almışlar ve 
birer dosyuını ~- Bu bi 
nalar içinde mUzeler, saraylar da 
vardır. iimdi yalnız Selimiye, Da
wtpaşa gibi askeri bioeıarm sicil
leri kalmıltır. Bunlara da kıymet 
biçildikten sonra lstanbuJda devle
tin ne kadar emliki btilunduğu ve 
kıymetinin ne olduğu anlaşılacak-

la • J ~ • J J fl • V l manyatizma yapmayı her gUııktl si- mıt sadık bir ktıldur. Bu bağlandı- gözünilD uclle bile bakmaz Çtinkü y ınae .,ıaae ı ı azı ar yazıyor yuet uaalleri aruma ~llflardır. iı yer de sefarettfr. Bu mektebe gf- bu terbiye ona verilmemiştir. Ço -
• • •• ... ....._.. _ Rahat durmazlar, onlarm gıdaları den Türk talebelerinin içerisinden cuk burada daha küçük yqtan Türk 

Dahilde şerefini kaybetmiş olan bir ~ mavaffak görhmek, aatnıa bir tek fikayet etmiyene rastlıya- düşmanhğı dersi a.Imağa bıu}lar. Ve 
devlet, cidden siyasi fikirler kapısı- her teşebbüsün başında bulunmak memnız. Çünkü, bu mektep bir pro smıfile beraber bu diipanhğı da 
na dayandı mı tefessüh etmek gerek ve daima meseleler çıkarmaktır. Bu paganda yatağından bafka bir yer kendisile beraber büyür. Bu memle
tir. Askeri bir diktatörlüğün hakla- meseleler ne memleketi harp felike- değildir. Bunu bize isbat eden en a- kette babasının para kamııdığını 

"Varşova'dan alınan haberlere nndan mahrum ettiği Polonyalılar tine gerçekten atacak kadar vahim çık eey, İtalyan propaganda nem.re- refah ve saadete kavuştuğunu unu
k p ı hükümeti ve ekalliyetler, Prusya idaresinin olmah, ne halkı li.kayt bırakacak tine s-M. bir cemiyetin reisinin, tur. Çünkü bu terbiye ona verilme-

' gere 0 onya kadar eaa881z bulunmalıdır. Bu iti- l#Gf.ia& 
~~"inde gerek Dantzig'de ser- refahını, Avusturya idaresinin ni- İtalyan cemiyeti hayriyeai mlldtlr- miş bilakis: 

eehir meselesinin halli için ba- zamını ve Rus idaresinin rahatını barla iki memleket ldleri gerçek- ıtıtantı yapan.k Tllrkiyeden hava- - Bir gün burası İtalyan ülkesi 
jeler tasarlanmaktadır. Bu hu arıyorlar.,, ten büyük ve tehlikeli bir cambaz- di8 toplamak için para daiJtan bir olacaktır. Mefkuremiz budur. Ken-
iki plinın tetkik edilmekte ol- ALMAN MATBUATININ hk muvaffakiyetlerine muhtaçtır- acJamm bu mektepte bir ldirsliye dini ona göre kuvvetlendir. denilir. 
aöyleniliyor. YAZILARI lar. ahip olmamdır. İtalyan lisesi propagandalannı 

Bu plinlardan birincisi Dentzig- Berlin, 14 (A.A.) - Berliner İtte Führer ve Ciano mWlkatı lltltareke yıllarında bile bu mek I yalnız kişın tedris müddetine inhi-
milletler cemiyeti otoritesinin Börsen Zeitung, Danzig için diyor hariçten ziyade dahilde tesir yap- tepte bugünkü kadar propaganda sar ettirmez. Yazın da kafile ha

llllllıl'IJ11,a111 ve yerine miift;erek bir ki: mak ve ucus bir muvaffalrlyeti bal- yapdmaınıfb. o vakit mektepte o- tinde talebelerini ltalyaya götürür. 
~nva - Polonya idaresinin ko- "Danzig, Avrupanm büyük me- 1andlra hal1andıra ileri sürmek için Jrumut olanlar bugtinkn talebeleri İçlerinde pek çok Türk, Rum ve 

derpiş edilmektedir. selesidir ve Almanyaya avdetine teşebbüs edilmiş yevmi manevralar- dinleyince hayrette kalmaktadırlar. Ermeni bulunan bu çocuklara ltaı-
lkinci plin ise daha teferruatlı kadar büyük meselesi olarak kala- dan fazla bir ehemmiyeti haiz de- Bu mektepte bir kayıd Çlkartacak yan topraklarında. bol bol fqizm 

Dantzig topraklan Almanya caktır. Parisin hiçbir manevrası, bi- ğildir. Nasyonal - llOB)'&list ve fa- oluaUL mç tasavvur etmediğiniz propagandası yapılır. Ve bunlann 
~lonya arasında taksim oluna- zi ve İtalyayı, bu meseleyi halle ma- 1izm rejimlerinin bu hattı hareketi mtlfkülltla bl"§ılqıt1'811llZ. Bir ço- , körpe dimağlan fqimı ideolojisi 

tır. • 
Çıkacak kıymetin 50, 60 milyon 

lirayı bulacağı t:ahmin edilmektedir. 
AFFEDİLEN ECRİ Mtgtt.t.ER 

Milli Emlak Müdürlüğü yeni bir 
kanunla affedilen arazi ve emlike 
ait ecriınisillerin kayıtlarını terkin 
ile meşguldür. Devlet bu yeni ka
nunla İstanbullulara birkaç milyon 
liralık alacağını bağışlamaktadır. 

Milli Emlik MüdUrlüğünilD işleri 

son zamanlarda ~ok artmıştır. Gay
ri mübadillerin işleri de bu müdür
lüğe verilmiştir. Milli Emlü Mü
dürlüğü eskiden kendisine ait muh
telif emliki de satardı. Şimdi elin· 
deki bütün emliki devletin hissesi
ne mahsuben Emlik ve Eytam Ban 
kaama devretmektedir. Devlet bu Ve bizzat Dantzig şehri ise müt I ni olamıyacaktır. Bizim için, Duızig bqka bir mi•J.de de kendisini &Çlk- cuk kaydettirmek isteyiniz buna. bir,_ ile doldurulur .. 

Almanya - Polonya idaresi al mihver politikası çerçevesini de bi- ça meydana vuruyor. Rusyanm ar- tamye mektubu göetermeden kati- Haddi zatında ttalyanlann bu - bankaya on milyon lira ~ 
&eçecektir.,, rinci plandadır. İşte Salzburga te - tik lngilt.ere ve ll'rama ile tedafW yen muvaffak olamazsınız. Bu tav- rada mektep açmalan ve çocukla- vermeyi taahhüt etmişti. Banka 

cıoatNG1N GAZETES1NlN yit edilen, bu keyfiyettir ve muha - bir ittifak aktedeceği tahakkuk et- siye kimden olacaktır? Her İtalyan- . nnı kendi usullerine göre yetiştir- kendisine devredilen bu emlaki sa-
iTHAMLARI su:nlarımız buna ahtmahdJrlar.,, miş gibi görünüyor. Alman guete- dan muteber deg-ildir. Ya sefaret mek istemeleri kanuni .kayıdlar için tarak bedelini devlet hesabına ser-

8erlin, 14 (A.A.) - Marepl Gö- Bütün diğer Alınan gueteleri ele leri Japonların mihver devletlerine ---·blanndan, ya • .nı.-ı. u•ccar- de serbesttir. Fakat bu mektebin maye kaydebnektedir. 
tahst gueteai olan .. ational Danzig hakkında aynı tarzda yazılar ütihalnn bir einrivaki haline geldiği ;:;;::, ya Primlden.r; ';inyor sadece İtalyan tebeası İtal~ ço- Killi Eml&Jr Müdürlüğü timdi 
., Polonyanın tarihi hakkın- ı yazmaktadır. ni JUl)W'lar. Bir rivayete göre, Kampuıer'den olacaktır. Bu tavsi- cukl~r~na münhasır kalma~ na- yalnız mübadillere ait ernJilri aab· 

lıir takım mtıllhazalar neşret - Machtausgabe diyor ki: Bitler bu itilifı netiı' için vakit bek- -"' ··---edin· . _ zan ıtıbara alınırsa, meselenın ma- şa çıkarmaktadır. lstanbul mübadil 
Bu makal · mah' eti .r""?• go1.un::ıu ız mı, çocugunuzu h" ti bUsbü"IU deği i B "tibarl mıntakasına dahil olmpdw irin bu • enm ıy a- "Danzig, Avnıpa emniyetini, Al- liyul'lllUI. Yani RU8 - lngiliz - Fran- k güc;lUkle ka dettirmeğe muvaf- ıye . . n ş r. u ı a -- .._. 

• IU cümlelerle ifade oluna- manyanın ve Alman ırkının ,.erefini sız ittifakı imzalamr imzalanmu pe Y . . mektebin bır proragandıı yımu;ı de- çeşit emlikin adedi de pek udlr . 
....ıı- b" 1 fak olununuz. Fakat, büttın bir yıl _ .1 d b. kü·lt'" .. . ============= • alikadar oı::uaa ır m~edir. Dan - arkumdan buna mukabele olmak Udd tin ğun fÜ heli gı, sa ece ır ur muessesesı 

.. _Polonya 18 inci asırda kom- aig, mihver siyasetinin kendisine üan Japon - Alman - ltalyan itti- ~ :ıc= uza p na- olm881 lizımgelir. . . .. .. .. •Aanevra'ar Bu 
tarafından tasfiye edilmiştir. hedef ittihu et+uı;.o ve bundan eneı f-'- na- a.L~lnnUJ. • ı lFı~ ıı ~· aaa ..... ~-- ş· dl de kteb" d 1 hm M k· talyan mektebının muduru ve 

• Romantik tarih ve mahi- ki buhranlar esn•mnda llul.htl mu- okta ile un me 1 0 aşa • e "da ·1 · k · · b'lmelid" 1 k. S b h B 1 -1 
Propagandalar' bu sf.-.. r za- G&illtlJOl" ld dOIOaOlen D tebin antresinden girdiniz mi dar 1 recı en ço ıyı ı ıı:_ er . ı a a Qfıaaı 

3aaa hafaza etmek suretile yerine getiri- tifaldarcl&n ziyade dahili ve harici . Türk yavrulannın da okudugu bır 
ve kiyaaetli hareketi Polon- len diğer vazifeler gibi aym muvaf- efklrmmumlye tlRrinde tesir yap- kondonın sol tarafın~ ,Kaporetto mektebin asla onlan zehirliyecek (Bqtaraft 1 llMll •JfMa) 

b!'ll yapılmıı bir tarihi hak- falrlyetle yerine getireceği bir vazi- maktu". Ç8aldl Japon • Alman _ t- kahramanı _M&1"el&l_ Dıaz ın İtalyan bir yuva olmasına g& yumamayız. tıµıbul Parti müfettili Tevfik Fik· 
.. olarak tavaif etmişti.,,. fedir.,, ıaı,a ittifakı bugtln Din edilmekle ordusuna bır mesaJIDl okursunuz. Mussolini'nin büstüne itiraz etmi- ret Sılay, V.U ve Belediye Reiai Dr 

· 1939 Polonyası da 1782 Po- Deutache Allgemeine ?,eitung on bel gOn .-ra Din edilmek ara- iç kapıyı açtınız mı burada bronz- yoruz. Fakat ondan evvel Ebedi Şef Lfttfi Kırdar, lı{erkez kumaad•n• 
aynıdır. llec19ıiyet için diyor ki: amda llir fark jUlctur. Yani Biyul dan Duoenm bir bü8tilaU temaşa e- Atatürk'ün ve Milli Şef lnönü'nün Polis mildürU. ve cfiPr erkin tara-

'6cap Avnıpa •ulhll için bir teh· "Danzig meaeleai, barpmiz halle- vu:a,ett.e bu ,nmen husml bir ta- dersiniz. Eğer, talebe iseniz buna de bilstlerini istemek hakkımı7.dır. tından karşılanmıştır. 
lrendi halla lCJhı bir fellket.,, dilebllil' ve 8ll'f bundan dolayıdır ki selam vermeden geçemezsiniz. Eğer Evveli Ebedi Şefe hürmet ve Mil- Başvekil Haydarpa.fadaıı motörle 11

- Poicmwa, ahllkı bozulmna ve Almanya ve İtalya, bu ---ııemn· hantll vukua gelmez. Fakat korkU-a-- .. ~.: .. bir :..ı---= _:_:..._ DllCIK'I Jaa a.. _ i"l'llW • İNilia ~ ~dik.katli naariaria ~ •- U Şefe tadm, onUll ..._ 11ıı.... Dolmabüoe mn.7111& pçmlf w on. 
---... ~ -™&m hallecltlmMI ltiııımpıJdlii fllııiade.. ltaı ef · 2llcek olursanız ufak bir Atatürk liniye selim! dan da otomobille doğru Perapa.laa 
tinden '-•••·a bır" -y ~ıdir. dirle yuJma gellnce A1man ve yan -

....,... r-. --aaa r.,, kinumumiyeılİDİll hissedeceği- endi- büstüne cleğil de bir plinina rast - • • • oteline giderek bir müddet istira-
• eeyi m•Pk•hi' bir ittifakın teb1Jiri laramız. Ya Milli Şefin ki! Onu hic; y hat etmif ve aaat 11,30 ela otelden 

e • Bi 1 Am .k d s· auretile bertaraf etmek 8midi besle- bulamazsınız. Onlar, mektebin bir arın aynlarak otomobille Floryaya git· bJ r en a 8 lr aebilir. İJ)aret bekliyea. gueteler bu kapsının Venedik sarayına diğer mit ve Reisicümhur lmıet lnönü ta 

D • T K faydalan kap91nm İtalyan akaretlerine bağlı '=.. rafından kabul olunmuştur. 
Va eVI rene 8rŞJ ::: = ~ AJman olm•eile burumı ufak bir ltalyan ,J Bafvekil Reiaictlmhurun yama-

•-•-- müstemlekesi addederler. Ve Milli da saat 15,30 a kadar bldıktu Suikast Yapıldı :._ ~ ~ ~ ~ Şefin bl1ııtOne HlZ1Jlll görmezler. "ltaı,... milli Turban kunma,, sonra yine otomobille Perapalu ot--

Reno ,.Nevada,, H [A. A.j _ fif edilmiş olur. 
Talebeler aaba.hleyln geldikleri •• tehrlmlsdeld muar f aallyeti line dönmüştür. 

Chicago'yu garp u.hiline 39 aut- Eğer Almanya ile İtalya. daha MAREŞAL MANEVRA 

ten daha az bir zaman zarfında bağ doğrusu Bitler harp yapmağa karar Hava . Hu·· cumla rından SAHASINDA hyan ve en sttratli lüks treni olan ftl"D1ipe bu harp olacaktır. Duçe- Evvelki gün şehrimize gelen ifa 
"Southern D..-ı11ı- , Bllrat lratannın n1n Danztg için bir harp yapılma- reşal Fevzi Çakmak dt1n refakat. ... ~ K T db 1 lenn· de Genel Kurmay ikinca" -ü.i yoldan çıkması neticeaiade aprl muı maJradile Bitleri aıklftlrdığı • • ·-
19 kişi ölmiif ve 60 kişiden fala yolundaki saz1erin hiçbir kıymeti o- oronma e . ır erı Asım Gündüz, lstanbul K11manctıga 
yaralaamlŞbr. Jamu; Bir kere Muaolini öyle bir General Halla Bıyıktay ve General 

Carlin·e 25 kilometre mesafede çıkmaza girmietir ki behemehal mt- T · A I d Salih olduğu halde otomobille Dl&· 

,,..bman bir köprüntın metbalinde 1erin arbllı Bil'& ytlrilmeğe mecbur- a m a m e n 1 n 1 nevra sabasına hareket etmif)erdir. 
treni terkip eden 18 vagondan 6çtl dur. Sonra, llumoliıµ de pekili bi- ReisicUmhur Lmıet lnöntı beraberin-
yoldan çıkmıetır. Vagon restoran lir ki harp Danzig için olmıyacak- 1 . . . de şehrimizde bulunan Vekillerle 
Humboldt nehrine yuvarlannufbr. tır. Mussolini Şimali Afrika için stanbul bu ubahtan ib"baren bu taarruz tehlıke düdUkleri ve alarm beraber bugün Trakyaya hareket 

Korsfb ic:ln Nls için Şarki Akd~ harp halinde fan.olunmakta- işaretile ilin edildikten sonra herkes edeceklerdir. 

bir ~~!~-so~adirberlere göre kaza Diz İ"''" barbedeeekw-°. D•nnO' ..... ı.. dır. • Trakya manevralanmn devann dün nep"edilen talimatname ahkimı- İllÖlll Yum .... ......_ mllt• • 
IM&&AAe'- • Trenin maki- ~ - pa& üdd......ı- d ed '- lan bu -~-

nistl Hocox, tren köprilye yaklaş- rinin bir harbe değmediği likırdısı m . ~l.Ulce evam ece-. .0 • na göre hareket etmeğe mecburdur. llabal eUl 
tlğı esnada heri dallarla örtWmttş sulh cephesinin manevi kuvvetini vazıyet esnasında lstanbula ıkı hava Buna riayet etmiyenler nakdi ceza- lstanbul, H ( A..A. ) - Reisi· 
olan raylann lokomotifin tazyiki al- kırmak, sulh cephesine mensup mil- hücumu yapalacak ve bu hava hU- ya çarptınlacaklardır. cümhur Lanet ln&ıil, lstanbulu hu· 
bnda yerinden oynadığuıı. fakat 88_ Jetlerde fikirleri teşevvüşe ve zifa c~nda müt.eamz hava kuvvet· İstanbulda yollarda bulunan hal- s11111 surette ziyaret eden Yunaa 
atte 80 kilometreden fazla stlratle uğratmak için ileriye sllriilmtif bir lerine brşa ~n aktif. miklafaa kın 8lğınmua için kaymakamlar ta- Hariciye lltlatepn B. llavrudis'i 
yol alan katan durdurmağa vakit paroladır. Mihver devletleri bu har- ya~ .:!!ı halkın ~ m!eıonm- rafından telıllit olunan lllğmaJdara l- kabul buyurmQflardır. 
hlılamadıpıı söylemiştir. ~~~~=e~:~1.1artah~~ et- ::1.ttaki~ :='oluna~ cabeden levhalar aaılmışbr. Aynca Mıwwwle ........ 

Hocox, enkazın altında kalan ray- M&llRI& ....,__ ' IRllD cep- br buralara gidecek olan yollar da ifa- Edirne, 14: (A..A.) - Yarm .... 
lamı vidalannııı söldllmO, oldugıı· • hesi de bu istili aelleriae karşı koy- . • . ~ retleumiştir. hyacak olan manevralara alt bltlln 

mak üzere harekete geçecektir. Dlhı biri polia mlldllrUlğUnde, eli- Y·-'- ..a .. 
nun .. ~rtllebil~ illve ebniftir. Btllleyln Cahid YALÇIN ğeri villyette olmak tlzere iki toplan Dün mane~vralaraP.Y-hazırhk mn hazırhklar sona ermiştir. 

- gece n.uuıbu1m11-+ur Yol tı .ı-·•·- 0...1 t lanblarda abn - Mareeal Fevzi Çekmık, bu ak· ""'" · · •11•1111 11•-r-•H11•-••• yap&U&&&91o&&· uu op a- . . 
cuJarm ~ bir kısmı yatmış bu- Mı81r k•lılneel çeklldf cak son tedbirler derpl§ olunmlJltur. ~ halk arasında yanlış bir şam eaat 19 da Edirneye gehntştlr. 
lunmakta _ıdiler. Sat kalan yolcula- Kahire, 14 (A.A.) _ Kral, Mu- lstanbulda ıimdiye kadar yetiştiri- şa:-8 ~· Bu pyia, mane~ Havzada General Kbun Dirlk ve 
nn 86ylediklerine nazaran ~ ~e- hammed Mahmud Pata kabinesinin len temizleme ekiplerinin faaliyetini müddetince fınnlann ekmek çıkart- vali Ferit tarafuıdan karplanan 
meden evvel demirlerin biri~e istifuını kabul etmiştir. de kontrol etmek ibere gehrin muhte mı~. Bu yl1zden dün ge- Mareşal bütiin yol glhıerglhmda ve 
ç~~ mtıtevelllt mlltlıle bir V•PfOYM• t.eftve edHen lif semtlerinde mefnız gazlenmıı mın ce bazı semtlerde halk fınnlara hü- Ediraede halk tarafından hararetle 
gilrültU lfltilmi§ ve bunu yaralıla- 'I takalar tesis olunacaktır. Bu mınta- cum etmiş ve birkaç gi1ıı1Uk ekme- aelimlamnl§br. 
rın feryadı takip etml§tlr. Alm•n ceml~I talar da bilhassa lperit'le gazlanm11 ğini birden almak istemiştir. Bittabi Yann da Milli Şef, Vekiller he. 

VagonJarm bir laamı biribirlne Vareova, 14 (A.A.) - ~ olduklan kabul olunacak ve tehir i- fınnlar ancak normal miktarda ek- yeti beklenmektedir. Milli Şefin ge-
geçmiftir. Kaza mahallinin tenha ~akamab, Statülerine muhalif faa· çinde an kordeWarla tahdit oluna- mek çıkarmıe oldutıanndan isdi- 1eceği haberi Trakyad& bOytlk bir 
ve üjhk olması ytlz8ııden bıaze- li~etlerde bulund~ _dolayı, cak olan bu yerlerde tanizleme ekip- halil karpwıda ihtiyaca cevap vere- sevinçle tarwaJammebr. 
delere derhal yardım edilememiftir. bir seri Alman teeekküllenm tasfi· 1eri bilfiil mUcadele edecekler ve bu- memiflerdir. Neticede bazı aileler Edirne battan bqa bayraklarla 
Yolcular bizzat yaralılara yardım ye etmi§tir. Bunlar arasında, u- ra1anm tathir edecelderdh'. ekmek bula.mamıflardı. ve elektrik ampullarUe donatıımıe 
etmek ft ~gon rest.oranla Hum- cümle, Alman Halk Klltilpha-! itfaiyenin çah11Damnı kontrol i- bir haldedir. Halk bugllıılerde bil· 
boldt nehrine yuvarlanan cesetleri ile Alman Mesleki Teavün cemiyeti çin de gene mefruz yangın yerleri ha V•rfOv•d• h lr otomobil yük bir bayram sevinci yapmakta. 
sudan çıkarmak mecburiyetinde kal bulunmaktadır._ ·-- __ zırlanm11tır. Buralar da kırmızı kor- UZ•• dır. 
mıelardır. RDfla APlle Lorll H•lff•Z deWarla ayrılacak, buralarda da it- Vareova, 14 (A.A.) - OOn Lodz 
sporlan ~ mevtula- m r•nınd• faiye bilfiil çalışacaktır. civanada -büyük bir otomobil ka-
n lzeriııde çahtacaklardır. Tedri - Londra, 14: (A.A.) - Lord Ha· Aynca tahrip bombalan teairiie zam olmu,tur. 9 kifi ölm6f ve otuz 
aat amell ft nazari olacaktır. lifu, bqln Yorkshireden Londra- tahrip olunduğu farzolunan mmtaka kişi yaralanmıetır. Ameleyi gaz fab-

Kaarif V ekilliğbıce ba )'llJd kur- ya dilnmll ft 'l'Orldye b8ylk elçisi- lar ela siyah kordeWarla tahdit olu- rikH"JI. götttrmekt.e olan fabrika-
• il Qretmeıı Nnlmıl bulua • ni kabul etmietfr. Lord Halita, nacaklardır. mn kamyonu devrilmiftir. Şoför 
maktadır. Laaılnda lld ... hl~ ı.tanbula bir taamas MDamnda ve tevkif olunmU§tur. 

118mltltr• • • ..,... 
lzmir, 1' (A.A.) Hamidiye mek· 

tep knıYuöril hmiıde deniz gedikli 
erbq mektebine girmek için yaza • 
lan talebelerden kabul edilenleri a
larak b~ akfalll limanımıman hare-
ket edecektir. -· 

• 
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Sultan Aziz Nasd 
Pehlivan Oldu 'l 

Japona Kendisini OldiJrmek Em-
rini Aldığımı Açıkça Söyledim 

Ve Kimlerle GiJreftİ ? 
Tecrli.beler, Tayyare Tehlikes_inin 1 -:.... ,._ ~~AN : M. s.AMI KARAYEL-. 

Ancak Yine Tayyare · ile · Karaboğa Arn~vutoğluna Katı
Ônlenebileceğini Göatermektedir yen Ehemmiyel Vermiyordu • Li.kırdı değifti, biz yine ıura· 

dan buradan konupnaya bqladık .• 
Ben aöz\1 yine eski mevma getir • 

raya gelecekler... Onların işlerini 
daha vapurda iken temizliyeceğiz .. 

- Ya geldiklerinin farkına var
mazsak .. 

- Oralarını bana bırak. • ,y 

·_ Siz merkezden aynlınca, bi
zim ma.a,ları nasıl temin edeceksi
niz .• 

Yazan ı llyae Tunçaelan 
vel çengellemeğe, kösteklenıeğe çşn· 
şıyordu. ge-

elim. . 
- Bizim şef Kiutsi eskidenberi 

burada mıdır? Baeka yerden mi ta-
yin edildi? . 

_ 1ki senedir burada, daha ev-
vel, Safransisko, yuvasında iş gö
rürmüş .. 

_ Herhalde çok kuvvetli bir 
şef olacak, kendisini merkezi umu
mi tutuyordur .. 

- Çok daha kuvvetli idi, fakat 
za::ınedersem son zamanlarda mer
kezi umumi ile biraz arası açıldı. 

- Niçin?. 
- Bilmiyorum ... 
Yine laf karıştı, biz dünyanın 

ahvalinden, bahsettik, bir gün gelip 
de muzaffer olduğumuz zaman ya
pacağımız işlerin hülyalarile avun
duk. Yemek bitti ve yattık. 

Ertesi sabah, herkes uyurken 
birisi beni uyandırdı, 

- Ne var? 
- Kalk seni şef çağınyor. 
- Geliyorum .. 
Hemen giyindim, ihtiyaten ya

nıma tabancamı, bıçağımı ve muş
tamı aldım. Karşısına çıktım. 

Kitltsi kana.pesine yaslanmış o
turuyordu. Masasının karşısındaki 
iskemlede yer gösterdi, oturdum. 

- Ah Todorevsky, dedi. Anlat 
bakalım beni nasıl öldUreceksin? 

Başım döndü, gözlerim karardı. 
Aşağı inerken böyle bir sualle kar
şılaşacağımı tahmin etmiyor değil
dim. Fakat sözü yine tesir etmişti. 
Acaba ne cevap vermeliydim?. Ma
demki biliyordu, saklamakta hiç 
fayda yoktu. 

- Evet dedim. Sizi merkezi u
mumi idama mahkum etmiş .. 

- Bu idamı sen mi infaz. ede· 
ceksin ? .. 

- Mümkün olursa .. 
- Aferin, bak mUmkün olursa 

diyorsun .. Sen de anlamışsın ki, Ki
utsi öyle palavralara papuç bırak
maz. 

- Sizin cesaret ve kudrctinize 
hayranım, bu emri infaz etmemek 
için uğraşıyordum. Hatta gelip vazi· 
yeti size bildirmek isterdim. 

- Sahtekarlık ediyorsun, yalan 
söylüyorsun .. 

- Yalan söyleseydim, si7.i öldür
.neğe memur edildiğimi inkar eder
dim. 

- Ben merkezi umumiden aynl
mak istiyorum. Daha doğrusu anar
.şistliği bugünkü zamanda kendi tc
lakkilerime göre tatbik etmek isti
yorum. Onlarla kanlı bir mücadele
ye girişeceğim. Bu davaöa sen ve 
arkadaşların benim tarafıma iltihak 
eder ve buna namusunuz üzerine 
söz verirseniz, sizlere başka avan
tajlar da göstereceğim, ilk ağızd!'. 
yapacağınız fedakarlıktan sonra 
yani karşımızdakilerin imhasını mü 
teakip isterseniz, alacağınız aylık 
baki kalmak şartile anarşistliğin 
faal uzuvları olmaktan çekilirsi· 
niz, hasret kaldığınız ecrlı>nce ve iç
ki alemlerine bol bol devam edersi
niz. Bu kuvvetimden eminirp, hemen 
her yerde adamlarım var. Sana dün 
mektup gelmeden evvel, ben idama 
mahkftm edildiğimi haber almıştım. 

- Orasına karışma .. Paranı a-
lamazsan ne istersen yap ..• 

- Peki.. 
- Şimdi git arkadaı;lannla gö-

rüş, onlara benim söylediklerimi 
söyle .. Eğer tekliflerimi kabul eder
seniz ·ne ala, etmezseniz, sizi bura
dan defettireceğim, ve bir hafta 
zarfında Amerikayı terkedip Avru· 
paya gitmezseniz sizi öldürteceğim. 

- Herhalde bunlara lüzum kal-
maz .. 

- Temenni edelim. 
Ben odayı terkederken, kapının 

önünde hiç görmediğim iki Japonlu 
nöbet bekliyorlardı. Vaziyet çok 
tehlikeli idi.. 

Hemen gazeteci arkadaşla, Ro -
berti uyandırdım ve onları bir kö
şeye çekerek vaziyeti anlattım. Der 
hal harekete geçmek mecburiyetin
de olduğumuzu söyledikten sonra, 

- Göğüs ve sırtı tenekeli göm
leklerimizi giyelim, dedim. Bıçak 
işlememesi için, çantamıza bunlar
dan koymuşlardı, bu gömlekler ha
fif bir zırh vazifesini de mükemmel 
yapıyordu. 

- Üçümüz de aşağıya inelim .. 
Artık öldüresiye uğraşacağız .. Ta
bii ben Kiutsiyi öldürürken, pusuda 
yatanlar ileri fırhyacak. Siz onlarla 
meşgul olacaksınız. Kiutsi ile tatlı 
tatlı konuşurken, ben "Ah Avrupa
nın hali,, diyeceğim. Ve bu sözden 
sonra, Japonu öldüreceğim. 

(Devamı var) 

Mahkemede Sucunu 
f 

Aülıyarak ltiraJ· 
Eden Kadın -----

Kendis inin sukutun• ••· 
bap olan adem• mahke

mede hakaret etti 
Şöhret isminde bir kadının dört 

gün evvel 20 günlük gayri meşru 

çocuğunun ölümünde suç ortağı gö
rillen Keriman aleyhinde İbrahim 
isminde bir adam tarafından haka
ret davası açılmıştır. Davanın mev
zuu şudur: 

Davacı İbrahim ölüm hadisesini 
polise ihbar eden adamdır. Davacı 
dün Sirkecide lskenderiye otelinde 
oturur.ken Keriman yanına gitmiş 

ve bir sürü küfür etmiştir. lş mah
kemeye aksetmiş ve dün Sultanah
met üçüncü sulh cezada muhakeme
leri yapılmıştır. Hakim suçluya: 

- Sen bu adama hakaret etmiş-
• ? 

sın ... 
Diye sormuştur. 

Suçlu Keriman: 
- Evet hakaret ettim ve yine 

ediyorum bu adam muhabbet tel
lalıdır ve poliste müsecceldir .. de -
miştir. Ondan sonra ağlıya, ağlıya 
şunları söylemiştir: 

- Biz, dedim, hepimiı bir ga
ye etrafında çalışıyoruz, fakat bsı.

kıyorum ki, mütemadiyen birtbiri-
1 

mil.ı·~ uğraşıyO!·uz, onınrm hize, si· 
"'in onlara itimadınız yok .. 

- Ben yüksek bir ailenin kızı 
idim. 1stanbula geldim. Her nasıl
sa düştüm, parasızdım. Bir gün bu 
adama rastladım. Bana kenciini a
vukat diye tanıttı ve tanıdığı bir 
kaymakam olduğunu istersem beni 
onun yanına götüreceğini, kendisine 
bir hizmetçinin lazım olduğunu söy 
ledi. Ben de kabul ettim. Beni aldı 
kaymakamın evine diye bir rande· 
vu evine götürdü. İlk evvel hizmet
çilik ettim. Sonra beni de müşteri
ye çıkarmağa başladılar. Artık düş 

müştüm.. Ve bir daha da o çukur
dan çıkamadım. Beni bu hayata ka
rıştırdığı için buna karşı kinim var 
dır. Bu adam benim iffet ve isme· 
timin hırsızıdır. Onun için tahkir 
ettim ve her vakit de tahkir ede
ceğim, dedi. 

- Ben de bunlardan müştekiyim. 
İçimizden birini umumi §ef yapalım, 
ve hiç olmazsa biribirimizi öldür· 
mi yelim. 

Karşı karşıya namuslu insan rolü 
oynuyorduk. Ben onun gösterdiği 
itimad9, hilyret ediyor ve bu vazi
ycll biraz gayri tabii buluyordum, 
nasıl oJur da benimle bu kadar ser
best konuşabilirdi? 

Ben emri mutlaka yerine getir
mek taraf tanydım, çünkü bu hınzır 
Japondan ürkmüştüm. Ağzını ara
mak istedim. 

- Biz nasıl geri gidip orada on
arla çarpışacağız? 

Karaboğa mağrurane cevap ver

di: 
- Tehey; Baka be!.. Sen beni 

Çingene gaydası mı zannettin ah
retlik be? 

- Yoovv .. Sana bu kadar söy-
lemeyi vicdan borcu bildim. 

- Sen, bu nasihati kendine ver 
kızan be! .. 

Dedi. Ve meydana yürüdü. 
Sürücü de; Arnavutoğluna soku 

larak kulağına şunları fısıldamıştı: 
- Ali; Karabovanın gözleri biraz 

şeşbeş görür. Çapraza girer, veya
hut paçaya dalarken alnına elinle 
hafif bir tokat çırparak gir olmaz 
mı? 

Kırkpınar güreş meydanı ço~sııı 
niş bir çayırlık olduğundan bil. ııeŞ 
Karaboğa Arnavutoğlunu yirIJ11 

otuz adım kadar sürmüştü. bil' 
Koca gövdeli Karaboğ~, riPİ 

manda gibi soluyarak ve dışle 
1
• 

gıcırdatarak Arnavutoğlunun. ca:11• 
nı alacakmış gibi hareket edı~·~ 

Arnavutoğlu; ayakların~n U bil' 
de müvazenesini kaybetınıyen .. tc" 
ceylan gibi sekiyor, hasmını~ k~. 
ğine ve çengeline gelmcmege 
şıyordu. . ·,ri• 

Karaboğa, bir toparlak gibı JÇ, 
den iyiye hızını almıştı. Aı:ı~ ~cS· 

• mak ve boşalmak kabiliyetını · 
betmiş ti. b~ 

lşte; tam bu sırada, bird~n ~ 
küçerek Arnavutoğlunun bir §1·~, 
süratile çaprazdan sıyrıldıgı go 

trurkkuşunun gen9 pilotları Y e§llköyde 

Hakikaten; Karabova bir tek 
gözlerinde biraz az görürlük varJı. 
Şeytan Sürücü, eski bir pehlivan 
kurdu olduğu için bunu biliyord~ .. ı 
Ne yapıp yapıp sevdiği Arnavutog· 
luna pek az kimsenin bildiği bu sır
n fiş etmişti. 

dü. . jj) 

Arnavutoğlunun yalnız eli~ 
uçları görülmüştü. Kara~ . ~ 
da, uçarak bir mezar taşı gıbı diir 
altı metre uzağa yüzilstUne 

Umumi Harp esnasında Avru
panın bazı şehirlerini ve harp cephe 
!erini gezenler, tayyarenin madi ve 
manevi tesirlerini görerek takdir 
etmişlerdir. 

Umumi Harbin devamı müdde· 
tince, tayyarelerin tip ve miktarile 
hareket ve kabiliyetleri gün geçtik· 
çe artmış, vazifeleri de o nisbette 
çoğalmış ve tenevvü etmiştir. 

O zaman tayyareler, keşif hiz
metlerinden ve hava muharebelerin
den başka, gerilerdeki mühim mer
kezleri bombardıman etmek, mey~ 
dan muharebelerine i§tirak eyle
mek, filo halinde cephe gerilerine a
kınlar yapmak gibi ehemmiyetli iş. 
ler görmüşlerdi. 

Umumi Harpten sonra, her hü
kumet bu harp ve nakıl vasıtasına 
pek fazla ehemmiyet vermeğe baş· 
ladı. Buna birçok hususi müessese
ler de iştirak etmiştir. 

Bugün, kara ve denizde en kuv
vetli devletler dahi müstakbel harp· 
lerde yapacakları mühim işleri göz
önünde tutarak hava kuvvetlerini 
tanzim ve vazifelerini tayinle mu· 
harebe tecrübelerine nazaran mik- ı 
tarlarını biribirlerile rekabet etmek 
suretile çoğaltmaktadırlar. 

Umumi Harpte, kullanılan tay
yarelerin, ne süratleri ve ne de u
çuş müddetleri bugünkü kadar de
ğildi. Fakat bugün tayyareler, hem 
daha uzun mesafeleri daha ziyade 
fayd

0

alı hamule taşıyarak süratle 
katediyor, hem de vazifesini gör
dlikten sonra geldiği yere dönmeğc 
muvaffak oluyorlar. 

Birçok tecrübeli kumandanlar, 
halihazırda hava kuvvetlerinin de· 
niz kuvvetlerinden daha ziyade e
hemmiyeti haiz olduğunda mütte
fiktirler. 

Gerçi, tayyare taarruzlarına kar 
şı karadan birtakım müdafaa vası
taları varsa da, en iyisi tayyareye 
karşı yine tayyare ile mukabeledir. 
Muhakkaktır ki; muhasım devlet
ler, mühim merkezleri, büyük şe
hirleri, şimendüfer istasyonlarile 
büyük köprüleri, askeri fabrikaları 
ve faydalı bazı müesseseleri harbin 
devamı müddetince yine tayyare fi
lolarile tahrip etmek için memleket 
içine birçok akınlar yapacaklardır. 
Düşmanın bu gibi hücumlarına kar 
şı en iyi çare, tayyare filolarına yi
ne tayyare ile karşı koymak ve ka
radan (varsa denizden de) dafi ba
taryalarla müdafaaya iştirak etmek 

tir. 
Tayyarelerin icadından evvel, or 

dular harp meydanlarında çarpışır
ken, iç memleketlerdeki halk emni
yetle yaşarlardı. Fakat bundan son
ra memleketin her tarafı muhare
be meydanlan gibi tehlikeli birer 
mıntaka olacaktır. Binaenaleyh ih
tiyat filoları da sulh zamanında ha
zırlamak laztmdır. 

Bir paraşütçü inerken 

tinde kalmışlardır. 
Biz de memleketimizin genişliği

ni gözönüne alarak şimdiden Türk 
Hava Kurumuna karınca kadarınca 
yardımda bulunmalıyız. 

Ancak bu sayede; tayyarelerin 
yağdıracakları zehirli gaz bombala
n altında çoluk ve çocuğumuzla bir
likte ölmek tehlikesinden kendimizi 
kurtarabileceğiz. 

........................................... 

Belediye Temiz
lik işi erinin 
Faaliyeti 

Son yağmurlar dolayısile faarfyet 
çok arttı 

Yağmurlar dolayısile 1stanbulun 
birçok yerlerinde seller görülmüş, 
bilhassa şehrin yüksek mıntakala
nndan basık semtlerine doğru şid

, detli su hcumları olmuştur. Şeh-

rin birçok yerlerinde su birikintile
ri, toprak ve muhtelif pislikle top-

lanmıştır. İstanbul belediyesi temiz
lik işleri müdürlüğü bunlarla şid -
detle mücadele etmekte ve şehri sü 
ratle temizlemektedir. Belediye te
mizlik işleri müdürü bilhassa yağ-

mur altında da teftişler yaparak a
mele ve oLb~ılarile temizlik vası
talarının çalışmalarını kontrol et
mektedir. 

Meydanda çırpmmağa başlıyan 
başpehlivanların ekserisi yan gözle 
Arnavutoğluna bakıyorlardı. 

Seyircilerin gözü de Arnavutoğ
lunda idi. Meydandaki iri pehlivan
ların arasında bu adamın vücudü 
çok adaleli ve biçimli olmakla be -
raber kiiçüktü. 

Kırkpınann ihtiyar Cazgırı Ar
navutuğlıınu hiç görmemiş yalnız 
namım işitmişti. Sürilcünün Arna
vutoğlu ile ahbab olduğunu görün
ce ona sordu: 

- Çolak; çok seri ve usta peh· 
livan diyorlar buna doğru mu ? 

- Görürsün şimdi? .. 
- Karabovaya bir şey yapa -

maz r.annederim .. 

mesi bir olmuştu. eı·11 
•• Jll lr 

Ali pehlivan, bir yay gibi ço adi· 
mama teşkil ettiği yerden fıtl ilS' 
Daha hasmı yere değer değın~Z # 
tüne çullanması ve kemaneleyıp 
mayı takması bir oldu. 11ş-

Meydan yeri allak bullak olıP ~e
tu. Bu derece heyecan, bu deı:ccc şe1 
viklik ve ustalık görülmeınıŞ 

W. .~e 
Seyirciler, pehlivanlar biri~ı ljf 

girmişti. Her bir ağızdan bit ğJıl 
çıkıyordu. Küçücilk Arnavut~ 
dev cüsse hasmına bir de sa 

_ Çopur için de Gümülcünede 
böyle demiştin .. 

_ Nasılsa Çopllr'! bir biçimine 

tak mı şu. 
[De,·amı \'Br J 

=====================~ 
getirmiş galiba?.. . . 

_ Hangi biçimine be ıhtıyar ... 
Ne söylüyorsun? Şimşektir, sülük

tür o be! 
_Ne olsa Karabovaya bir şey 

yapamaz. Görmüyor musun arada
ki okka farkını? .. 

Satie Suçluları 
Dün Tekrar 
isticvap olundulat 

_ On, on beş dakika sonra, Ar-
navutoğlunu farkedemezsin Kara
bovadan ! .. 

"'US" Muh•kemeleri 24 ag 

- Neden? 
_ Güreştikçe şişiyor vücudü .. 

Hep bütün adaleleri lastik gibi ka

barıyor .. 
_Amma yaptın ha! ... 
_ Ne diyorsam inan! .• 
Demeye kalmadı. Karabovanın 

Arnavutoğluna çapraz dolayıp sür
düğü görüldü. Daha güreşe başlıya
lı iki dakika bile olmamıştı. 

Arnavutoğlu yüz otuz beş okka
lık Karabovanın önünde bir yumur 
ta sepeti gibi yuvarlanıp uçuyordu. 

İhtiyar Cazgır, Çolak Sürücü -
nün lafını keserek: 

- Nesine inanayım be? .. Görmü 
yor musun? .. Paçavraya çevirdi da
ha ilk elden ... 

Sürücü gülüyordu. Arnavutoğ
lunun Gümülcünede Çopurun topla
dığı çapraza ne suretle mukabele 
ettiğini biliyordu. 

Nitekim; Arnavutoğlunun Kara· 
boğanın önünden uçarcasına gittiği 
de buna delalet ediyordu. Zavallı 
Karaboğayı aldatarak onun çok gü 
vendiği çaprazı vermişti. 

Sürücü, ihtiyar cazgıra kısaca 

cevap vermişti: 
- Şimdi görürsün? 
Hakikaten; Arnavutoğlu, Kara

boğanın önünde uçar gibi bozuk 
düzen geri geri hızlanmış, sanki 
hasmının zorile gidiyormuş gibi 
hırçınlaşıyordu. 

Karaboğa da, hazır çaprazına 

takıp sürdüğü hasmını daha ilk el
den yenik düşürmek için bir an ev-

tosta başlıyacak çı· 
Satie binası yolsuzluğ~ndal1 blıc 

kan ve Denizbank rüt!sası ıle. s:ı f 
Milli Reassürans Müdürü Refı .!:ıtır 
nn ayın 24 ünde ağır ceza ın gli)'e 
mesinin yerine nöbetçi olan a 8pı· 
ikinci cezada duruşmalarının Y 
lacağını yazmıştık. ııı. 

Dün bu işle allkadar olu~U· 
mevkuf olan Denizbank umu.nı ~e
dür muavini Tahir l{evkep ıle er • 
şet Kasım adliyeye getirilmişi ille 
dir. Kendileri ağır ceza kaıeıtı J?llş • 
celbedilerek bazı malumat al~JlJ11W 
ve muhakeme günleri tebliğ e<Jıl 

. 

tir. ıJlu· 
Bugün Denizbank umum. •e)-e 

dürü Yusuf Ziya Öniş te a~11i1~· 
celbedilecek ve tahliye talcbı . ol• 
kında avukatı vasıtası ile verı:ıı.ıŞ 
duğu istidaya cevap verilcc~ 

_ Aleni Teşekkür ııe-

- GAGALOGLU ÇİFTE SARAYLAR SİNEMA BAH ÇESiNDE 

Çok eski olan ve makaddeJl ış• 
men bir kilo kan zayi etme b~il" 
lığının tedavisi için lstanbultJJl tW 
çok doktorlarına müracaat e\1dll 
Ve hatta birçok hastahanelc~ çıı.' 
de yattım ise de bu derdiıne ~ır yet 
re bulmak imkanı olmadı. Nıll~ıJS" 
tavsiye üzerine Bakırköy A!.'ıl ıJ~· 
tahanesine yattım. Ve mudur ctıı~· 
har Osman Beyin şeflerin~cıı :13eyiJl 
liye mütehassısı Kamarettın dO~ 
tedavisi altına alındım. AvruPll 

1 
ıııı 

tarları seviyesine yükselmiş oJnı 1Jıl 
bazik doktorun ilmi sayesind~ c<fi• 
hastalığım iki ay içinde tedaV~j)gi' 
lerek kesbi afiyet ettim. ]3U ,·sİfe 
li doktoru ayni hastalara. tıı ~ıııı 
ederken kendilerine ve bu zn~. ıeri· 
tavsiye edenlere aleni tcşck~~r !\d· 
mi sunmağı vicdan~ bi~. vazı ı~ill1i 
dederiın. Ve en denn hurrnet Kıy!~:~~:I?atkir Münir Nureddin arkad:şları sunarım. ...ı/ 

acıYIW 

- Biz gitmiyeceğiz .. Onfar bu-

Kadın bunun üzerine asabi buh
ranlar geçirdi. Hakim Kerimanı 

muayenesi için tabibi adliye havale 
etti ve duruşma da 17 ağustosa kal
dı. 

Dünyada bir iki zengin devlet 
müstesna olmak şartile, diğerleri 
bUtçesile bu kadar tayyare tedarik 
edememektedir. Bunun için halkın 
..Yardımına müracaat etmek zarure- ••••• Kapı Cümhuriyet Matbaası karıısındadır ••••I 
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Tiirk Rodos Ve Onikiad amız 
ı/ıuyuculanmızdan Aldığımız Şiirleri Neşrediyoruz. 

ll'l MILAJllO 
PER ·ı:ouVE.TAJ'IA"" 

MCMXXVJ 

Mahut kitabın yüzü 

• 
nç ltalyan 

eledlerinin 
cın Kitabı 
•il t•lr Denonçlyenın 

_..,. .......... yurdumuz hekkın-
Jazdllı mel'un ••brl•r 
ltaıyantann biz Türklere karşı 
~ düşmanlıktan 1923 den itiba
;:_~evlenmeğe başlamış ve bu gün 
~terinde ve mecmualannda per 
~ Anadoluyu alacaklannı söy
"""'1 şeklini almıştır. 

11}~yan şairleri, edibleri, muhar 
-~ durmadan Türkiye aleyhinde 
~yat yapmışlardır. İşte bunlar
~birini bugün sayfalanmıza geçi
~ Bu, eser "Genç İtalyanın 

kitabı,, dır. 

._!~ de Gabriel d'Anonçiyo ta
~ yazılmıf ve 1924 de Mili.no 
("'"ilde L'Otivetana matbaasında 
~~ıştır. Kitap 541 sayfadan iba
~· İçerisinde İtalyan gençlerine 
;:baıde takip edecekleri siyaset 

blmaktadır. 
lt [)• Anonçiyo bu kitabın 280, 281 
ı..._ 282 nai sayfalannda genç İtalyan 
~ .c>yle nasihat etmektedir: 

'1taıyanlar, unutmayınız ki, bu -
~ Anadolu denilen Türk ülkesi 
~~uzun fevkinde zengin bir 
~ettir. Bu topraklarda yeti
t...ı;. _llıahaul, paha biçilemiyecek bir 
~ aahibdir. Asırlardanberi ve 
~ gtlne bu topraklann bereke
~ve genişlemektedir. İ
'ıt mev'ud olan bu toprak
ıı....__':1-nda en ziyade, burada sizi 
-,_ bir ldllttır bulacaktır. 
tlı..Denuz., bakır, kurlun, çinko, an
~ krom, boraks ve civa ile her 
~ topralı yoğrulmUJtur. Ereğli, 
~ ve Erzurum kanaları bil
~ kömür aervetile doludur. Hele 
~ her iki kıyısı petrol, neft, 

ltittım menbalandır. 
).._ lltıtteflklerimiz Sar havzasını 
}.~ya ilhak ederlerken İtalyaya 
~ Antalya bölgesini vermekle 
le; ettiler. Kendileri ise, bütün 
-..._.~et menbalanndaki iptidat 
~ere göz koydular. İfte İtalya 
~ içiıi muğberdir ve bu hak -
~ aala unutmıyacaktır. 
~ltaı)'alllar! Unutmayınız ki, ben 

' 3ark UÇUl\Ul& hazlrlanırken 
t.....!-kitıer Akriden yayan olarak 

ıll 88 • • • 

Onihi Ad~ya ~elam 
~ AıuieWdw u-... .,.; f~at yübellfer. -

. Tllrk ollDd adaya korluna liWb .. ---
. Kavaeaeaba• en.et .._ de ....... 

IDo ntrk .. olur llHI fh'kellerde yatuaf 

• • • 
Drke &a\'af 118111 verir, teref vel'ir, ... vem. 
Türk yurdua göz koyan Türk y1ll'd1mda _. ftllr. 

• • • 
Onild ada &elim size auavatandan 
Gönlümüme çağlıyor yidumz bugün her .. 
Haykınyonız size artık bizimsin diye, 
Katılacak bütün Türk bu en şanlı yeagiye. 

• • • 
Törke savaş nam verir, teref verir, pn verir. 
Türk yurduna gn koyu Türk yurdunda.,.. verh., 

• • • 
Sesimiz duyulacak, alınacak hakımız, 
Kavuşacak vatana Türk onild adamız, 
Selim onlkl ada. selim sana Türk Rodos, 
Bugün değilse yaruı görünecek Barbaros. 

• • • 
Türke savaş nam verir, ııeref verir, pn verir. 
Türk yurduna gn koyan Türk yurdunda eu verir. 

'fUAIDIEB~ 

••••• 
Gizli Manevra Yapanlara/ 
Şaşkın ördek şaşırdın bak t.enlne dalıyonu. 
Etrafmda seni görmüyorlar nu 11&DJyorsun ! 
Dikkat! yolunda binlerce asırlık arslan ini var,\ 
Bu ine düııeisen bulamazsın kendine yar. 

• • • 
Tıpkı gölgeden ürken kazlar gibi taslıyorsun. 
Neden henı bağırıp hem de korkudan &Oluyol'8Wlf 
Yolunu şaşırdın kendine arıyorsun melre; 
12 adayı istediğimizi duyunca. 

• • • 
Çakal gibi etrafı gürültüye- oopyona • 
Her gün kafandan saçma liftar dojunsyonoa. 
Zannediyorsun her gürültüde• .ANIM sinecek. 
Sen de küme&inden çıkarak bnlac'ak&1n yiyecek. 

• • • 
Yakındır şaşkın öt.en dttlniz suııdurulacak. 
Bu meş'uo HıeSiniz boğazımzda boğulacak. . 
Ey Kaz! ~oda taşadığın liyıkm olan tüyler, 
SUia y~ak bir usulde yolunacak! 

10/ 8/ 931 KEMAL EREK 
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RODOSA KARŞ> 
Bir bazla rüzgir estJ Akdellizclen, 'RMoetall, 
Bu rtlzgir habrlatta Turgutlu, Bubanstu, 
Düşündürdü bir lihza Ttirk'-Ün büyük gUeibaf 
Malazgirtt.e, Mubaçta, VlyanadaJd ttnü. 
Tiirk'Ua doaanmalan lninee Akdeaise, 
Bin bet ytls otu llekls Jdmda Pirevese 
Zaferial kazanan Barbaroalar .. llmrlar,, 
Kükreyen lelllerlle düpnaaa Jiaylmddar: 
.. Akcı.,nb ufkunda bir k1ll açar m1 ..... , 

Barb&roeua .... dü ...... kaçar ......... ,. 
Kanttınan tarihi görünün daha ..... .. 

·Drk'ün korkue INhaden bet kıt'a birden hllert. 
Bu, ktlkreyif korkuttu dtl§mulan hep bhde-. 
Bu bUyök saferleri •attunm muf Nedellf 

• • • 
Ey Bodoa &Cl9ile kavralu Anadola!. 
Ey onlld kardetJer! .. Vataalmlll bir kola. 
Ey Bodoa!. Dalın t&§m vatanın buretlle. 
Kalbbadeld aeUe geBr, emin ol clDe !. 
Haykınr aynlıkla, vatuıın hasretile, 
Dile gelen Bodoaom haykırır kuvvetlle: 
"Beldodır, hür yapmıı, bayrajmua hürriyet;,, I 
"Hakkıdır, hakka tapu, mllletlmlıa IS'lbUAL,, 

Arapkir: M. EDİB ERTURAN 
~ gidip, bir kandil mukaddes 
~ Mrmit olan "Üç Lçtinleri,, !!g!!eç!!!!!b!!ı· zım!!·!!!!o!!!lacaksı!!!!!!!!!!n,!!, !!d!!er!!!!lerdi!!!!·!!. !!Biz!!. !!j !!teh!!!!di!!"!!dl!!eri!!!!!!!ltı!!!!da!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!·!!!!-'b!!!il!!! 
~ a n can vea ""'"'l§&U& -

~ ..::ı:ı~gi::..=: de bu cümleyi Itaıyarılqtırarak aeydi, hiç yazar mıydı bunlan 1 I,-
karar vermiftim. •'Teneo te Asla,, yani "Asya er geç te, Anadoluya hücumu bir anda gö-

11•- bizim olacaksın,, diyebiliriz. züne kestiren bunak ... ı .. nihayet 
~-:Udi aöylediklerimi dinleyiniz. ,-a 
-.~ milleti, muhacerete en Bizi, bu arzu ve emellerimizden Gordondakl Vittoriole villisuıda 
~~ olan bir millettir. He- hangi bir kuvvet alıkoyabilir? Bu - süngü tehditlerinden artık asanç ge 
.: '-ıileri yokken, denizleri, ne _ gün her ne kadar bir mman Sanfi- tirerek 1937 senesinin 12 mayısında 
~ ve bat-akhklan arkalarında ranıiakonun atlanna, onun yelkenli- geberip gitti. 
~~ yollanna tereddlldsllz de- l~e ve küreklerine sahih değilsek Bugün bütün İtalyan çocuklan· 
~ etnıi,ıerdir. Orta çağlarda, Rö- de bizim yapacağımız illere inan - na daha bacak kadar iken bu telkin· 
~ devrinde ve daha aonraki mıyanlar varsa soruyoruz: ler verilmekte ve Anadolu ken~ 
~ İtalyan erleri bütün de- Muhaceretle meydana. getirmi§ rine mev'ud bir toprak olarak göste-
~ hlkimi ve bütün ülkelerin olduğumuz kartal kanadlanmız da rilmektedir. Senelerdenberi durma
' gibi uçsuz bucakmz hudut- mı yok?.,, dan aleyhimizde türlü propaganda-

la..~~di olarak geçinmİ§lerdir. İtte size genç İtalyanın iman ki- lar yapan bu milletin hakiki mahi· 
~ ~ bafkalarının ihtirasına tabını sunduk. Bundan İtalyan siya- yetini böyle apaçık bir surette or
~- gidt.n. bir amanın Afrika setinin nasıl olduğunu öğrenmek ki.- taya koymayı en büyük milli borç 
~naı; İtalyanların cesur adım- fidir. addederiz. 
~ ~enip geçtiği t11kelerdir. Eter zavallı D'Anonçiyo kendisi- Bu vazifemizi yaptığımızdan do-
~bunda bir bela yok. Romalılar Din billhara Vittoriole villbuıa nef- layı bUyUk bir infirah ve huzur his

te Afrfca,, yaDi "Afrika, er- yedilerek faşist gen~lerinin siingU &ediyoruz. 

l 

Güsel Bodoeu Türkler INDM••da iken yapdm• bir ftJllllll 

Biz Ne Yapıyoruz? -
Onlar Ne Yapıyorlar? , 
1taly•nl•r burad• hUr 
Y•f•rken Rodoet. f•P
kaeınde •Y ylldız v•r 
diye bir TUrk t.lebeelnln 

ulr•dılı hekaret 
Bir kariimizden aldığımız mek

tubu aynen neşrediyonız: 

Sayın Bay! 

Guetenizi her gün takip ediyor 
ve milli davamız için İtalyanlara aç
mı§ olduğunuz mücadeleyi büyük 

bir ali.ka ile okuyorum. Bugün va
tanımız dlililltnde tnılfUUIJl İtalyan 
müesseselerine tahsis ettiğimiz ilk 
makalenizi okudum. Bu biraz geç 
olmakla beraber belki alakadar ma- · 
kamlann nazan dikkatini celbede- ~ 
cek ve bu gibi propaganda mUesse- . 
selerine bir sekte verecektir. 

Bendeniz Rodosluyum, Anavata
na iltica edeli birkaç sene oluyor; 
İstanbula ilk geldiğim zaman bu-
gün yazdığınız acı hakikatler gö- . 

zümden kaçmamıştı, fakat o zaman , 
memleketin öz evlidı olmakla bera
ber burada ecnebi unsurlara veril
miş olan serbestliğin sebebinden bi-
haberdim. Onun için kendimi ilk an
larda böyle bir macera peeine at
mayı ve gazet.e sUtunlanna da ecne-
bilere verilen serbestlikle mücadele 
etmeyi mevsimsiz görmüştüm. Şbn
di ise sırası gelmhJken bu hU8UBta 
kendi fikirlerimi arzetmeyi bir va
zife ve vatan borcu sayar, kıymetli 
gazetenizde bu yazılanına yer ve
recegınızı· • • • Umit ederim. 

Anadolu Ve Rodoa 
1'ttrkler için yarablmıftu' bu eplz Aıladolu, 
Cemaetha tbnsp.lldlr her k~ blnbir kokulu. 
Kem bekanlann o ten yurduma gözleri oyulur, 
li'ışlnnnıt bir katre suyunda yüz bin dtqman boiulul 

• • • 
Türk ne demektir bunu tarihler yazar, dbaa blllr. 
önlerinde \'olkaıılı dağlar erir, gökler eğilir. 
Düşmanlanna mezarlannı süagti811e kazar, 
Tarihin nlbn yapraklanoa pn1annı yazar. 

• • • 

~ 

Birkaç parça yurdunun eğer bağrından kopmupa a&. 
Yabanca terefslz bir namerde mesken olmupa de. 
Geçse afllrlar kapwmu kalblm.lsdekl bu -, 
Saracaktır yaramızı yakında Rodoslo Türk km. 

• • • 
'J}ğit c:ec)~~ atullle AsJ ayı lnletera, 
~ garba, bUttbl ldlrnye fennumı dlnletm. 
Biz geçmeyiz zerre bakkunızdan dünya altüst olsa 
Dönmeyiz geri yolumuz cehennemi at.e§e dolsa. 

• • • 
Ceddim değil miydi denizlerde martl gibi uçan, 
Kükremlt ulular gibi her ym clehfetler ~ 
Unuttuamsa bu aealan eğer timdi elder, 
Jlaurn eanlaadomağa bu hakikatleri blder. 

iL KEMAL OOBUUK 

• • • • • 
RODOSUMA 

.dOCloe! dlnla artdt daima aba ,....... 
DUdepln name ... etllea f&llb bafm. 
Doyaeak kulailll TUrldöit• 1Ur eeebll, 
Bütöa geaçllk duydu atbYan aefelllal. 

••• 
Korkma Türk ~ MJllla içla yapyor, 
Bil ki aaa her M dalla çok yaldafayor. 
Kutlu emellale hep görlüyor, eopyor, 
Senin baaretlnle prlrtaa garbe kopyor 

••• 
Aıat içtik Rocl08om artık kurtalaealalia. 

Rodosta Türk tabüyetinde hali Utlmada ay yı11m doaenmJt ............. 
hazırda Uç binden fazla Türk mev- Karaahğı demir peaçea1e ~ 
cuttur, geride kaJanlar ise Türk ti- Göğümtlsde gtlnet olarak dopeaıww 
büyetini intisap etmemiş olup İtal- Ankara: BASAN stnı 
yan müstemleke ahaJisi TUİ'klerdir. ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
Fakat gerek Türk olanlann gerek- -~ ır. 
se olmıyanlarm kalpleri Türklükle uuz halde gidip tebrikte_ de buluna-
çarpıyor ve bir gün Türk b&yrağı vıauınız. İtalyanların mılll bayram
.ıltına girmeyi dört gözle bekliyor- bLrmda Tllrk olduğunuz halde dük
lar. klnlannızda İtalyan bayrağı çek

TUrk olduklan halde oradaki 
mahalll idareden onlara kendi mil
liyetlerini inkir ettirecek kadar 
zulüm yapıldığı acı bir hakikattir. 
Orada eski TUrk hatıralan ve eser
leri müstesna, TttrldUğtl temsil e
decek hiçbir §eye tesadüf edemez
siniz. RodoslularTUrk bayrağını an
cak haftada bir konsolosluk bina
smda ve oraya uğnyan Türk va
purlannm direklerinde görebiliyor
lar. Hiçbir yerde bir Türk bayrağı 
şeritine tesadüf edemetsiniz. Se
vimli ayla yıldızımızı hiçbir yerde 
göremeuiniz; Türk kitaplannı oku 
yamazsınız, hatta Konl!oloshaneye 
bili.sebep gidemezsiniz. Çünkü İtal
yan karabiner ve sivil polislerinin 
pençelerine düşüp muhakkak zin
danlarda çürürsünüz. 
Türklerin en büyük günü olan Clim 

huriyet bayramında Türk olduğu-

meğe icbar ederler ve aksi takdirde 
cezalandırırlar; gerek resmi gerek
se gayri resmi mtıesaeselerde ben 
Türküm diyemeuiniz, mUslilman 
olduğunuzu söylemek mecburiyetin
desiniz. 

Şu halde soruyorum, burada bi
zim bayramlarımıza i§tirak eden İ-
talyanlar niçin İtalyan bayraiı çe
kiyorlar ve her fırsatta yılan kadar 
80ğuk bayraklarım gözUmUse bab· 
nyorlar? Biz de, tüylerimiz ürpere 
ürpere anavatanunır.da, kendi so-
kaklanmızın her bir adımında gö
zümüzü yumuyoruz ve tıs bile demi-

yoruz? Yoksa kısmi kapitülisyon 
devrinde mi y&§lyoruz? Arbk yeter! 
Bııkadar müsamaha olur mu?! 

Onlar bugün memleketlerinde 
hiçbir zaman bulamıyacakJan leziz 
Türk ekmeğini yiyorlar, bu yedik
leri ekmek İtalyan hamurile kant-

iDii değildir, binaenaleyh yalma 
Türk bayrağını çekmeğe mecbur
durlar. Bizim temennimiz bayralda
nnı ancak konsoloahanelerinde gör
meleridir. 

Sonra göğUslerinde tapdıldan 

İtalyan ror.etleri ne oluyor? Onlan 
ne hak ve sallhiyetle tqıyorlar? 

Kendileri böyle bir hakkı bepılan
na vatanlannda ve mUatemlekele
rinde verdiler mi? Bundan bet alb 
sene evvel kara postlu bu aç kurt· 
lar bir Türk mektepliainl p.pkaauıa 
'l'Urk arması var diye döğmtleler ve 
eapk•sım parçab.yarak denize at· 
mıelardı; o saman konsolos tarziye 
almıf ve meseleyi kapatıvermi§ti. 
Fakat artık o devirler çoktan geçti 
(Di§e di§, göze göz çıkarmanın za
manı gelmigtir.) 

Bu hususta gazeteniz vasıtasile 
alakadar makamlarm nuan dikka· 
tiıü celbetmenizi rica eder, bil•· ıle 
saygılanmı aunanm muht · c-m be· 
»na efendim~ 

Orhu DalltutW ' 
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lzmir Fuarı 
Hazırhkları Bitti BEKLEMEK 

Yazan: BiRi 

M intanının iliklenmemiş kısmın-, dan göğsünün tunç rengi gö
rünen iri omuzlu delikanlı; akşa -
mın alar.a karanlığında, sırf sevdiği 
\cadın 1çiı1 kopardığı leylaktan, ken· 
!li elile hazırladığı sofranın üstün
'.leki krıstal vazoya yerleştirdi ve 
imfrada bir eksikliğin olup olmadı
ğıııa baktı. 

Yeşil istor perdelerin gölgeledi
ği; ürpertici, serin havalı ve titiz 
bir rejisörün özenerek hazırladığı 
bir sahneyi andıran odada, en ince 

' teferruatına kadar ihmal edilme -
miş bu iki kişilik sofra, biraz sonra 
gelecek, sarı, fulya bahçesi renk ve 
rayibasımlaki kadının da iştirakile 
bir güzel sanatlar meşheri arzede
cekti. 

O, gelecek olan kadını daha ye
ni tanımıştı. Gençliğinin ve ecdnd
Ja.n kalma bol parasının tesirinden 
.ıiyade, garip vak'aların elde ettir
diği bu kadını beklemek, hatta. dü
şünmek bile onda ürpermeli kalb 
çarpıntıları husule getiriyordu. 

Pek çabuk hüküm verilemezdi 
amma, aceleci tavrı, yüzünün çizgi
leri, bu kadına, şimdiye kadar ta
~ıdığı diğer kadınlardan bambaka 
bir şekilde alaka gösterdiğini mey
dana koyuyordu. 

Ah bir gelseydi; onun, kapının 
,;ilini çaldığını, merdh·cni çıKbğıaı 
ve ufak güvercin ayaklarile odanın 
halıları üzerinde yürüdüğünü bir 
görseydi.. 

Hele, dünyanın bütün içkilerin
den bambaşka bir tesir hasıl edece
ğini pekala bildiği, onun dudakları 
nı dudaklanndn hissetseydi. 

Herhalde bu pek muhteşf!m bir 
zevk gcC;esi olacaktı. Çnlırü, diğer 
erkeklerin bir türlü elde edemediği 
bu randevuyu kaclın is~emiş, yeni 
tuttuğu bu daireye, gelecek ilk ka- ı 

Jın olmak arzusunu göstermişti. ı 
Halbuki o kadın, bütün erkekleri 
aldatan, onlara vaitkar davrandık
tan sonra, hiçbir §CY vermeden u
zaklaşan ve hatta alay eden bir 
Havva kızı idi.. 

Şimdi, sofranın karşısındaki bir 
koltuğa. oturarak düşünüyor, o ka
dının mazisi hakkında. söylenen söz 
leri birer birer kafasından g~iri -
yordu: Bir zamanlar hayal dünya
sının ağı içinde yn.şıyan onun bir 
isteği varmış. Bu istek, yaprakları-
nı dökmiyen bir ağacın gölgesinde, 
~ocukluktanberi sevdiki kehribar 
dizisi saçlı delikanlısını, ölçilsü bi
linmiyen bir zevkle düşünmek, onun 
kendi hayatına kattığı lezzetin baş 
döndürücü hatırasile kendinden 
geçmekmiş .. 

Yine anlattıklarına göre: Bu 
keh!·ibar dizisi fiaçh delikanlı, içti-

ği vefa yeminlerini, söylediği sev
gi masallarının hatıralannı çiğni

ycrek, düşüncelerin bile uJaşamıya
cağı dıynrlara kaçmış ve oradan 

Filhakika Büreyde, bilihara Bas
nıya gitmiş, bir müddet orada kal
dıktan sonra, islim mücihidleri a-
rasında Horasana kadar gitmiş, 

Merv'de ikamet ederek orada vefat 
etmiştir. 

••• 

Y olda, Peygamber önde, Ebu 
Bekir, arkada yfirtirdü. Ebü 

Bekir, Şnma çok gidip geldiği için, 
geçen yolcular tarafından tanılı -
yordu. Onla,·: 

- tıe ide giden kimdir? 
D!ye sordukça. Ebfl Bekir de: 
- Kılavuzumuzdur. 

Derdi. 
Medineye yakin bir yerde, kafi

le ile Şamdan avdet etmekte olan 
Zübeyr ibni Avam'a tesadüf ettiler. 
ZUbeyr, onların dördüne de beyaz 
ve yeni elbiseler giydirdi. Sonra, o 
. fa, ıtekkcye gidip i§lerini bitirdik
ten sonra, Medineye hicret etti. 

HAZRETİ PEYGA!IBERİN 
KUBA KARYESİNE 
NUVAS~TI 

F ahri kainat Efendimizin Mek 
keden çıktığı Medlne~le du -

yulmuş olduğundan Milslüman1ar, 
sabahleyin şehl'iıı haricir:deki "Hür-

buna ne bir ılık ı:;elam, ne de gönül 
alıcı bir haber yollamamış ... 

Fena olmak ve fenalık yapmak 
hançeri sapladığı andan sonra o 
gelmıyen ve gelmiyecek olan deli
kanlısını unutmuş, erkek soyundan 
merhametsizce aldatma, kıvrandır
ma ve karşılarında duygwmzca gül
me öcü alınnğa başlamış ... 

Bu Seneki Fuarda Diğer Senelere 
Nisbetle Mevcut Yenilikler 

Bunun doğru olduğunu delikan
lı'da. biliyordu: Daha ilk tanıştıkları 
vakit etrafındakilerin ne hale gel
diklerini görmüş, onun kendine çe
kiş kuvveti karşısında erkeklerin ne 
kadar aciz kaldıklarını anlamıştı. 
Onun hakkında deveran eden şayia
lar tekrar, fakat bu sefer daha net 
olarak kafasında yer aldılar; biri 
bunlan sanki bir rüya aleminden 
geliyormuş, gibi söylüyordu: 

Açılaıı kalb yarası kapanıncaya 
kadar kendini tanıyan erkeklerden 
öyle öc almış ki; hepsi, okunup bir 
tarafa fırlatılan tek mevzulu bir ki
tap, sıkılmış bir kayısı, likor için 1 

usaresi alınınız zerdali kabuklan ı 
haline gelmişler. 

Bu düşünceler belki daha uzun 
sürecekti; fakat dı§ar<la bir pıtırdı, 
onun kapıya doğru fırlamasını icap 
ettirdi.. Fakat heyhat! Artık sesleri 
hayal ve hakikat dünyasının tam 
hattı fasılını tcskil ediyordu, ve bu 
sesler, başka dairelerin misafirleri
ne aittileı. 

Saniyeler yürüyorlar, §işmanlı

yorlar, yine kendileri gibi saniyele
ri doğurac~ k da kik al ar oluyorlar 
ve bu dakikalar da saatlere inkılap 
ediyorlardı. 

Bilek saatile duvarda asılı sa
atin arasındaki saniyelerin farkın
dan türlü manalar ve tefsirler çıka
rarak ümit ve hüiya ile bekledi. 

Her ayak sesi onda, yeni başlan 
mış bir hülyanın perdesini kapıyor 
ve diğerine başlama sinyalini veri
yor gibiydi. Maaınafih bu sevinçli 
sabırsızlık zaman zaman mahiyetini 
değiştirmiyor da değildi; biı- Buda 
heykelinin kaJ1i1Sında kendinden ge
çen bir Budist gibi onu tevekküle 
scvkediyor, sanki sükfınet ve bekle
yiş, sonu mükafatlı l.:ir 5.leme ka
vuşturacak gibi bir his ilham edi
yordu. 

Nihayet kirpikleri birleşti ve 
sanki uzandığl koltuğun üstünde, 
göğsüne bin kiloluk bir ağ-ırlık kon
du. 

••• 
Sabahleyin gözlerini açtığı va

kit; artık onda ne kadın için bekle
Yİ§ hissi, ııe de ümit, heyecan ve 
bw!-ian doğan herhangi bir teselli 
vardı. O; sadece aldatilmış, diğer
leri gibi aldatılmış bir erkek menzi
lesine düşmüştü. 

Yarı kızgınlık ve yarı üzüntü 
ile ceketini giydi ve bir teselli men
baı keşfederim düşüncesile sokağa 

çıkmak Uzere hole koştu. Fa.kat 
merdivenlere atılamadı. Sokak ka-

[Sonu 7 nci sayfamızda] 

re,, mevkiine çıkarlar, sıcak basın
cıya kadaı bekleyip dönerlerdi. 

Bir pazartesi günü, yine çıktılar. 

Belediye ve Fuar komitesi reisi Dr. Behcet 1 Uz Ankaraya hareket.inden 
evvel Fuar ~mda mühendis ve dekoratörlerle görü!;üyor 

İzmir, (Yeni Sabah) - 20 ağus
tos pazar günü saat 18 de Başve
kilimiz sayın Dr. Refik Saydam ta
rafından açılacak 9 uncu İzmir En
ternasyonal fuarı, bu yıl "Enter
nasyonal,, karakterini tam manasi
le iktisap etmiştir. Şimdiye kadar 
İzmir fuarına iştirak eden ecnebi 
devletlerin miktarı, dört beşi geç
mezken bu yıl tam on ecnebi devlet 
İzmir fuarına resmen iştirak etmek
tedir. Fuarın açılma merasiminde 
bu devletlerin sefirleri de hazır bu
lunacaklarını fuar komitesi reisliği
ne· bildirmişlerdir. 

Fuarın açılma merasiminde Baş
vekilimiz sayın Dr. Refik. Saydamın 
mühim bir nutuk irad edecekleri 
haber alınmıştır. O gece Başvekili
miz, Vekillerimiz, sefirler ve mera
simde bulunacak mebuslarımız şe
refine fuar komitesi tarafından fuar 
gazinosunda bir ziyafet verilecek
tir. Ertesi akşam da İzmirdeki Fran 
sız kolonisi tarafından burada bu
lunacak Fransız sefiri şerefine bir 
ziyafet verileceği haber alınmıştır. 

Fuar ve Kültürpark sahasının 

temeli, bundan üç yıl evvel atılmış
tı. Kültürparkın ve fuar sahasının 
tam manasile ancak dokuz senede 
meydana çıkacağı tahmin edilmiş
ti. Hatta hazırlanan program da do
kuz senelikti. Fakat hükumetim.izin 
İzmir fuarına her sene yaptığı yar
dımlar, gösterdiği her türlü kolay
lıklar sayesinde Kültürpark ve fuar, 
üç sene gibi kısa zamanda noksan
sız olarak teşekkül etmiş, vücut bul 
muştur. Bunda iyi çalışmasını, iş 

yaptırmasını bilen enerjik belediye 
ve fuar komitesi reisi Dr. Behcet 
Uz'un da verimli mesaisinin tesiri 
inkar edilemez. Dr. Behcet Uz bü
tün gününü, hatta gecesini fuar sa
hasındaki inşaatın başında geçir
mekte, fen heyeti ile dekoratörlere 

yapılacak en küçük işler hakkında 
direktifler vermektedir. Belediye ve 
fuar komitesi reisinin bilhassa. fua
ra pek az zaman kaldığı şu günler
de fuar sahasında, iki üç defa uğra
madığı gün yoktur. 

Bu seneki fuar, bir çok Avrupa 
fuar~arından daha güzel ve mükem 
mel bir eser halini almıştır. Bilhas
sa atraksiyon işleri itibarile zengin 
olan fuar sahasında bir labirent, 
Alp tepesi, pE"rili ev, 30 metre yük
seklikte döner dolap, bir de açık 
hava tiyatrosu vücurle getirilmiş
tir. 

Labirent'in içinde sandallarla 
dolaşılacaktır. Yine bu mağaraların 
içinde çiftlere mahsus köşeler, isti
rahat yerleri vardır. Alp tepesi, fu
arın en serin yeridir. 

Üzerinde Alp çamlarının bulun
duğu bu tepenin altında fuar saha
sının muhtelif istikametlerine uza
nan serin koridorlar, oturup istira
hat edecek köşeler varciır. Perili e
ve girenlerin bu evde kaybolmama
sı, göreceklerinden koı·kmaması 

mümkün olmadığı söyleniyor. H:ıt
ta insan, perili evde kendisi de peri 
olacakmış, Türkiyede ilk defa Kiıl
türparkta inşa edilen açık hava ti
yatrosundaı • İstanbul Şehir tiyat· 
rosu ve Halk opereti sanatkarları 

fuar müddetince temsiller verecek
lerdir. Ayrıca bu tiyatronun açık 
sahnesinde güreş ve boks müsaba
kaları da yapılacaktır. 

Turing ve otomobil klübü, fuar 
mevsiminde lzmirin muhtelif eğlen
ce ve istirahat yerlerine, plijlanna. 
harabelere otobüs gezintileri tertip 
etmiştir. 30-31 ağustos gecesi kör
fezde bir mehtap gezintisi yapıla

cak, kiralanacak vapurda bir balo 
verilecektir. 

Şanlı donanmamızm, başta Ya
vuz zırhlısı olduğu halde fuar müd-

4 --~;IDC.\W& CM\Ll.IJ 
Bir miiJdct beldt>dikten sonra sıcak 
bast1~1 1.aman a\det için yola ko - a ... 
yuidular. • 

iLE v~z~~~!, Rf ! 'l'!RHZAD -··-Bu sırada bir işiçin evinin damı
na 9kmış olruı bir Yahudi, uzaktan 
beyaz efü.ı:eJcre bürünmüş olan ka
filenin ge!nıckt.e olduğunu gördü 
ve g;lmekte olan rnilslümanlara: 

- Ey Araf cemaati! İşte, bek
lt!dığmiz detlcniz l'e!iyor. 

Dıyc Lağı~rdı. 

Mür;lii'!n:.ı.r.Jar, bu müjde üzerine, 
erkek kadrn, kımi atlı, kimi yaya 
ko~ak büyük sevinç taşkınlıkla.n 
ile Ha7.reti Pcygnmberi karşıladı

lar .. 
Bugün, "Hic·reti nebeviye,, de -

nilen tarihin b,..şJangıcıdır, ki Rabi
ülevvel ayının on ikinci pazartesi 
günüdür . 

Hava. pek sıcak idi. Peygamber 
efendimiz de çok yorulmuştu. Medi
neye bir saat mesafede bulunan Ku
ba karyesine indi. Orada hurma a
ğaçlarının gölgesinde oturdu. Bura
sı Beni Amr ibni A vf'ın köyü idi. 

Peygamber, dinlenirken kimse ile 
konuşmuyor, susuyordu. Orada bu
lunanlara Ebu Bekir cevap veriyor-

du. O da ayni yaşta ve ayni sevim
lilikte bulunduğu için, oradakilerin 
çoğu, onu, Hazreti Muhammed zan
nediyor ve hayranlıkla seyredip din 
liyordu. Hatta her gelen, Peygam
ber diye onu sel5.mlıyordu. 

Bir zaman geldi ki, ağaçların 

gölgesi kayboldu. O vakit, Ebu Be
kir kalkb; örtüsünü ağaçlar arasına 
gererek Peygambere gölgelik yapın
ca, bilmiyenler de Peygamberin kim 
olduğunu anladılar. 

Fahri kainat efendimiz, Kuba'da 
birkaç gün kalmak istediği için, onu 
misafir etmek istiyenler arasında 

münakaşalar cereyan etti. O, bu ra
kabetin önünü almak için: 

- Hepinize teşekkür ederim. 
Zahmet etmeyin. Burada, büyük 
babam Abdülmuttalib'in dayılarının 
evlidl var. Onlara misafir olaca-
ğım. 

Dedi ve o ailenin reislerinden 
İbnilhidem'e ve bir rivayete göre de, 
bekar olduğu için Saad ibni Hay
seme 'ye misafir oldu. 

lbni Hidem, pek yaşlı idi. lc:Jlam 
olmuştu ve Bedr gazasından evvel 
vefat etmişti. Ensardan en evvel, bu 
zatın öldüğü mervidir (1). 

Hazreti Ebu Bekrissıddiyk te, 
Sunh mahallesinde Beni Haris ibni 

' Harzec'ten Habib ibni Esaf veya 
Harice ibni Zeyd'in evine yerleşti. 

Ebulfeda'nın beyanına göre, fah 
ri kainat efendimiz, salı, çarşamba 
ve perşembe günlerini Kuba'dn. g<.
çİrdi. Diğer rivayetlere göre ise, bu
rada, on iki veya on dört gün kalın-
mıştır. İmam Müslim ise, bu müd
detin yirmi gün olduğunu söylüyor. 

Herkes Hazreti Peygambere hic-

( 1) Bundan evvelki tefrikalan
mızdan birinde, Hazreti Peygambe
rin Saad ibni Haysemc'tıin evine in
diği halde, bu evin "BeytiUgurab,, 
yani "Karga eui,, diye ytid edilmesi 
tizerinc Eba Eyyubu Ensari'tıin 1ıa
·11esinc naklettiğini yazmıştık. Bura
da kaydettiğimi-: bu ikjnci rivayet 
te, o hususa müstenit olsa gerektir. 
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"- Sevgili kı;ı:ım, allı sene mlid
detle babalık şefkııti göı·mediniz di
ye söze başladı. Fakat bu bahis ü
zerinde yarın sabaha kadar konuş
sak neye yarıyacak sanki? Yalnız 
bazı yanlış işaret ve alamet dola
yısile sizi kendi öz kızım telakki 
ettiğimi söylemek kafidir. Dün gece 
mes'ud bir hfLdise bu büyük hatadan 
beni çekip çıkardı ve bir daha böy
le bir yanlışlığa da clUşmek ihtima
li kalmadı. Bu sebebdcn maziyi unu
talım ve istikbalden başka bir şey
le meşgul olmaynhm.,, 

Hikmet, süratle heyecanına galib 
gelmiş, sükunet bulmuştu. Babasına 
neşeli bir tavırla: 

"- Bana yardım edildiği tak -
dinle dünyanın en büyük unutkan 
insanı olduğumu ~öyliyehilirim ıledi. 

Feridun Be~ kızmm cevabından 
ve serbest halinrlen o derece mc>m· 
nun oldu ki sağ yanağını üç: kere ok
şadı. 

Genç kız devam et ti: 
"- Zaten, tam, iyi bir zamanda 

yanıma geldiniz. Bugün, beni sc,·in
ce sokan bir keşifte bulumhmı. Kuv 
vetli bir ruha malik oi.~uğuınu, ya· 
ni bir kelime ile scciyemin sağ.am
lığını farkettim. 

Babası tebl's;:;üm eder~k: 
"- Bundan şüphe mi ediyordu

nuz?,, dedi. 
- Kendimi çok şiddc:tli bir ka

rakterde biliyoroıım. Birkac hafta
danberi, tarihini tesbit etm:ycyim. 
O derece değişik bir heyecan girda
bının içinde yaşıyordum ki hislerimi 
18.yıkile tahlil etmek imkanını bu
lamamıştım. Kalbim çok fazla çar
pıyordu. Fiyevrim vardı. Dün gece 
mukadderatımı tesbit edcrkf"n, ru· 
huma sükunetini iade ettiğiniz \'e 
bu gece, baş ucuma, ciddi ve sakin 
bir adam geleli, çehresi bana tarna
mile yabancı olan bu şahsa ismini 
sorunca: 

"- Senin aklın ve muhakeme -
nim,, diye cevap verdi. Bunun üze· 
rine kucaklaştık \'e derhal birbiri -
mize ısındık. 

- Aziz çocuğum, siz haki){aten 
çok zekisiniz. Akıl ve mantıkınızın 
size neler söylediğini bana anlata
bilir misiniz ? 

"-Kendisine: Nereden geliyor
sunuz diye sordum? 

"-Cevaben: Bu odanın bir kö
§Csinden dedi. 

"- Nereden girdiniz? 
"- Pencereden, büyük dostu -

nuzun arkasından,,. İşte babacığım, 
büyük dostum, ilk defa olarak Hik
meti ziyarete geldiği vakit yanında 
bir takım ilahi ruhlar bulunuyor -
du. Bunlardan bir tanesinir... ismi, 

detince lzmir limanında bulunacağı 
haberi, İzmirlileri çok sevindirmiş
tir. 

Bu seneki fuar, birçok Avrupa 
fuarlarından bile güzel ve mükem
mel bir eser olmuştur. 

Nakleden : ORHAN~ 
bir tll 

ümid, bir tiğerininki kısn1ct, 
nesinin de sevinç.. ti. 

Babası kızının sör.iinU kCS • 
• 'd"' - Bir tanesi de aşk ı ı. ·· .. \ .. 

b rna :;o. - Bunu, benim he~a 1 JJ:· 
lediğiniz için teşf'kkUr cderiııl dlll• 

rkatl'I lım ve muhakemcrıı, en ıı ·1.1< arı· 
geliyordu ve bana diin gcc~c ı ··[ili 
tattığı nokta, aşki:ı yııpU~l ~\çill 
tüden korkarak ortaya çıkrnıı e er 

·· er • vakit ve saatini beklemek uz·a· 
danın bir köşesine Çekildiği 1 ı. ,-e 

}\ıl 
- O sabırlıdır. Zira a kil. 

mantık ebedidir. Her halde,_ ~u pe)' 
dar kenarclu. kaklığı için sızı e 
hırpa.l:ımışlır sanırım. . ol· 

• 'I 
- Evet, kısa oldu amma, 1> ıtıll• 

du. Şeref ve aklıselim pahas 
Seli nı e: . ,.,. 

d"[\11 v 
"- Ben sevmezsen, kcn 1 dl 

d .. .. .. d . l i ;;.,ı onun ururum,, cmış o ( Ut>•• beniııı 

"sizi scvıyorum,. diycr<'k . tiJJl' 
cinnet tclfıkki ettiği hu ıııı.rck~ııttı 
teskin <'hnek istcdiğiııı bana ~~ıeıtıJc 
Nctired·~ 'Oenim ile o kadar. gu·dlsC' 
ile l<onuş~~ı ve söylediklı>rı h:·yol"' 
Icrle o d.ercct> gür.i.'1 tc,·af uk c 

1 
(it' 

du ki, aıılattıklarma ;J1andıtll· ·ıııı· 
celeyir. iyi uyumadım. Sn.bnh ~~·t 
dıgıııı zaman keder?\ idim; tJ:ı· 
muhakcmcm, büyük do~~~ınuı:ı reye 
nn ekseriya tavsiye ettig~ ~,ııııi· 
müracaat etmemi eınrd.lı. p • 
mi metıgul etm~k için reiinı ;;ııı· 
mağn başladım. Aklım bu u~ ıd· 
ğımda.n o derece memnun °1 ~ec'· 
bir dn.ha beni yalnız bıra.~n!1; et· 
ğını söyledi ve şu sözleri ıla.'e 
t.i: zl rırı 

"- İnsanların ve küçıik Jd .~!< 
gözlerini kam:lştıı an talihin btı dt" 
oyunları ekseriya aldatıcıdır, ittJÇ • 

vamlı sn.adetler, ormanların 80 pır· 
lnrı ve hatla güneş gibi pa~ÇS. şiııt' 
ça, günü güniıne vücude geJır .. fil' 
di, Selim seni henüz sevmiy~r' s"" 
kat seni temin ederim ki !:>lr 
sevecek.,, 

Ben de derhal b:ığmlım: eti· 
- Benim sevgili aklım, söıl 

ne inanıyorum. BekliycceğiJll·" ı;•t· 
"O anda kendimi o derece s:ı et· 

hissediyordum ki, neJJe~i e!d;,~ 
tim. Üzerimdeki hfümU bır ;c 

attim.,, 

~ 
Amerlkan--Col)r•ff' 

cemiyeti Bure•d• ~,ıı 
Buraa, (Hususi) - AJJle ~· 

Coğrafya. ve Tarihi c~miyl}Ü ~o1' 
na bir ilim heyeti lıu :ıkşarcı 1i 

........ ?!! yolu ile ~hrimizc ge!mişııı..ı .! • ,di· 
Yalova~n Bursa. nan.ına ıce eıı 

ferini bir lıe~·et k:: rşıı:ı..mıştıt·#. 
heyete Lil.vrcns riyr-.:et etmek ı-· 

H t h .• d . ·i ,e eye , şe rımı:ı: e mıms.A ~ 

rihi eserlar ı:e muhtelif mil~· 
ri göı·e<"t?k, tsbii ve coirafi gıı0· 
dan tetkikler yııparakıardır. or'' 
dan son:-a Uludağa da cıkaralC I"· 

d:ı da. tetkiklerde bul•ın:ıcakla~ 
- ------- •. ,ot" 

retini tebrik ettiği sırada, Medine-\ dilik nıaııa.retleri yaparak yürU) 
nin en büyük ~airi olan Hnssan ibni du. .. UW 
Sabit te Peygamberin teşrifini çok Kafile, Ranuna vadisinin °5 p· 
güzel bir kasideyle medh ve teren- de Beni Saad ibni Avf "Kı~ellıl· 
nüm etti. biyada: Beni Salim ibni ,A.vf ,_ 

Hazreti Ali, Peygamber Kuba,- mektedir,, yurduna geldiği ~ır 
da iken gelip yetişti. O, Mekkede üç öğle namazı vakti idi. Hazreti ıııl· 
gün kalarak Hazreti Muhammedin hammed. orada cuma namazın• )1)~ 
bıraktığı emanetleri sahiblerine ver dırdı. Ve cemaati teşkil edeJl iıfd 
miş, sonra Mekkeden çıkmışb. Gün· Müslümana çok beliğ bir hutbe 
düzleri saklanır, geceleri yürürdü. etti. 'l1' ıcıl· 

Hazreti Peygamberin b•ı, 1 • ;J•· 
MESCIDt KUBANL.~ İNŞASI dığı cuma nama.zı ve ilk hutbe51 

P eygaınber Efendimiz, Kubada Bu hutbenin meali şöyledir: .,1,ğı· 
ikamet buyurdukları müddet "Ey nns! AhirPtiniz için 53~1,.u 

zarfında bir mescid inşa eyledi. D.i- nızda hazırlanmıı. Kıyamet ~ıı· 
ğer bir rivayete göre ise, eshab ta- herkesin yaptığı kendinden sO .rtı· 

w ıcor 
rafından evvelce inşa edilmiş olan cak, hatta çobansız bıraktıgt c;cııa· 
bir mescidin küşad resminde hazır nun bile §füaycti dinlenilecek· ,,rJt' 
bulundu. Kuba'da, oranın Müslü • ı bı Hak, ona tercümansız ve P': 1uııı 
manlanndan bazıları, kendileri için darsrn diyece!< l:i : Bcniın ::-csJ g1· 

hususi bir mescid bina etmişlerse gelip te tei:lığ etmedi mi: sen et· 
de, umuma mahsus inşa olunan ilk na mal verdim. Lfıtüf ve ibsııP dıtl· 
mescid, bu Kuba mescididir. tim. Sen, kenc.ı.in içi:ı ne hı.ızlr~ t>•' 

KUBA'DAN MEDlNEYE O kımsc, sağına soluna bakaca ~ıır
~:!Y göremiyecek. fosan, yarıtll fll 11: 

HAREKET ma yardımile kendini ceheıın~ ııt • 

P cygamber Efendimiz, Kuba'- znbından k~rtarabilir. yarını 1ııııı.' 
da istirahat ettikten sonra mayı hularr.ıyan da iyi sözle bll oıı 

yüz kadar Müslümanın cogkun te- hariyete erer. Çünkü bir haytlll•dl' 
zfilıürab arasında Medine.ye hare- mis!inden yedi yüz ruisline JıJ 
ket etti. Kafilenin önünde, Beni sevabı vardır.,, "''' 
Neccar eşrafı, harp nizamında, ciin- • (Devanu 
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Bin Bir Müşkl1lattan Sonra Niha
yet Kulabeye Y alrlaşabildiler 

""Kara havuz gözlerinin önünde 
...._ Bir yıjuı bulut pamuklan ara
~ arada bir görünen güneşin, 
•oııati tabiatin, hafif rtlzklruı te
~na ve temaıa11na k&l'f1 tama
'dle llkayd ve hissiz duran bu geni, 

bırikintisini göstererek Rıza: 
- İtte kanlı katil! dedi. 
Sırrı da: 

- İtte burada da kulübe! 
h..I>iyerek elile sağ tarafta eaki -
~ de, fırtınalara karı koymak
.~ kayaların rengini a1mıt olan tek 
~bir binayı gösterdi. Rıza: 
ı..._ - Adeti yosun tutmuı! dedi. 
~bu yollan geçerek, bu derece 
·~ yfjrüyerek bile o kulübeye 
~ayak atabileceğine ihtimal 
~..-ıniyorum. 

- Hayır, bu harita elde bulun
Ça ve bu yoldan bir iki defa geç 

~·.,..·~- sonra gördüğümüz kulübeye 
güç bir il değildir ve mu

:k ki o kulübe dünyanın en i.
ve en gözden mak yeridir. 

İki arkadaf bu defa kanlı havu
IOllannda bırakarak eağ tarafta 

rahat, eağlam bir keçi yolunu 
be batladılar. Bu yol onları ah

kara tahtaıarmın araları toz 
dolmq kulübeye çıkardı. 

L_ kulübenin önüne geldikleri za
-~ Sım: 

4- - Bütün 111 tehlikeli yolu gö
~\iz yerde ve her adım atacağı
...._ Yeri kan§ kan§ gözden geçire
~ .)t\r1ldtlk değil mi? 

- Evet, neden sordun üstad?. 
- Hiç bir teY görmedin mi? Hiç 

- Evet .. Ben gördüm. Yeni mo
del bir otomatik idi .. 

- Balı, tamam .• Bir otomatik 
bot koğanları kendi kendine atar 
ve çok uzaklara endaht yapabilir .• 
Böyle bir boş koğan görmedin mi 
hi ? ç. 

- Hayır?.. Hiç göremedim. 
- Halbuki Ahmed Sellinin pek-

lli avlandığı ve son gtlıılerde bir
çok kUl'fUD attığı da muhakkaktı. 
değil mi? Garip teY·· 

Rıza bu mülahazalardan hiç bir 
~y anlamadan kulUbenin eşiğine 
ayak attı. Rıza daha evvel bir ka
natlı kapının demir tokmağına eli
ni uzatmıştı. Asıl hayret edilecek 
teY burada idi: Kapı hemen açılı

\ferdi .. 
- YEDİNCİ KISIM -

t)çt)NCtl MAKTOL 

B öyle tehlikeli, korkunç ve 
vakşi bir yol yürüdükten 

ve böyle tabiatin çıplak, sert bir 
noktasına geldikten sonra insanın 
karşısına çıkan metrik bir kulübe
de rasthyacağı manzara ne olabilir? 
Zaman ile dışı ne hale gelmişse, içi 
de o halde bulunacak, eğer varsa 
eşyası çürümii§, basamakları çök -
müş, tavanı delik, d~ik olmuş ola
caktı. Halbuki btttUn köylUler ve 
uzak yakın sakinler tarafından 

semtine uğramıyan bu kulübenin 
içi tertemiz, hatta zarifti .. 

Bu manzarayı görünce Sırnnın 
da Rıza gibi donup kalmam li.zım· 
gelirken o hiç sesini çık~madı ve 
hiç bir hayret işareti gösfennedi. 

leye dikkat etmedin mi? Kulübeye bir yol keçetıile girili
- Bir feY görmek mi? Mesela yordu ve burası genişçe bir sofa 
libl ! idi. Bir ki:lşesinde gtlzel bir minderi 
- Nazan dikkati celbeden bir vardı. Minderin önünde küçük bir 
... Ben hayret ediyorum doğru- yer maeası bulunuyordu. Bir köşe

de de kışın kullanıldığı anlaşılan bir 
~ırn bir Jihza durdu, düşündü. soba duruyordu. Etrafına kuru o
'"--..... lllerak içinde onun yüzüne ba- dunlar yerle&ti:·ilrpip.i. Her tarafa 
~10r, yambqmdaki kulUbeden ev- yastıkl&r, irili ufakb, çiçekli, işleme
ttfı bu z.eki adamın kendisine ne sür li baş ve dayanma yastıktan yer -
~göstereceğini bulmaya çabşı - leştirilmişti. Belli ki burada bir ka-

u. dın eli çalışmıştı. 
\. - Ahmed Selimin mükemmel işte timdi kara havuzun esran 
~vcı olduğuna şüphe kalınıyor.. karışıyordu. 
~ilahı! ... En son sistem galiba.. (Devamı var) 

~ K l Y E \ Edlrn~k•pı - Clh•nglr h•tll 

8 
Edirnekapı - Cihangir hattında EKLEMEK çalışacak olan otobüslerin dün son 

...__ muayeneleri de yapılmıştır. Oto -
lııı....-.. tanlı 6 111e1 •yfunnda) büsler bugünden itibaren mezkftr 
~ açtığı vakit, anahtar deliğin- hatta çalışacaklardır. 

btrtiımu, bir kiğıt gözüne iliş-~ ~ 

~~::~ı:rğau: EGE TiYATROSU 
: Nuettia ~ ve arkadaşJan 
~ seviyorum, sevdiğim için- 15 ağustos salı akpm1 
ki aeni her erkekten ay,_rdetmi§ Kasımpafa sinemasında 

-...~uyorum ! Sana, gelirim, de- KOKAİN • :ESRAR 
~; geldim; hiçbir erkeğe git
L~e karar verdiğim halde gel- Miçe Pençef varyetesi 

li'akat ne yapayım, içimdeki 

~ okadar büyük ki, kapıdan gir Ankara Borsasının 
~ve bu kiğıdı ev~elden yaza-

14 Ajuıtos 939 Fiatları ~ hiç görünmeden anahtar 
~ sokmayı tasarlıyarak; gel-
~ !e uzaklaştım. Belki bir daha Açıht 
~ kon11şamıyacağım, belli ol- ,,. Kapaaı 
.. ~ 'belki de hiç ayrılmamak üzere 1 Sterlin • 
~ ~m. Fakat muhakkak 100 Dolar 126.675 
.. ""'k her erkek gibi seni de beklet- 100 F raak l.355 

llıecburiyetinde idim. Bir defa- 100 Liret 6.6612 
~Isa, beklemen, hemcinsin gi- eaevre 100 İariç.f. 28.595 
~ emenin a?.abım duyman li- terdam 100 Floria 67. 732 
~ ~n bugün artık, iatmin e- erlin 100 Maı il 50.835 

birçok arzur.un, kalınıyan bir 
iM: 'bakı§Ul, söndürülmüş bir iç is- •H1'81rtM11) 100 Belıa '1.517 
~ bitişinden sonra, yalnız ve 100 Drahmi 1.082 
tk~ olabilecek bir sevgili 100 Lt Ya 1.56 

~'l'lyen ve sevdiğim takdirde, 100 Çe. Kr. 4.34 
~ bıı- elimden kaçırmaktan kor· 100 Peseta 14.035 
~ kadın oldum. Gündilz hWya- UfOYA 100 Zloti 23.842 

gece rUyalanmı dolduran 
lllcak ve ancak sen olabilir- ID'IClll,.P• 100 P•ro 24.452 
~ sen de ona beııziyebilir- lkr.. 100 Le, 0.905 
qq brarsızhktan beni ya1mz Selsrad tOODlur 2.892 

~calann camm... Benim okoha .. 100 Yen 34.62 
..... bekleme! Sen beni evimde tokholm 1001.Yeç. f. 30.57 
iL.~ oakoya 100 R•ble 23.90 
~ttiii vakit delikanlı Esham 11 TahvHat 
.. gitmek üzere bir ee- Türk borca 1 Ye n -m· 19.35 

IDerdiveıılerden qağı kay- r-w 
« « 111 « 19.32 

BlBl Ergaai 19.39 ............................... 

YENl8.&a.4• .. 
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ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil nısıf hi-eei birinci derecede 
ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli m
aıf hissenin atılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vu
kuf tarafından "170,000,, lira kıymet takdir edilmit olan Beyoğlunda 

HUseyinağa "Kuloğlu,, mahallesinin eski Caadeikebir ve Alyonağa çeş
mesi yeni 1stildil caddesi ve Alyon sokağında eski 183, 185, 18, 20, ı 
yeni 199, 201, 203, 16, 17, 18, 19 taj 199, 201, 203, 18/1, 20, 22 kapı 
485 ada, 2 parsel No. lı p.rkan 1, 36,35, 31, garben 30 ve 3 şimalen yol, 
ve 3 cenuben yol ve 31, 3 harita No. lı mahaller ile çevrili Anadolu hanı 
D&mile maruf dükkinları mllftemil kirgir hanın evsaf ve mesahası 8§8· 

: u~!:_ y o 1 ESKiŞEHiRDE 
~ıuo-~~1U5~2- ES -IŞIK 
Lemi - Rut tarkı - Sazın gibi sinem BABAM 8AZEJESININ 
dahi, 3 - Lemi - Nihavend prtı - TEVZi MERKEZiDiR 
Bir gW çıkanrdım, 4 - ..•...... Ke- I•••••--••••• 
mençe taksimi, 5 - Reşat Erer - Ni 
havend tarkı - Aşkınla ben ey nev- -------------

civan, 6 - Osman Nihat - Hicazkir -- Dr. IHSAN SAllİ 
~~.: :~erı:..n~ bak, 7 - GONOKOK AŞISI 

taotukluta Ye lhtlllttanna karş 
tesirli Ye tue qadır. Dlvanyol 

Saltanmabmud torbesl No. ı 13 

13.00 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri, 13.15-
H Mtizilı: (Kanfık program - Pi.), 

Gayn menkulün hey'eti umumiyesi 17 dükkan ve iki apartıman- 19.00program,19.05 Müzik (Dans ••••••••••••Iİi 
dan ibarettir. müziği - Pi.), 19.30 Türk müziği 

ğıda yazılıdır: 

lSTtKLAL CADDESİ NO. 199: Zemini ortasından iki basamakla (İnce saz faslı), 20
·
15 Komışma, --- Çocuk Hekimi ---20.30 Memleket saat ayan, ajans 

aynlmıe iki kısımdır. ~mini karasimandır. ve meteoroloji haberleri, 20.50 TOrk Dr. Ahmet Akko~nlu 
allalm - Tallmbue Palas No. 4 

Pazardu maada her gün 

15 ten sonra Telef on: 40127 

203 No. Lı DÜKKAn: 199 No. ludiikki.nın efi,dir. içinde asma kat rniiziği (Klasik eserlerden müte
vardır. 201 No. han methalidir. İstikli.l caddesinden Alyon sokağına ka- şekkil program)' 21.30 Konutma 
dar uzanan zemini çimento ve iki set ür.erine pasajdır. lşbu pasaj Ü7.e- (Verem hakkında - Doktor Muhit 
rinde lstikl&l cadde&ioden 199, 201, 203 ve dahUeıı 2, 3, "· 16, 17, 18 Tümerkan tarafından), 2l.45 Neşe-

li plaklar - R., 2L50 Müzik (Biri .. •••••••••••_. 
No. 1ar Anadolu birahanesinin işgali albnda 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 takdimi') Pl 23 oo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ operanın , ., . Son 
No. lar da muhtelif dilkklnlan teşkil etmektedir. ajans haberleri, ziraat, esham, (fiyat), 23.20 Müzik (Cazband- Pl). 

HAN DAH1L1: HUSUSi NO. 1: Apartıman methali olup bir kapı- tahvilat, kambiyo - nukut borsası 23.55 - 24 Yarmki program. 
cı odam vardır. =================:;::==========================~======= 

B.tRlNCl KAT: Bir sahanlık ve zemini kara.siman camh kapılı olup 

1, 2 No. 1ı daireleri havidir. 

1 NO. LI DAİRE: Bir antre üzerinde lstikli.l caddesi üzerinde üç 
oda, dört sabit dolabı olan bir koridor Uzerinde dört oda, bir banyo ve 
helidan ibarettir. Banyo dairesinin etrafı fayanstır. 

2 NO. LI DAİRE: Bir antre ve sokak cephesine nazır iki oda, bir 

salon, bir koridor üzerinde Uç oda, bir banyo, bir heli ve bir mutfaktan 

ibarettir. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
1 - Bu yıl Deniz lisesine alınacak okurlann müsabaka mnavlan 

4 ve 5 eylfıJ 939 günlerinde yapılacaktır. 

2 - Kayıtlı okurlann sabah köprüden kalkan 8,45 vapurile okula 
gelmeleri lizımdır. Bu. vapurdan sonraya kalan okurlar ıSIDava sokula
mazlar .. 

3 - Okurların yanlarında kalem, listik, ve kalemtnf bulundur
maları mecburidir. "6240,, 

IKlNCl KAT: 3, 4 No. lı daireleri muhtevidir. Birinci kat dairele- '!!_!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rinin aynıdır. uzun bir koridor üzerinde kalorifer ve 8IC&k su tesisatı ve yirmi adet 

kömürlUk vardır. Apartımanlara ait servis merdiveni bqlannda birer 
ÜÇÜNCÜ KAT: 5 ve 6 No. lı daireleri muhtevidir. Diğerlerinin heli dt!mir kapıJı birer depo, arka apartımanın bu koridora inen merdi-

eşidir. ven b~ında adi ocaklı halen kömllrltık olan bir depo mevcuttur. Kö-
oöRDüNCO KAT: 7 ve 8 No. lı daireleri muhtevidir. Diğerlerinin mürlükJerin üç tanesinin içind&. bulaşık yıkama mahalli olup 2, 3, 4, 5 

eşidir. No. 1ı dükki.nlar tarafından mutfak olarak istimal edilmektedir. 

BEŞİNCİ KAT: 9 ve 10 No. h daireleri muhtevidir. 10 No. lı dai- UMUMİ EVSAFI: Huıın htiklAI caddesine nazır cephesinin birin-

rede ayrıca bir koridor üzerinde mermer tenekeli, kazanlı çam8f1rhane, 

beş küçük oda ve bir heli mevcuttur. 

ci, ikinci ve üçüncü kııtlannda phııiş ikinci ve üçüncü katlannda bal
kon vanbr. Bu cadde cephesinin zemin kab mermer kaplıdır. Arka kı-

9 NO. LI DAİRE: Bir antre üarine Uç oda ve bir koridor üzerine sımlann merdivenleri mermer, ön kısım apartımanın mozaiktir. Binada 
yine bir oda, bir heli, bir mutfak ve banyodur. terkos, elektrik, havagazı, kalorifer ve sıcak su tesisatı vardır. Sıcak su 

10 NO. LI DAİRE: Bir antre ve bir koridor tu.erinde Uç oda, heli ve kaloriferden yalnız cephe npartımanla istifade eder. 

ve bir mutfakbr. 

TARAS KISMI: Zemini karasiman kenarları duvar korkuluklu ve 
demir parmakbllı taraabl'. Sokak cephesinin tlattl kapalıdır. 

HAN D.AH1Lt: 2, 3, 4, 5 NO. LI DÜKKANLAR: Zeminleri ahşap 

ve pasaja nazırdırlar. 
6 NO. LI DÜKKAN: ~mini ahşap olup asma katı vardı .• 

7 NO. LI D'OKKAN: 6 No. nm eşidir. 

8 NO. Ll DÜKKAN: Büyük bir dükkiııdır. 

9 NO. LI DüKKAN: 8 No. nm aynıdır. Ve Ağaçeşmesl sokağında 

demir kırma kepenkli olup bu sokaktan 22 taj No. sını almaktadır. 
10 NO. LI DüKKAN: Zemini ahşap olup Alyon sokağına cephesi 

vardır • 

11 NO. LI DüKKAN: Zemini ahşap olup kapıcı odası olarak isti

mal edilmektedir. 

12 NO. LI DüKKAN: Alyon sokağına cephesi olan apartımanın 

methalıdir. Bir oda vardır. Ve buradan birinci kata çıkılır. 

APARTIMAN: BtR1NC1 KAT: 11ve12 No. lı dairelerdir. 

11 NO. LI DAİRE: Bir antre üzerinde biri camekinla bölUnmüt üç 
oda ve ayrıca bir koridor üzerinde bir oda ,bir mutfak ve bir heli.dan 

ibarettir. 

12 NO. LI DAİRE: Bir antre ve bir koridor Ur.erinde dört oda, bir 
heli, bir mutfak ve termosifonlu banyo dairesinden ibarettir. 

lKINCl KAT: Bir sahanlık ilzerinde 13, 14 No. lan havidb 

13 NO. LI DAiRE: 11 No. lı dairenin eşidir. 

14 NO. LI DAİRE: 12 No. nın e§idir. 

üÇüNCO KAT: 15 ve 16 N<>- h 4aireleri havidir. 

15 NO. LI DAİRE: 13 ~o. nın eşidir. 

16 NO. LI DAiRE: 14 No. nm etidir. 

DÖRDüNCü KAT: 17 ve 18 No. h dairelen tıe111di,. 

17 NO. L1 DAiRE: 15 No. nın aynıdır. 

18 NO. LI DAİRE: 16 No. nm aynıdır. 

BF.Ş1NC1 KAT: 19 ve 20 No. lı daireleri bavıdu. 

19 NO. LI DAiRE: 17 No. nın eşidir. 

20 NO. LI DAİRE: Bir koridor üzerinde Rmini karasiman, imzan 

ve tekneli çamqırhane ve üç oda, bir helidan ibarettir. Buradan tarasa 
çıkılır. Tarasın bir kısmı karasiman, bir kısmı ahşap ve bazı aksammm 
tlsttı kapalıdır. Koridorları demir parmaklıklı ve bet adet su deposu 

vardır. 

HAN DAHILt: 13 No. lı dükkin olup Rmini aıı,., ve ~da uma 
katı vardır. 

14 NO. LI DÜICKAN: Diğerinin aynıdır. 

15 No. Apartıman servis kapısıdır. 
... 
16, 17, .18 NO. L1 DüKKANLAR: Bu kısımda iki heli ve heli.lann 

üzerinde bir oda mevcuttur. Dükkanlar blribirinden demir camekinla 
aynlmış~. lçinde müstecire ait büfe ve camekan vardır. 

HANIN BODRUM KATI: 12, 15 No. lı kapılar ve 2, 3, 4, 5 No. lı 

dilkkanla..rıı:ı içinden inilir. ~mini çimento Pasajın altına isabet eden 

MESAHASJ: Umum sahası kadastro plim mucibince 839 metre 

murabbaıdır. Bundan 177 metre murabbaı pasaj, 65 metre murabbaı üs
ti.i açık husuai 5 No. h diikkindır. JılUtebakisi umumi han binaedır. 

Yukarıda hudut, evl'laf ve mesahaaı yazılı gayri menkulün nısıf 

hissesi arttırmaya konmuştur. 
1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 21 8 939 tarihinden 

itibaren 93811138 No. ile f stanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıkbr. nanda yazılı olanlardan 
fazla maltiınat almak istiyenler İ§bU şartnameye ve 938 1138 dosya No. 
Bile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin % 7,5 nia

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
"Madde 124,,. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadar4.rın ve irtifak hak
kı abiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas

rafa dair olan iddialannı işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak

si halde haldan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 

masından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna

mesini okum1J3 ve lüzumlu malfunat almış ve bunlun tamamen kabul 

ebniş ad ve itibar olunur. 
5 - Gayri menkul 21 9 939 ·tarihinde perşembe günll sa.at H den 

16 ya kadar 1st::.nbul Dördüncü lcra Memurluğunda üç defa bağrıldık
tan sonra en çok arttıran& ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham
min kıymetin ~ '?!> şini bulmıız veya satıt isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacak?ılar bulu:ıup da bedel bunlann bu gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklannın mecnıuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile

rek 6/10/939 tarihinde cuma günil saat H den 16 ya kadar lstanbul 
Dördüncü icra Memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin ala· 
cağına ruçhanı olan diğer alacaklılann bu gayri menkul ile temin edil
mig alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak ve mu•ıammen kıymetin 

% 75 şini tutmak şa.rtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmu.se ihale yapılmaz ve satıe 2280 No. lı kanuna tevfikan geri 

bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermeue ihale kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kim8e anetmi§ olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bet gün müddet
le arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran& ihale edilir. lki ihale arasındaki 

fark ve geçen gihıler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hftlnM hacet lrahnalrmz:ın memuriyetimizce alıcıdan ta.hail olu

nur "Madde 133". 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalms tapu ferağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermeye 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delWiye res
minden mütevellid belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 
ait olmayıp arttırma. bedelinden tenzil olunur. İfbu gayri menkul yukar· 
da gösterilen tarihte lstanbul Dördüncü icra Memurluğu odasında işb.a 
ilin ve ıösterilen arttırma ~amesi dairesinde satılacağı ilin olunuı. 

''6263,, 
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SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
Saçl1rı besler, köklerini kuv
Yetlendirir, dökülm!sini önler, 

kepckler.ai giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

lleyoi)lu - lat•nbul 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Pendik P. T. T. merkez binası tamirat ve tadilatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 28/8, 939 pazartesi saat 15,30 da B. Postahane 
binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım 

!rnmisyonunda yapılacaktır. 

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

Taliplerin keşif ve şartnameslııi görmek ve muvakkat teminatlarını 

yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkf.ır mil~ürlük idari kalem leva
zım. kısmına, eksiltme gününden en az sekiz gün evvel en az (1000) 

liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesika
lara istinaden İstanbul vilayetinden alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ti
caret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte eksiltme 

gün ve saatinde komisyona müracaatları. (6135) 
• 

Darphane Ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - 120 ton Alman kokunt1 n açık eksiltmesine muayyen günde ta

~p çık:nadığından ba eksiltmenin icrası mübayaa komisyonumuzca 
21/8/939 saat on dört buçuğa uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 2580 ve ilk teminat 193,50 liradır. Şartna

mesi muhasel::'ecfmizce vel'ilmektedir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 24:90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

(folerinde yazılı vesaikle birlikte tayin olunan eksiltme gün ve ı;ıaatin-

ie komisyona müracaat'-a"'tl. "6!361,, 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup ! 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 22/8/939 salı gü- ı 

nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi
nat ve ıtanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - Muhtelif şekil ve eb'attave vagonların dahiline asılmak üzere 

sekiz kalemden mürekkep emaye plaka. Muhammen bedeli 3416 lira 45 
kuruş ve muvakkat teminatı 256 lira 24 kuruştur. 

2 - 3 pusluk 1000 metre galvanize gaz borusu ile 12 adet demir ve 
galvanize gaz borulan için 6 köşe somu""l.lu çift mamelon (Demirden). 
Muhammen bedeli 2090 lira 54 kuruş ve muvakkat teminatı 156 lira 80 
kuruştur. (5916) i 

==========::::===============================I 
GÖZ HEKiMİ . , ! 

Dr. Nuri Fehmi 1 
ZAYİ l 

Nüfusumu zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü yok-

tur. Aksaray Haseki Ayberk ap.ırt. 
Tel. 23212 

LEŞTİREREK K ffiAR. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususiyet i

tibarile !'l~larm lurllma

sına ve lmruyara.k kepek

lenmesine mani olur. Saç

ları harici t~·sirattan ko

rur. Tatlı bir )·umu~hk 

ve tabii bir ı•arlakJık baJı

~der. ~ 1 
Her eczane ve ıtriyat mağaza-
larında. bulunur. ------Caddesi !O No. Enver Seyhun 

İstanbul Belediyesi karşısıiı.Jd · 

dL2 .. .. .. 1111 ............................ .. 

Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk H d
kimliğinden: 

Hazine muhakemat müdüriye -
tinin Beyoğlunda I<~iruzağada Çu-

kurcuma sokağında 29 numarada 
mukim Mehmcd F'uhir Akın aleyhi
ne açtığı davada müddei vekili ve-

saik vererek bundan bahsile müd
deialeyhe gıyap kararı tebliğini is
temiş ve müddeialeyhin ikametgahı 

run meçhuliyetine mebni gıyap ka
rarının ilanen tebliğine karar veril- r 
miş olduğundan mahkeme günü o
lan 7 /9/939 saat 9.30 da mahkeme
ye bizzat veya bilvekale gelmeniz 

için işbu muameleli gıyap kararı 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
FOSF ARSOL; Daiına kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah teıniıı 

eder; vücude genÇlik ve dinçlik verir. Her cczaa ede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26 - 11 - 93'.:! tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir . 

ilan olunur. "1938/ 1048,, ._ ... _.IRJl .. ım!lliillllall ....... ....... ._smmm ........................ ~ 

TÜRKiYE 

Kızılay Cemiyetin en: 
Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Ereğlisi Göçmen aşhane

leri için mahallinde teslim edilmek üzere 

• 
Ekmek, Et Ve Oclun ihtiyacı 

Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21; 81 939 tarihi
ne mü.sadif pazartesi günü saat 11 de Yenipostane civarında Kızıl
ay hanında Kızılay İstanbul Deposu Direktörlüğüne mi.iracaatları 

lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müess~seler arttırma ve eksilt
me komisyonundan : . 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebel~ri için 1880 takım pijama kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16/ 8/ 939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla

caktır. 

Muhammen fiyat: Bir takım pijama için: 284: kuruştur . 

Muvakkat teminat: 400 lira 44 kuruştur. 

İstekliler nümune ve şartnameyi her gün Fuatpaşa Türbesi karşı

sında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun

da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban

ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 

evvel makbuz mukabili komisYc;>na vermeleri. "5600,, 

Sahibi: Ahmet .Cemaleddin SARAÇOGLU 
NCş~yat ınüdörü:_.Macit ÇETlN Basıldığı Y.er: Matbaai Ebüzziya 

DEVLET DENİZYOLLARI iŞLETME 
U.\~ UM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

iMfi fiF*PMMF*fuf 

Acentalarınuz tara(ındar. görülmesi lazım gelen yolcu ve yük iŞ 
leri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellünıüne '~ 
herhangi bir müraca.~.t veya ihtilaf hakkında yapılacak şifahi ve tıılı 
riri müra('aatlarm doğrudan doğruya alakadar accntalarımıza yaP
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ması icabcderken Umum MüdürlUğe yapılm:ıktadıı·. Bundan sonra b 

gibi hwmslara ait şifahi ve tahriri mtiracaatların, İstanbul Galata'd 

eski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (t 

lefon ·12362) Baş acentahğa ve vapurlarım12ın uğrağı olan iskele}erd 

de doğrudan doğruya mahalli ac:cntalarımıza yapılması lüzu.ınU jJB 

olunıır. (6175) 

lstanf.ml Asliye Atlırw~ Hukıı1', j 
1U ahkemesindcn: 1 

Davacı: Makbul~, 

Dava olunan: Eyüp Filköpr ü kar 
şısı Marikanın 55 numaralı evinde 
Mehmet. 

Davacı Makbule tarafından da- ı 
vah Mehmet aleyhine açılan boşan
ma davası için davalının 22-6-939 1 
perşembe günü saat 15 de mahke -
memizde hazır bulunması lüzumu 
ilanen tebliğ edilmesi üzerine mu -
maileyhin o gün gelmemesi veya bir 

vekil göndermemesinden dolayı hak 
kında gıyap kararı ittihaz olunmuş 
ve imla kılınan bu karara ait ih -

liğit1den: "t"' 
Doktor İbrahim, l:' eniko.pı A>. 

kin soltıtk 6 numarada. jjeJ' 
Hazinenin aleyhinize . 

me eylemiş olduğu 82 ~e· 
nın % 5 faiz ve % 10 ücretı t· 
kalet davasının davetiyesi i1<~;6 
gahınızın moçhuliyetine nıeblll ge.· 
hazfran 1939 tarUıli Yeni SabaJl -;e
zetesi i!~ ilanen tebliğ olunan dil!<~ 
tiyeye ic::ı.bet etmediğinizden btJ ıl · 
re hakkınızda gıyap kararı ç.·~~:111 
nıasına karıır verilmiş olup vı rı:ı1'ı 
Muhasebattan celp olunacak e1f il'i 
müsbite üzerine karar vedl~~~
tebliğ· makamına kaim oınıa{( il ~lı 

barnamcnin bir nüshası da malı - lundt1"' re malıkennnin muallU.k bu &e 
keme divanhanesine asılmış ve key- 11/ 9/ 939 saat 10 da ınahkcC1 i 

· fiyetin on beş gün içinde ilanı için bizzat ·~ya bılvekille bulunrna.Jl1ı j5 
tahkikatın 5/ 10/ 939 perşembe gü- çin işbu mt•ameleli gıyap kara.fl 
nü saat 13,30 a bırakılmasına ve teb gün mtiddetle ilan olunur. 
liğ yerine geçmek üzere ilan olunw'. "Q39L~ • 
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