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HER T0RK genel, HER T0RK münevveri ve 
HER TORK için bu haftanın en büyük milli ve 
edebi zevki genç ve ateşli muharriri RAHMİ 
YAOIZ'm 1TALYAYA AÇIK MEKKTUBU'nu 

okumak olacaktır. ~U8TOS 
1939 

Telefon - 20795 
lk.i.ncl yıl - No. 463 
(Her Yerde S Kunıt) QÜNLÜK elYASI HALK QAZETBBI 

MfIJJ iMAN ve HEYECANIN bu yeni indi
faı CUMA GÜNÜ ÇIKIYOR. 

(BiVün müvezzllerden arayımz) 

Milli Şef Trakyada 
ümhurreisimiz Ve Vekiller Bugün 
Manevra Sahasına Gidiyorl~r 

... 
• 

lnönU, ~fikalan ve çocuklaril6 yaptıklan kotra gezintiainde 

Hllli Şeflmk lsmet İnönll, dön öile Uzerl Florya 11Ç1Jıua1runı~ 
yanın saat kadar blr kotra gezintisi yapmı~. Öğledea 80 

98&t 17,SO da, tehrlmlzde bulunan Başvekil Refik Saydam, otomo
bille Floryaya giderek RelslcUmburomuz tarafmdaa kabul olun
mq ve Mllli Şef'in nezdinde iki saat kadar kaldıktaa sonra t.ekrar 
Perapala& oteline dönmü!ftUr. Ak!fam merl, &met İnönü, malyetlle 
beraber biraz dola§mıtbmhr. Milli Şef bu sabah Trakyadald bö
yök manevralarda bulunmak üzere !!Jelırlmbl terkedecektlr. 

Manevra Harekitı 

icimizde , Y aşathğımız 
Yılanla.rın jçyüzleri 

MASKELERi INDiRiYORUZ 
İtalyan Propaganda Nezaretinin, Şehrimizde Bu· 
lunan ''ita/yan Turizm Kurumu,, Vaaıtaaile Köy 
Odalarına Varıncıya Kadar Her Tarafa Propa
ganda Broşürleri Göndermekteki Malıaaclı Nedir? ; 

5 ------ -- -
ccttalyan cemiyeti hayriyesi,, ya

zımıula "İtalyan milli turizm kuru
mu,, yani E. N. l. T. cemiyetinden 
de kısaca bahsetmiştik Bugün ef
kanumumiyeye bu kurumun mem
leketimime güttilğtl gayeyi anlata· 
cağız. 

Bu kurumun başkanı İtalyan 
Vertova'dır. E. N. l. T. İtalyan pro
paganda nezaretinin dış memleket
ler propaganda kolunun İstanbul 
şubesidir. İtalya Propaganda Neza
retinin bastırdığı bütün broşürler, 
her ecnebi memlekete gönderildiği 
gibi İstanbula da gönderilir. Bun 
lan İstanbulda dağıtmağa memw 
yine Casa d'ltalia'nm bir kolu olaı 
E. N: t. T. dir. Bu rUmuzun asıı 
manası "Ente Nazionale Italiano 
Turistico,, dır. Yani İtalyan Milli 

Turizm Kurumudur. 1 
İtalyan Propaganda nezaretinin 

çok ehe!DJllİyet verdiği bu kurum ı 

E. N. t T. nbı baludafta mahat Cua d'ltalla biaul 

hemen hemen dünyanın her memle-1 Parla tubeeidir. Pariste Bulvar Des 
ketinde mevcuttur. Bunlann içeri- Italiennea'deki E. N. t T. in fUbelİ 
sinde en fazla propaganda yapan (Soaa S UaclJ ..,..._..) 

kate Şayan 
r Yazı 

: Bileyin Oalıld YALÇIN 

elgraflar Damlg m ....... 
dair Almaııyaauı en mWıim 

...,...,lerindea addedilen Natloul 

Bu Sabah Başhyor Recai tabanla Annesi ı ivan Mihailof ile a-
ü 1 0 •6 .. , . . Bir • • N ·· b ~ 

g'un bir fıkrasmclan bahset-

8urada izhar edilen mütaleayı 
k bakım.dan dikkate değerli 

uz için onlan hatırlataca-

4hnan gazetesinin ifadesine na
• Lehistan on sekizinci asırda 

•"••·uıan tarafından tasfiye ( ! ) e
•.111~· ıt;·. Bu bir siyasi zaruretti ve 

t eseri idi. Halbuki yapılan 
andalar bunu haksızlık ola

tavsif etmiştir. 
"Şimdiki Lehistan da 1782 de 
Vedilen Lehistanm aynidir. Me

için bir yUz karasıdır; Av
auDıü İıÇill bir tehlikedir, kendi 
için bir felikettir. 

m.areşa tin m.anevra razıyetı Tahkikat vını urn ergue 
Alan Kıta/arı Teftiş Etti 

lstanbuıun hava hücumlarına karşı müdafaa 
tedbirleri tamamlandı. Tehlike yarım saat 

evvelden halka bildirilecek 

Müddeiumumilik Recai Babanla 

validesi Saibe Baban aleyhinde bir M•kedonya komltecllerl mUataldl bir Makedonya kur. 
tahkikatla meşgul olmaya başlamış m•k için tot•lller devletlerden yardım nn görllyorlar 
tır. İhbara ve iddiaya göre Recai 
Babanla Saibe Baban kendilerine ait Belgrad, 15 (Hususi) - Make
olmayan bir arsayı satmak sureti- donya komitesi reisi lvan Mihailof, 
le birisini dolandırınışlardır. Suçlu muavini Yordan Çikotsof ile bera
sanılan ana oğul bu isnadı şiddetle ber Nürnbergde bulunmaktadırlar. 
reddetmişlerdir. Tahkikat ihbarın Birkaç gün sonra Bitlerin de huzu-
doğru olup olmadığını ortaya çı- rile büytik nazi tezahürlerine sahne 
karacaktır. olacak olan bu şehirde, daha birçolı 

Fransanın 
Suriye Komiseri 
Pariae Gidb'or 

tanınmış komitacılar toplanmış bu
lunmaktadırlar. 

Nasyonal sosyalist ileri gelenle
rile sık sık temaslar yapan komi
tacılar bıifkaç hafta sonra Ama .. 
vutlukta toplanmak kararını ver-
~flerdir. 

l.ehiatan ahlikı bozulmuş ve ge
-.ya almış bir idareci sınıfın e

_,,,1'-..ıı:_· • Dahilde şerefini kaybetmit 1 f bu devleti taksim etmek gerek
• ~eri bir diktatörltlğtln hakla

mahrum ettiği Lehliler ve 

Komi .... Hatar Uhakı hak
lunda hUkOmete malOmat 

verecek 

Ga~ bugün Bulgaristan, 
Yunanistan ve Yugoslavyanın e-

linde bulunan 30000 kilometre mu
rabbaı arazide müstakil bir Make
donya kurmak olan komitacılar, bu 
gayeleri için kendilerine ancak tota- ı 
liter devletlerin yardım edebllece-.i:""""llYetıer Prusya idaresinin refa

Avusturya idaresinin niumı
\te Rus ic1areeinin rahabnı anyor-

~Yrupada bugtlnkU. kargqalık 
' Deri geliyor! Neden devletler 
....._~ıtı an•aı•mıyor, diye merak 
~ artık hacet kalır mı! Görü
~ ki Almanlar ve İtalyanlar ile 

!!11+-'M mensup devletler bü
bqka bir lisan, baeka bir 

...._ ._ ve bqka bir prensip tatbik 

~~~· Bukadar derin ve esaslı 
h._~ içinde anlapııanın ve dost 
·~ imki.m yoktur. 
iı.ı.. 4hn'"ıar bugün, açlıktan, tıka
~ fiklyet ediyorlar, hayat 
-.:_~ iılttyorlar ve bunun bR hak 
~u 116)'1Uyorlar. Biz1erin te
~ göre de yaı•mak her fer
~'- her milletin hakkıdır. Yalnız 
~ veya ltaıyanlann değil. 
~yh, bizVn fikrimia:e yaşa
-.; iınki.mnı gerçekten bulamıyan 
~ letıe:; diğerlerile haşhaşa vere
'-' llınunıt ve mU3t;erek bir uzlq-

l'olu btıımalıdırlar. 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

(8oau) Uncu •yfamn.da) , 

-

lılarsilya, 15 (A.A.) - Fransa
nm Suriye fevkalade komiseri Pu
aux, bu aabah Beruttan buraya gel
miftir . 

Puaux, Suriyede bilhaesa Fran
m - Türk anJıpnasından ve Hata
yuı TUrkiyeye ilhakından sonra ha-
811 olan vaziyet hakkında alikadar 
naarlara malfunat vermek üzere 
Pariae gitmektedir. 

Hudut harici Ç1kanlan 
.. zetecl 

Prag, 15 (A.A.) - lngilterenin 
Berlin sefareti tarafından yapılan 
tegebbüs üzerine Nazi makamları 
Timea ve New-York Timea gazetele
rinin muhabiri Parker'i hudut hari-
cine çıkarmattan vugeçmie)erdir. 

letpp.._ haft • .._._._ bql •n••m lgıla ,...-. •m 
l!!eleöaU. ........ tanue mermlll GAVUR İMAM 

FAilrne, 15 CA.A.) - DUn geceyi 
Edirnede geçiren M&ref&l Fevzi 
Çakmak, bu sabah maiyeti erkim 
ve manevralara iştirak edecek ku
mandanlarla birlikte manevra saha
sına gitmiştir. Mareşal, manevra 
vaziyeti almış bulunan kıtalan 
baştan başa dolaşarak tefti~ etmiş 
ve yine maiyeti erkanı ile birlikte 

bu akf&Dl geç vakit :Edinıeye dön- Zeynel Beelm BUN el
milftUr. Harek&ta yann sabah bat- ze bu '!'8fhur zeybelln 
lanacaktır. her ••lhaaı bin bir he-

NAFIA VEKtr.t MANEVRA. racan ve macera dolu 
SAHASnmA hayabnı birkaç gUne ka-

F.dirııe, 15 (A.A.) - Manevra- dar anl•lmlya baflıya. 
lar mUnasebetile :Edinıeye bugün ls C8klH• • 

tanbuldan bazı mebuslanmız gel- ============= miştir. (Som S üacU •yfada) i -

fine inanmışlardır. Arnavutluktan 
Ege denizine kadar uzanacak ve 
kendi emirlerile hareket edecek olan 

böyle bir hükfunet, totaliter devlet
lerin de çok işine gelmektedir. 

Bu suretle, çarlık Rusyasının 

HER SABAH 

• 
· latikbalimiz 

Ula Tanndan t.emennimls daha 

bttytlk 'l'ilrk harp gemilerinin. me
.. beheri 10,000 t.onlok "Kemal 
Atatürk,, ve "İsmet lnöall,, kruva-

sörlerlmlsbı de isimlerlnin konuldu
ğunu bu sütunlarda okuyuculanmı
za tebşir etmek saadeU. ermemlZ
dir. 

Eski Malnıdoaya komlfeli ~ 
Todor Alelmaadrof 

yardımile müstakil bir Makedonya 

kurmak için çalıpnı9 olan Make
donya komitasının eski reiai Toctc. 
Aleksandrofun plinı, lvan Kilıailot 
dun görmek eekline tahvil ~ 
ti~ ' 

Denizlerdedir 

Tttrk vatanının istlldıallnin de
alsde olduğuna iman edealerdeals. 
Modem harp gemilerbda her ba

kmıdaa milli olduldanm bilmekle 
beraber Ttlrkiyemlzln batm eayı. 

hr bir denb kuvvet.laden asla istif-. 
u göst.enımty~ blhneUyiz. 

A. CEJIALEDDIN SARAÇOGLrt 
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Enver Paşa Vahidettinin Y a'!ın- Yüzünden Olüm 
dan Çıkarke~ Biraz Sinirli idi ---Bir çocuk baba•ının ta-

banc•slle oynarken ka
zaen vurularak öldü Damad pa.c:anın ylizü sararmış, 

fakat ayni zamanda gülmüştü ~c. 
., d.i b uı Heyecanla, yaşa Zekı. .. ye at> -

ra;ak muhatabının sözünü kesti. 
Elik s1rtmı okşarken: 

_ Bu şekli de aramızda görii -
şüp cfüı:ıüne1im. dedi. Fakat, bu hu
sus için şcvketmcabı kim ikna ede
cek. 

Zeki Bey, yalının barem tarafı-
nı işaret etti, elini göğsüne vur
du ve bağırdı: 

- Mediha Sultan ile ben .. 

Yıldızı sarsan ilk fırt.ıııa 

1334 yılı eylfılünün altıncı gU~ü 
ve öğle vakti idi. Son günlerde un
vanı. Başkumandanlıktan Başku
mandanlık erkanıharbiye reisliğine 
tebdil edilen Harbiye Nazırı Enver 
Paşa, bir saat kadar kaldığı huzur
dan, sinirli ve biraz düşünceli bir 
vaziyette çıktıktan sonra, mabeyin 
erkanından kimsenin odasına uğra
madan sarayı terketmişti. 

Enver Paşanın bu tavır ve vazi
yeti, mabeyinde bulunan musahip, 
esvapçı, seccadeci vesaire gibi hün
kann hususi hizmetlerine bakan ve 
zaman icabı kulakları kirişte bulu
nan bendelerini biraz telaş ve fakat 
çokça ferahlandırınışb. Herhangi 
bir lüzum üzerine o sıralarda huzu
ra girip çıkanların, hünkarın da en
dişe içinde bulunduğunu görmeleri 
ve biribirlerine söylemeleri, saray
da uyanan teliş ve merakı büsbü
tün arttırmıştı. Bu ara, ağızlarda 
birtakım rivayetler de dolaşmağa 
başlamıştı. 

İttihat ve Terakki aleyhdan o
lan bendegan arasında çok acı bir 
haber çalkanıyordu. 

Kafkasya mesailinde Osman
lı hükumeti menafünin ihmal 
edilmesinden dolayı ricali hükfımet 
ile müdavelei efkar etmek üzere Al 
manyaya giden Sadırazam Talat pa 
şanın İmparator Vilhelm tarafından 
istiskal ile karşılandığı ve bundan 
son derece münfail ve müteessir o
lan paşanın, ağır bir telgrafla En
ver paşayı muahaze ettiğini söylü
yorlar, hatta biraz da memnunluk 
alaimi gösteriyorlardı. Yüreklerin
de birazıcık olsun vatan ve millet 
sevgisi olanları da bu havadise i
nanmıyor, eğer sahi ise çok acı ol
duğunu söyliyerek hayıflanıyorlar· 
dı. 

Enver paşa ile diğer İttihat ve 
Terakki rüesası arasında, sulh me
selesinden çıkan bir ihtilafın had 
bir şekil aldığı ve paşanın padişah 
ıile birlik olarak, Talat paşanın da 
!stanbulda bulunmamasından bilis
tifade İttihat ve Terakki cemiyet 
ve fırkasını dağıtacağı rivayeti de 
dönüyor ve bilhassa bu havadis ben 
degandan bir kısmının sevinçten 
başlarım döndürüyordu. 

Halbuki, bu ve buna benziyen 
rivayetlerin hepsi de asılsızdı. Me
sele şu idi. 

beyefendiden keyfiyeti istifsar bu
yurarak ş:ıyet endişem veçhile ev
velki ariıam vasıl olmamış ve bina
enaleyh takdim olunamamış ise lfıt 
fen melfuf arizanın takdimine ta
vassut blılyurmalan ricasını istibka
yı teveccühatı aliyyelerine ve me
muriyeti cedidelerin in tebrikine \"e
sile ad ve arzı ihtiramata müsaraat 
ederim efendim hazretleri. 

23 Ağustos 1918 

'::enevrede Dersim Mebusu 
Sabıkı 

Lfıtfi Fikri 

Atebei Hazreti Patlişalliye 

Şevketmeab Efendimiz, 
Vatanını seven ve ayni zaman

da hem bilen ve hem tarihini tanı
yan her Osmanlı zatı hümayunlarını 
ilk meşrutiyeti padişahi, yani huku 
ku saltanat ile hukuku milletin müs
takar bir müvazenesinde saadeti 
memleketi mütekafil bir tarzı ida
renin ilk hakiki bani ve müteşebbi
si olacak bir padişah olmak üzere 

selamlamayı bir vazife edinmelidir. 
Filhakika Sultan Hamitli Sani Haz· 

retlerinin saltanatları müddetleri 
ruhu hadisat itibarile devri meşru-
tiyet denilen de\Tei ihtila.Iiyenin kü-
şadında hitama ermiş addolunmak 
lazımgeldiği gibi mağfur Sultan 

Mehmed Han Hamis hazretleri de 
devrei ihtilaliyenin en ateşli, heye
canlı bir zamanına rasgelmek ve 
böyle zamanlar için ise diğer birçok 
memleketlerin tarihile malfım oldu
ğu üzere makamı saltanat için bü
yük bir vazife mevcut olmamak ,.e 
hatta taht ve saltanat nev'ama mili 
ga olmuşçasına bir anarşi ile karı
şık bir idarei kahiı enın vücut bul-

ması zaruri kalmak itibarile büyük 
bir faaliyet gösteremediler ve daha 
ziyade menfi bir mahiyette kaldılar. 

Fakat memleketimizde asırlar

danberi devam eden saray suiisti
malatı nasıl akibeti berakis tesir ha
sıl ederek 10 temmuz denilen vak'a 

Dün Kumbaracı yokuşunda otu
ran Fethi isminde 16 yaşlarında bir 
çocuk babası evde yokken konsolun 
gözıünde duran tabancayı alınış ve ı 
oynarken tetiği çekmiştir. Tetiği 
çekmesile beraber çıkan kurşun al -
nından girmiş ve derhal ölmüştür. 
ölüyü muayene eden tabibi adil En 
ver Karan gömülmesine izin ver
miştir. 

GVMRtmLERDE : 

Bir eroin kaçakçısı 
yakalandı 

~uhafaza teşkilatı memurları 
dün Kürd Osman isminde bir eroin 
kaçakçısını yakalamışlardır. Ka -
çakçının faaliyetinden bir müddet
tenbcri şüphelenen memurlar Osma
nı yakından takibe başlamışlar ve 
dün Eminönünde elinde bulunan e
roini birine satarken cürmü meş
hud halinde yakalamışlardır. Kaçak 
çının üzerinde yapılan aramada pa
ketler içinde bir miktar eroin bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. 
Suçlu hakkında takibata başlan

mıştır. 
'-"'"'"-A.."A-AAAA.A./"""'vvvv"V'>.;'V".".A"""./V"'.,,...... 

DENİZLERDE: 

İstinye doklarından 
çıkarılan İşçiler 

İstinye doklarında son zaman
larda işler bir parça hafiflemiş ol
duğundan idare buradan yeniden 13 
kişi çıkarmıştır. 11?lerine nihayet ve
rilen bu işçiler haklarının korun
ması için idareye müracaat etmiş

lerdir. işçiler eskiden olduğu gibi 
parti halinde ve münavebe ile çalış
malarını istemektedirler. 

Bir motör mavnaya Ç•r
pillrak parç•landı 

Dün sabah 8,40 da Hali~te lima
nın 2 numaralı romörkörüne bağlı 
293 numaralı mavnaya Şarap iskele
si istikametinden gelen Büyükada 

ile koca Osmanlı padişahlarının mu motörü çarpmış ve mavnanın arka
azzam tahtını kudret itibarı ile sars sını kamilen parçalamıştır. İnsanca 
mış Ye Umuru idarede bir seyirci zayiat olmamıştır. 

mevki ve mahiyetine tenezzül etmiş Bir den·zcl motörden 
ise ondan sonra devrei ihtilaliyenin düşerek boftuldu 
suiistimalatı, farlı hoşneti de ayni lstinyede Mustafa reisin idaresin-
kavanini tarihiye icabı olarak bir deki 6 tonluk Yılmaz motörü lstan 
aksi tesir husule getirmiş ve herke- buldan Rivaya giderken gece saat 
sin nazarını şimdi tekrar makamı 23 de Rivanın Galara mevkiinde sa· 
saltanata imale ettirmiştir. Şu aksi hilden 6 mil açığına geldiği vakit 
tesirin en germi aldığı bir zamanda motörün mürettebatından Şileli Meh 
padişah oluyorsunuz. met motörün başından denize diiş-

Onun içindir ki efendimiz, mem- mi.iş ve kaybolmuştur. Yapılan ara
leketin bihakkin ilk meşrutiyet pa- malara rağmen Mehmet bulunama-

dişahısınız ve öyle olacaksınız. ya- """m"'"ı""ş""v"'·e,,....b,,,..,,...ogu.,,.,~ ..,,..1..,,..d"'u"'ğuvva-vn"l"a"'ş""ıl""m"'ı"'şt"'ı""r"". o/VV 

ni zamanı saltanatınızda ne asarı 
sabıkada padişahlarda görülen hu-

l\IAIIKEM~"'LERDE : 

kuku mutlakaya malik olmak isti· Hırsızlığını mahkemede 
yeceksiniz ve ne de bir devrei ihti- itiraf etti 
laliye zamanında bizzarure maka
mı saltanata gelen zafın devamına 

müsaade edeceksiniz. Şu suretle bir 

Bir müddet evvel Gülhane par
kında Marikanın mücevherini çalan 

Sabık Dersim mebusu olup o sı
ralarda Cenevre şehrinde bulunan memleketin tekemmül ve inkişafm
Lfıtfi Fikri bey, saltanat makamın- da gayrikabili defi bir merhale olan 

İbrahim ve Hakkının duruşmaları 

asliye 2 inci cezada yapılmış suç
lular müdafaalarını yapmışlardır. 

Suçlu İbrahim müdafaasında: 
da vukubulan değişiklikten ve yeni 
padişah Vahidettinin İttihat ve Te-
~ki fırkası erkanına karşı öteden 

)eri beslediğini bildiği fikir muhale 

!etinden cüret alarak, zatı şahane- ile çıkmış ve "Restorasyon., denilen 
ye takdim edilmek üzere mabeyin hali tabliye geçmiş olur. 
başkatibi Ali Fuat beye bir layiha 

ve nev'ama bir "neşvünema marazı,. 

~smiyesine seza bulunan devrei ih
tilaliyeden inşallah memleketimiz 
yeddi hümayunları ile ve hayırlısı 

göndermişti. Az bir zaman sonra, Devrei ihtilaliyenin bidayetinde 
bu layiha ile birlikte gönderdiği memlekette gfıya hemen meşrutiyet 
mektubuna cevap alamayınca, mek- teessüs etmiş ve ananı idareyi eli
tubunun ziyaa uğramış olması en- ne alabilecek bir ekseriyet fırkası 
dişesile ayni layihayı diğer bir mek- ve hem onu icabı meşrutiyet müra-

- Evet çaldım fakat çok sarhoş
tum. Sonradan bu hareketimin fena 
olduğunu anladım ve bir paket ya-
parak çaldığım eşyaları park kapı
cısına, kendisine tarif ettiğim Ma
rikaya verilmek üzere biraktım de
miştir. 

Muhakeme evrakın tetkiki için 
6 eylfıle bırakılmıştır. 

ısır sabıkahnın marifeti 
.~ tuba iliştirerek başmabeynci Lfitfi kabe edebilecek bir ekalliyet fırka- Mehmet namı diğeri Karam.aka

ra isminde bir sabıkalı dün Vefada 
Zillfi ve Ziya isminde ilci kişiyi 

sustalı çakı ile yaralamıtır. Sultan-

Simavi beye göndermişti. sı da derhal husul bulabilirmiş gibi 

Mektup ve layiha aynen şöyle kuvvetleri bir çok zevatla beraber 
yazılmıştı: . o vakit mingayri haddin ekalliyet 

Serkarin Hazreti Padişahi Lutfi fırkalarinı temsile teşebbüs etmiş-
Sivami beye: tik. Halbuki, bilfilıare devrei ihtila-

Ef endim, liyenin sadematı müthişesile bütün 
Bundan birkaç hafta evvel baş- bu teşkilat altüst oldu. Birçok kim

kitabet vasıtasile atebei hazreti pa- seler bu uğurda kurban oldular, ha 
dişahiye bir arizai siya.siye takdim yatlarını kaybettiler, kullan gibi 
etmiştim. Postalann ahvali malfım canlarını kurtarabilenler de dahilde 
olduğundan belki vasıl olmamıştır ve hariçte, şurada burada lalüeb
endişesile mezkur arizanın bir ntis- kem vekayie intizaren durup kaldı
hasını da bu kere leff en tarafı dlile- Iar. 
rine gönderiYorum. Lfttfen Bask5.tip (Devamı var) 

ahınet 1 nci sulh cezada duruşması 
yapılmış ve müteakiben tevkif edil
miştir. 

Karısını öldüren k•tllln 
muh•kemael 

Dün asliye 2 inci cezada karısı 
Fatmayı öldüren sucu Halid.in du-
ruşması yapılmış ve geçen celsede 
3 üncü cezadan getirilen evrak tet
kik edilmiştir. Muhakeme karar i
çin talik edilmiştir. . 

....................... 11111111~ıııııı. 

Okuyucularımız - Diyor ki : 
Memlekete okuma ev
ki böyle mi aşılanır? 

Senelerdenberi köprünün Ka
dıköy ve Haydarpaşa vapur is
keleleri tarafında bir gazete ve 
mecmua satış kulübem vardı. 
Evvela kulübe yıkıldı, köprü
nün altına isabet eden bir ya
rım dükkana sığındım. Bu gün 
o dükkan da yıkıldı. 
Dünyanın her taraf mda ga· 

zete, mecmua ve kitap satışla
rına mahsus kulübeler varmış. 
Buralarda gazete, kitap, mec
mua meraklıları istediklerini 
bulabilirlermiş. Ben daima biz
de de okumak zevk ve merakı
nı aşılıyacak böyle neşriyat ku
lübelerinin açılmaları lüzum ve 
ihtiyacına iman ettim ve bu i
namş dolayısiledir ki senelerce 
yazın cehennemi sıcağına, kl
şın dondurucu ayazına göğiis 

gererek köşemde sebat etilin. 
Bugün kulübem ve dükkanım 
yıkılmış bulunuyor. Acaba te
miz ve gösterişli bir gazete ve 
mecmua satış kulübesi köprü
nün altını dolduran piyazcı, ma
nav ve şerbetçi dükkanlarından 
daha fena manzaralı mıdır? 

Makamı aidinin lfıtfen dikkat 
nazarını çekiniz. . 

Köprüde gazeteler bayii 
Kemal A~ıl;.el 

YENİ SABAH - Memleket
te gazete, mecmua ve kitap sa
tış kulübelerinin ve müşterile
rinin gün ge<;tikçe çoğalmasını 
beklerken Kadıköy ve Hnydar
pasa yolcularının emekdar ga
zete bayii Kemal Açrkel'in titiz 
bir itina ile bezeyip tanzim et
tiği neşriyat satış kulübesin
den mahrum kalması esefe şa
yandır. 

Ankarada toplanan son neş
riyat kongresi memlekette oku
ma zevkini genişletmek için a
lınması lazımgelen tedbirleri a
rayıp bulmuştu. İstanbulda ise 
biz mevcut bir iki temiz neşri
yat satış merkezini şu veya bu 1 
sebeple ortadan kaldırıyoruz. 

Bu vaziyet karşısında fıkra
nın meşhur perhizi ile lahana 
turşusunu hatırlamamak kabil 
olamıyor. Mesele halkın rahatı, 
köprünün güzelliği ise gözleri 
okşıyan, ruhları doyuran bir 
neşriyat meşherinden evvel 
köprüde kapanacak müstekreh 
manzaralı, bol sinekli bir hayli 
barakalar daha vardır. Mercii 
aidinin ehemmiyetle nazarı dik
katini çekeriz. 

Donu Vapuru 
lngiliz Loi~ine 
Muaven~ Ettirilecek 

5300 tonluk Karadeniz tipi vapur 
larıımzdan Doğunun mahzurlu ve 
noksan olarak yapıldığı için teslim 
alınmadığını yazmıştık. Vapuru inşa 
eden tezgahların vapura ilave ede
cekleri ağırlıktan sonra süratine ve 
vapura hiçbir zarar vermiyeceğini 
söylemesi üzerine hükumetimiz ya
pılacak seyir tecrübelerinden sonra 
vapurun teslim alınacağını bildir
miştir. 

Ancak beynelmilel mevzuata göre 
herhangi bir vapur inşa edildikten 
sonra Loit tarafından muayene e
dilir ve matluba muvafık olup olma
,dığı teslim edilmektedir. Doğu va
puru Almanyada inşa edildiği için 
Alınan Loidi tarafından muayene e
dilmesi ieabetmektedir. Hükumeti
miz Doğu vapurunu birçok nokta
lardan mahzurlu gördüğünden ya
pılacak umumi muayenede bulun -
mak üzere İngiliz Loidinin de bulun 
ması için müracaatta bulunmuştur. 

Yakında yapılacak tecrübelerden 
sonra hükfunetimiz İngiliz loidinin 
vereceği rapor üzerine vapuru tes
lim alıp almıyacağını Alman şanti
yelerine bilrlirecektir. 

Bir k 1 nuhakamesl 
OrtaköyJ~ 1'..ırkek İsmail lakabı lie 

anılan şoförü öldürmekten maznun 
lzak ve Sadıkın duruşmaları dün 
asliye 2 nci cezada yapılmış ve ev
rakın tetkiki için talik edilmiştir. 

= 

• 
lzmire 
• 

ilave Seferler 
Pazar günü açılacak olan bey

nelmilel İzmir fuarına şehrimizden 
ziyaretçi akım başlamıştır. Deniz
yolları işletmesi ihtiyacı karşılıya

bilmek için lzmire ilave postaları 
tahrikini kararlnştırmıştır. Bu cüm 
leden olmak ü~re Cümhuriyet va
puru ilave olarak bu cuma lzmire 
kalkacaktır. Bundan başka her pa
zar hareket eden Eğe de yolcularını 
pazar günü 1zmire yetiştirt)bilmek 
için muayyen seferini cumarteı:ü gü 
nü yapacaktır. 
~~V'V'VV 

İKTiSAT İŞLERİ: -------
ipek kozas1 ihracatına 

başlandı 
Bu senenin yeni ipek kozası mah 

sulünün ihracatına başlanmıştır. İlk 
olarak İsviçre için on bin kiloluk 
bir parti satılmıstır. Bu kozaların 
kilosu 223-225 kuruş arasında mu
amele görmüştür. Yerli fabrikalar 
da ihtiyaçları karşılamak üzere mü
bayaata devam etmektedirler. !s
viçreden de yeni talepler mevcut ol
duğundan piyasada bugünlerde e
hemmiyetli satışlar yapılacağı umul 
maktadır. 

İtalyan ve A~manıar ace'e olarak 
keçi kılı alıyorlar 

İtalya ve Almanya firmaları son 
iki üç gün zarfında piyasamızda
ki faaliyetlerini arttırmakta ve ace
le olarak külliyetli miktarda keçi 
kılı mübayaa etmeğe başlamışlardır. 
İtalya ve Almanlar satıcı firmalar
la temasa geçerek hemen hemen iste 
dikleri fiyat üzerinden mal mübayaa 
etmektedir. Bu sebebden fiyatlar 50 
kuruştan 56 kuruşa kadar yüksel
miş, taleplerin mütemadiyen artma
sı fıyatların daha bir miktar yükse
leceğini göstermektedir. Hatta !tal 
yanhır, İtalya sif teslim olmak üze· 
re 66 kuruş üzerinden bile fiyat tek
lif etmektedirler.Bu sebebden şimdi
ye kadar piyasada mm•cut olan stok 
ların mühim bir kısmı birkaG gün 
içinde erimiştir. Bu hafta İtalya ve 
Almanyaya birkaç vapur mal sevke 
dileceği anlaşılmaktadır. 

Takas şirketi faaliyet• 
geçti 

Yeni takas şirketi takas muamela 
tına başlamıştır. Şehrimizde takas 
üzerine iş yapan tüccarlardan bazı
ları şirkete müracaat ederek ellerin 
de bulunan takasları satmak iste -
mişlerdir. Şirket bu tüccarların 

teklifini kabul etmekle beraber 
kendilerine 48 saat zarfında cevap 
verileceğini söylemiştir. 

Yapılan tahkikata göre şirketin 
koyduğu bu 48 saatlik milddet ta
kas fiyatlarında ehemmiyetli deği-

şiklikler olabileceğinden tüccarlar 
şirketin bu kararını iyi karşılama
mışlardır. 

le~• ıbul kambiyo 
mUdUrlUğü 

Yeni teşekkül eden takas şirketi 
müdürlüğüne tayin edilen eski kam 

biyo müdüııünün yerine Merkez ban 
kası kambiyo şeflerinden Bülend ta-
yin edilmiş ve yeni vazifesine dün
den itibaren başlamıştır. 

POLİSTE: 

Yemekten zehirlendiler 
Haydarda 40 numaralı Hasanpa

şa konağında oturan Salih ile Ali 

oğlu Necit yedikleri yemekten ze -
hirlen.miş, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

~~ , ______ , .. 
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ta·ımuo 
Mihver siyasetinin kar" 
ıılaştığı müşküller "e · 

Macaristan . nde. 
A hA d" 1 • ı"n]u~afı 

S iyası a ıse erın ., .. 11 . . uzu.v 
mihver devletlerının, rıtı· 

müddettenberi A\TUpada 6~:1

01ıı.. 
lar yuandırarak kendi lehlcrı dıle 
rak milli hudutlar harita 1~,1ını ta bı'r 

· ·katı matuf programlarının ta tbı adU'· 
çok müşküllerle karşılaşmak~ dik• 
En ince teferruatına ~~dar ç: kllll 
leri istila programı bugun artı 

10
a 

dökülmeksi?.in tahakkuk sahaSı·tet a· fota ı çıkamıyacak vaziyette ır. tice-
devletler, tehdit, gürültü, ve ~e ıeli 
siz kuvvet gösterişleri ile sindir:ıarı 
isteyip te muvaffak olamadı ıJJda 
sulh cephesi devletleri karşıs bll' 

yeni tabiyelere başvurmak ıneC 
riyetinde kalmışlardır. . reji· 

Fakat totaliter devletıerın "kletl 
mi, bu iki devleti, takip ~ttı eSll" 

yoldan bir türlü döndürrnege c et· 
ret ettiremiyor. Fakat realiteler; ve 
geç, M. Hitler ile Duçeyi A a~ı·ları 
mantığın sarsılmaz ve ebedı b g v· 

·ki de 
içerisine alacaktır. Zira bu 1 . ııa11' 
Iet reisi de, memleketlerindcl<ı ·niJJ 
kitlesinin yavaş yavaş sinirletljlfıJJ 
bozulduğunu ve bilakis karşı t~ğiııi 
kuvvei maneviyesinin yüksel 

1
1< i· 

görmiyor değillerdir. Yalnız ~ ge
leri giden siyasetlerinden derh dit· 
· d.. k k" · d decriller rıye onme mev un e ., . eJl 

Bunun içindir ki, çıkmaza ~ 
Danzig işi ile beraber kendi ;iııe
nüfuzlarını artıracak ba~ k? aedit· 
zanları bulmak mecburıyetiJl 

ler. aeJl 
İşte Salzburg ve Berchtesg~i 8• 

konuşmaları, mütemadiyen ke~ elet 
. . k" f d bfıdiS leyhforıne ın ışa e en . yıı· 

hakkındaki görüşlerini teyıdeil A· 
ıardll 

pılmıştır. Diplomasi temas ' . :ıl· 
det olan basma kalıp tabiricrırı ...:il 

•Jbfll>"' 
tında, Almanya ile İtalyanın bı fas· 

dahilde prestijlerini artır::ıcak irıeri 
liyetleri mümkün kılacak ıcdbıtıııtlı 
aradıkları ve içinde bulundu ş• 
cıkmazdan nasıl kurtulacaklarıJll 
';adıkları neticesi çıkabilir. . d!l 

Bertin ile Roma, şimdi, bı~ııJcı 
merkezi Avrupa ve Balkanl ,•e 

• · ti rlııf faaliyetlerini artırmak ıs yo ...,j}l 
. tanı w 

bu arada ilk nokta Macarıs "'ıı 
. 0rtn., 

ver siyasetine ithal meselesı Jl'lnıe-
çıkıyor. Fakat Macaristanda, tutl\11 
tin mukadderatını ellerinde ı:· 

. tCı; 

devlet siyasi şah_si~etleri ~a~ııfici 
kilatının ve bu ıkı devlctın ·ğel' 
ve dahili siyaset rejimlerinin. diebl· 
müstakil devletler için nasıl 11 e: 
meli bir şey olduğunu artık talll 
mile öğrenmişlerdir. eJll. 

Macaristan, bugün gayri ~t ol• 
nun, tatmin edilmemiş bir de" e •tlB 

. · d v1etlı;; masına, cıvarındakı bazı e. plU· 

ekalliyet ve arazi meselelerıne 'Jl' 
teallik bir takım ihtilafları sineS~O
de taşısa bile kendisini göz göre tııft 
re bir felaket uçurumuna atJJ131' oJl. 

b t ..Alrtl 
korkmaktadır. Bu se ep en . ·ııe 

.. erısı 
!arın Macaristanı, siyasetı ıç aJl 

alarak bir müttefik sıfatile flU~el' 
yaya doğru akmasını istihdaf Jl11'. 
tasavvurları kuvveden fiile çık3 dil• 

mak zaruretindedir. Yine bu ~=tıe
sırf transit olarak Alman kuV' eSi 
rinin, Macar arazisinden geÇ~ys 
keyfiyeti de ayni mukavemet .. ttUl 
!arına çarptığından Berlin Jllllş 
vaziyettedir. ıdı~ 

Bu müşkülleri ortadan k3 ·JJ 
k · · B 1' . . ag·ı taJY' ma ıçın er ının yapac . . •. dil' 

siyaseti, Macaristan da ki bırb~ tcif11 
hilden sarsıp Nazi teşkilatını bll JllC" 

kılmağa matuf faaliyeti de fl~#· 
te duçar olacak gibi görlinmek . aSi 
Zira Macaristan, hali hazır sıYe.,. 
memnuniyetsizliğini izale için, JJl di 
hum bazı vadlere kapılar~~ .ıc;;ı, 
siyasi ve hatta milli istiklalilll··tdif· 
edecek tıynette bir devlet degı gol 
Bugün Avrupa siyasetile DleŞ .ıı 

ı].Pl~' 
herkes, Berlin ve Romada a~. uııe 
doymak bilmiyen iki ağızın, oıı:ıcete 
gelen her şeyi yutmak için h~:ıdit· 
hazır durduğunu bilmiyor d~ .. t Jcİ 

·yete 
İşte Macarlar, siyasi vazı '"stıı· 

bu seyri bildikleri içindir ki ~~ıaııe 
kil bir siyasete devamı en altı. et· 
bir hattı hareket olarak telakki 

mektedirler. '}ll'li· 

Mihver siyaseti, doymak ~~dit· 
yen bir hırsın cezasını çekıne ı' 

Dr. Repd SAGA 



: Dikkate Şayan 
in ·ı· -F s _ Bir Yazı gı iZ ransız OV (Bqtarafılinelsayfamızda) 
yet G - •• 1 • Fakat Alm&nlar bu hakkı yal-o ruşm e erı ~::~=u :ıd:: 
Londra, 15 (A..A.) - Daily Te-1 
~ diyor ki: Öyle haber aldık . 
lıL1?giliz hükümetine dün akşam 
"""lllllllBlovada.n Genel Kurmay müza-

~rinin terakkisi hakkında bir ""°" gelmiştir. Bu müzakereler 
"6aait bir hava içinde cereyan et
Ufe benziyor. Fakat inbbaımız şu
.... ki, Sovyet heyeti murahhasası 
~a esasının İngiltere ve Fran
ll tarafından derpiş edildiğinden 

.. vyeller Japon Mogol 
lutal•nnı takviye 

etllyortar 
lloskova, 15 (A.A.) - Biribiri

lll itnıa.m eden haberlere göre, Sov
!:t hülı:iimeti, dış Mogolistanda vu
~ gelınekte olan çarpışmalar se
~. Uzak Şark ordusunu mühim 
~ takviye etmiştir. Yalnız, 
~ye kıtalan, Ural dağlarının 
b;-ııandaki garnizonlardan alınmış-

...... r e Polo nyaya 200 

'-n•r• gönd erdi 
..... ~g. 15 (A.A.) - Natio
-e 'ndeno&e guetesiniıı bildirdiği
~~ İngiltere, Polonyaya ikiyüz 
~ bombardıman tayyaresi ver
:-~ bu. tayyareler birkaç gün ev-

Laıa.ı adalan il%erinden geçe-
1~ Po•- ·.......,;.,.; .. .. IUlly&y& gı~. 

Iİliz ka1"a manevraları 
~ l..ondra, 15 (A. A.) - Eyliılde 
... _ . ordusunun yapacağı büyük 
~alarm hazırlıkları faaliyetle 
t::...~. etmektedir. Umumi Harp
~ bu kadar asker toplandığı 
--. 'Ulllemiştir. 

~Un sabahtanberi orta lngilte
.._ lllühim manevralar olmakta-
~. lCıtaatın .. tle --1..1: •• 
ı.1-- sura U&IUI ve mu-
:"'lll kuvvetlerin gideoerek yürüye-
~ meeelesi bilhassa bu ma-

' tetkik olunmaktadır. 
.. . .... R.,.._zl~aretl 
lloma, 15 ( A.A. ) - Eylülün 

~aftaları içinde burayı ziyaret 
olan general Francoyu kar
~ ve izaz eylemek için hazır;::a başlanmıştır. Bu ziyaret es

~a bi~ok müh~ bü~k teza
h • ezcümle Napolide bir bahri
~migeçidi, Romada büyük bir 
,.__~.geçit resmi ve aynca bir 
~ bayramı yapılacaktır. 

daha geniş hatlar üzerinde araştı~ 
nlmasını teklif eylemiştir. 

Söylenildiğine göre, Sovyetler 
Birliği, bir Avrupa harbine müteal
lik meselelerden başka bir Rus-Ja
pon harbi takdirinde İngiltere ve 
Fransanın nasıl bir hattı hareket 

man, ellerinden geliyorsa, onlann 
canını almaktan çekinmezler. Elle
rinden gelmediği pıman da Vena
ille muahedenamesiııi imza ederler. 
Görülüyor ki onlac için prensip yok
tur. Prensip yslnız kuvvet ve yalnız 
hodgimlılrtır. 

Bu bir ütira değil, bir uydurma 
ittihaz edeceklerini de müzakere et değil, kendilerinin sözlerine, hare

ketlerine bakılarak verilmiş bir hü
kümdür. lşte Lehistan hakkında 
en salahiyettar bir Alman gazetesi
nin yukanda naklolunan fikri bu 
hükmü vermek hakkını herkese 

mek arzusundadır. 
Bu gazete, Moskovadaki Fran

sız ve 1ugiliz murahhaslarına yeni 
blimat yerilcceğini yazıyor. 

Alm•nlar lnglltereden bahşediyor. 
Almanlar "Siyasi zaruret,, ve 

mUtemadlyen kauçuk "kiyaset eseri., diyerek nüfusu 0 • 

ahyorlar tuz milyondan fazla koca bir mille-
Londra, 15 ( A.A. ) - News tin istikliline nihayet verilmesini 

Chroniclc gazetesine göre, Almanya pek tabü buluyorlar. Lehistan dev
lngiliz piyasalarından kiilliyetli mik letinin Rusya, Prusya ve Avustur
tarda kauçuk satın almakta ve bun ya ta.rafından paylaşılmasını bu
ların bu ayın sonundan evvel Alman 

1 

günkü vicdanlar kabul ve tervic e
yaya tesliminde ısrar göstermekte- debilirler mi? Kimin gücü yetiyor
dir. Ağustosun başındanberi Alınan sa kom~usunu yutsun ve sonra bu 
yanın İngiliz piyasalanndan aldığı bir "siyasi zaruret,, idi, bir "kiya
kauçuk miktarı 3.000 tonu geçmiş- set eseri,, idi diyip kendisini haklı 
tir. göstersin! Böyle bir esas kabul o-
lzrnlr fuarı için demir- lunursa Versaille muahedenamesini 

yollarında tenzHAt siyasi zaruret ve kiyaset eseri ad-
Ankara, 15 (A.A.) - Haber al- detmemek için ne sebep vardır? 

<lığımıza göre. İzmir Fuanna gide- Böyle bir esas kabul olunursa 
cek yolcufara bilet üeretlerinden beynelmilel siyasette ancak kuvvet
Devlet Demiryolları idaresince )rapı ten başka, vahşi, zalim hodgim, 
lan tenzilittan başka yataklı vagon kuvvetten başka ne kalır? 
1ar idaresince de yatak ücretlerin- Lehistan medeniyet için yUz ka
den yüzde 25 tenzilat yapılması te- rası imiş. Avrupa sulhu için trJıti-
min edilmiştir ke imiş, kendi halkı için felaket imiş. 
MemlekeUmlz • lnglllzce Bunlar kuzuyu yemek için kurdun 
11•zat a gelmlyecek mi? bulduğu bahanelerden farksız eey

"Deyli Telgraf., gaY.etesinde oku
duğwnU7.& göre yarından itibaren 
yevmi gazeteler ve mecmualar da 
dahil olduklan halde Türkiyeye ln
giltereden kitap vcsa.ir matbua ar
tık gönderilmiyecelrtir. Bunun sebe
bi de bu irsalitın bedellerinin öden 
mesi hakkındaki klering müşkül&b
dır. 

Şu buhranlı dakikalarda memle
ketimizin dost ve müttefik İngilia 
neşriyatından malınım ve habersiz 
kalmam gerek Ttirkiyenin, gerekse 
İngilterenin menfaatlerimiz ve ilmi 
münasebetlerimiz bakımından hiç 
te şayanı arzu değildir. Klering işle
rinin iki dost memleketin arasındaki 
kültür münasebetlerini esasından 

kesecek bir engel teşkil etmesini 
mantık kabul edemez. Bu m&oa8lz 
ve yersiz müşkülün derhal önüne 
geçileceğini ümit etmek isteriz. 

ler midir? Çok şükür ki Lehliler 
kendilerini kolay kolay yedirecek 
bir kuzu değildirler. Yoksa, göriilii
yor ki, Almanlar oıllan bir hamlede 
parçalamak için bir dakika bile te
reddüt etmiyecelderdi. Türkçemir.de ı 
kullandığımız "Korkunun dağlan 
baklemesi,, tibiri işte burada tam 
tatbik mevkiini buluyor. 

Lehistan idaresinin kendi halkı 
için bir .feliket telkil ettiği, askeri 
diktatörlerin haklar:uıdan mahrum 
ettiği Lehlilerin Prusya idaresinde
ki refahı, Avusturya idaresindeki 
nizamı, Çar idaresindeki rahab a
radığı yolundaki sözlere gelince : 
lşte Almanlann ıslah kabul etmes 
bir mühim kusurlarına temas etmiş 
oluyoruz. Kendilerinin hallerini gör
miyerek başkalarına böyle sözler 
söyleyince zorla nahoş söz celbeder
ler ve sonra şaşırıp kalırlar. 

Güzel Bir Dikiş Sergisi 
Acaba bugün zavallı Alman mil

letine hür söz söylemek hakkı ve
rilseydi, Nazi diktatörlüğü hakkın
da neler söylerdi? Alman muharrir
leri bunu düşilmneyip te kom.Wan
nın maruz bulundukları diktatör
lükten f eliı.ket içinde kaldıktanm 
söylemeğe nasıl dilleri vanr! Bu
gün eski Prusya idaresi, hatta ikin
ci Guillaume Zamaıımı asıl anyan
lar bizzat Almanlar değil midirler? 

l\ırklareli Biçki Ve Dikif Yurdu
nun Sergiaini Ziyaret 

't""1an yeni mmınlan 6ifttmenlerl Bayf".l Sı.at Akınla bera""' 

~~ (HUBUlll) - Yannm sorunca co~un bir sanatkar aşkile 
' 1Uvasma en haasaa bir sanat- söze başladJ: 
~ - dilrtist bir hayat ve Ev ka- - Bir genç. kız veya kadının 
L... ~ ltar.u-1ıyan ilimiz (Tllrk kadın- maddi ihtiyaCJ olmasa dahi, bir ev 
~ ~ ve Diki§) yurdu müdiresi kadınının zevkine gijre giyeceğini 
~i aanatkir Bayan Suat A- beğenmtsi ve onu sonsuz bir he
~ liıltevi a.Jonunda açmış ol- vesle meydana getirmesi, blr mima
'~rgisini ziyaret. ederek gö- rm bir sanRtklnn ba§Rrlp meyda-

na getirdiği bir eser kadar kıymet
'- Orliııaı eeerlerin yapıcılannı, ildir. Şunlan görüyor musunuz? 
~Üdekkik bir mimar gibi yq. Bu eserlt:r, eserlerimin semere
~ Bayan Suat Akının kendisİDıl al, onların yaradış kabiliyetlerinin 
1ıa:__~ bir tavırla. misafirlerini en büyük örnekleridir. 
~..._.. vardı. Kendisine sanat Değerli 88.llatk:ir bu eserleri bi-
l&...._,..._ j..&.. ~.ıw bu _; .. ka- b 
........... ljaa JV....--&& VT&&& rer, irer g~rirken Amcabey ka-

.. lramıt .,,. tahHHnl ribttlrilnUa zevk ve sanat inoellt-

Alman muharririnin dediği gibi 
bugün ortada medeniyet için haki
katen yüz karası, Avrupa sulbü i
çin hakikaten tehlike, kendi halkı 
için hakikaten feliket olan rejim
ler vardır. Bunlan biz söyliyelim. 
Muharrir kendi vicdanile samimi 
bir hesap görürse bu rejimlere veri
lecek adı kolayca bulur. 

Avrupa sulhU için hakiki tehli
ke Berlinde ve Romada böyle yazı
lar yazılabilmesine imki.n veren zih
niyetlerdir. Mihver memleketleri 
hem medeniyet ve beşeriyet için en 
fena hareketleri yapıyorlar, hem 
bunun ne kadar fena ve çirkin bir 
şey olduğunun farkına varmıyor

lar. Yalnız kuvvet mefhiımunu an
lıyorlar. Başka milletlerin de hak
lan olabileceği 'Silıinlerine mğmıyor. 

Blaeyla <JUid YALÇIN 

lerini üzerinde tapyan bir köte yas 
tığına göz attı: 

- İşte, dedi. Sim sergi hakkm

da umumi maUllııab ifade eden ve 
kıymetli talebelerimden birinin ha
zırladığı bir köşe... Sırf kendi eme
ğinin mahsulO olan şu ufacık eser
de yannki yuvaların sağlam temel
lerini göreceksiniz. 

Amcabeye bakbm. Onun bile 
kendine mahsus bir gunıru, yannm 
genç kadını için göğüs kabartarak 
iftihar eden bir tipi Vardı. 

N11'e& Dnmılla 

Manevra Harekitı 
Bu Sabah Başllyor 

[Bllt tarafı 1 ... ..,....] 
Nafıa Vekili General Ali Fuad 

Cebeaoy öğleden aonra otomobille 
buraya VU'Dllfbr. Bq:mil.f&vir Sah 
ri ve Vali Ferit tarafından. karşı
lanan vekil doğruca Umumi Müfet 
tifliğe gitmİltir. Bu . ziyarette ali.
kalılardan buı izahat alan Vekil, 
Trakyadaki yol, köprü vesaire 
hakkında beyanatta bulunarak be 
ton yollar üzerindeki faaliyetini te · 
bariiz ettirmiş ve aynca Trakyada
ki diğer ehemmiyetli yollann da ıs· 
lah ve inşası için yakında faali
yete geçileceğini, Mcriçin temiz -
]ettirilmesine ait etüdlerin bitmek 
Ü7.ere bulunduğunu ilive etmiştir. 

Edirne manevraları münasebe -
tile şen ve mutlu günler yaşamak -
tadır. 

• • •• 
1 stanbulda hava hücumu esna-

sında yapılacak aktif ve pasif 
müdafaa tecrübelerine ait en son 
hazırlıklar da tamamlanmıştır. Dün 
aon defa olarak, teşkil o1unan gaz 
temizleme ve sıhhi yardım ekipleri 
teftiş olunmw,tur. Bu tefti~leri biz
zat Dahiliye Vekileti Seferberlik 
Müdürü Hüsameddin ve Vali mua
vini Muzaffer Akal'm yapmışlardır. 

İstanbul dünden itibaren her an 
yapılacak hava hücumlannı hanrlık 
h olarak beklemektedir. 

Tayyarelerin gelişlerini viliyet 
kendi vasıtalarile haber atacak ve 
bunu müteakip pasif ve aktif mü
dafaa harekete geçecektir. Tayyare
lerin gelifini ve alamı ifaretinı ev
vıeli Beyazıt kulesi canavar düdüğü 
haber verecek ve bunu mü;. "'akip şeh 
rin muhtelif yerlerine konulan mü
teaddit canavar düdükleri hep bir
den faaliyete geçeceklerdir. Aynca 
tehir dahilinde motösikletli ve bi. 
sikletlip oleisler makinelerine tala
lan canavar düdüklerini öttürerek 
dola,acaklardır.Alınan tedbirlere na 
zaran tayyarelerin ge1i9ini bugün

kü vasıtalar yanm saat evvel ala -ı 
bilecekler ve bu suretle halkın sığı-

naklara girmesi ve hazı..'ianması için 
yanm aaat kadar bir vakit kuanıl
mış olacakbr. 

Halk bu zaman esnaamda evi 
yakınsa derhal evine, uzaksa en ya
kın sagtnağa iltica edecektir. Sığı· 
naldan yetişemiym halk ise aralık 
lı mesafelerle sokaklann çatı alt
lannda sığınacak caddelerde hiç 
kimse dolaşmıyacaktır. 

Tayyarelerin gelmesi ile aktif mü
dafaa faaliyetine geçilecektir. Şeh
rin muhtclif semtlerine yerleştirilen 
tayyareye dafi bataryalan ve tayya
reye atış etmeğe mahsus makineli 
tüfekler derhal faaliyete ibaşlıya
caJdar ve manevra mermileri atacak 
tardır. Tayyareler şehrin üzerine 
hiçbir şey atrnıyal.!aklardır. Yalnız 
muayyen mıntakalarda tayyareler 
tarafından zehirli gaz, tahrip ve 
yangın bombalan atıldığı fa.rzoluna 
caktır. Buralara derhal luı.zırlanan 
ekipler yetişerr.k bilfiil temizleme 
işlerini yapacaklardır. 

Şelırim11.de yapılacak t.ecrübe 
mahiyetindeki tayyaıe hücumu tec
rnbesi ,.e aktif ve pasi! ko:ı.ı.-una de 
nemeler i h&.iY. a..--nsında gürültülü ri
vayetlere sebep olmuştur. Halk ez
cümle çok uzım müddet devam ede 
ceği söylenen bu müddet esnasında 
fırınların ekmek çıkarmıyacaklan
nı zannederek dün muhtelif ünnla
ra hücum etmiş ,.c herkes birkaç 
günlük ekmeğini birden almu;ur Bu 
suretle birkaç fırmda ekmek kalma 
mıştır. Belediye bu hususta icabe
den tedbirleri &Jmufur. 

Vali ve Belediye Reisi bu husus
ta demiştir ki: 

"- Yapılacak manevra münase
betile halkın lüzumundan fazla ek
mek tedarik ettiği görülüyor. Buna 
lüzum yoktur. Manevra müna~beti
le yapılacak hava taarruzu tecrübe
si birkaç saatlik bir zamana mün -
hasırdır. Fırınlar her z.aman açık 
buhınacak ve ekmek imal edecektir. 
Bu hususta hiç bir teli.şa lüzum 
yoktur. 

İçimizde Y a.şattığımız 
Yılanların İç Yüzleri 

Valiye 
Açık Mektup 
Ö nümde Çarşıkap1, Hiiaey!nağa. 

mahallesi Medrese sokak 14. 
numarah evde emekli zabitandan 
Muhsin imzalı bir mektup duruyor. 
Mektubun başında (lstanbulun Vali 
ve Belediye Reisi doktor Liitfi Kır
dara açık feryat) başlığı var. 

Belki çoğunuz tahmin edecek
siniz. Mektup sahibi lstanbulun eğ
lence ihti.karından bahsediyor. Size 
uzun olduğu için aynen koyamadı
ğım bu mektubun bazı kısımlarını 
naklediyorum. 

Dekor Küçüksu kasrının arka
smda bir kır kahvesidir. Kınk dö
kük, zırlak ve çatlak alaturka bir 
su (icrayi terennüm. etmektedir.) 
Bu kahvede ~ki de olduğunu öğre
nince ufak yollu çakıştırmak heve
sine kaptldık. Garsondan bir yirmi · 
dokuzluk rakı istedik. Me:.e olarak 
ta iki parça domates, bir kaşık yo
ğurt ve bir dilim karpuz geldi. Bu 
fa.kir me.;eri aenginleştirmek için , 
çarnaçar birer porsiyon da patlıcan ; 
kızartması istedik. Bu macera so- ' 
nunda garson elimize şu listeyi tu- · 
tuşturdu~ 

105 Rakı 
65 hri porsiyon meme 
20 Karpuz 
10 Su 

5 Ekmek 

205 
20 Garson 

225 
Mektup sahibi bu garsona ayrı

ca imzalattığı hesap pustasınm as
lını da (feryatname) sine raptet
miş. 

Böyle bir yerde 125 gr-am rakı 
ve iki lokmalık meze için 225 kuruş 
almak hakikaten büyük bir ihtikir
dır. Bu vaziyet karşısında kalaba· 
lık bir ailenin haftada bir gün biı 
kır kahvesinde bile oturmasının im
kinsızlığı anlaşılıyor. Her şeyde 
mücadele etmeyi ve halka azaınt 
nafi olmağa çalışmayı vazife edinen 
Şehir Belediyesinin bu üç buçuk eğ
lence muhtekirlerile başa çıkama
ması cidden şaşılacak bir şeydir. 

İstanbulun tenha bir köşesini· ı 
basit bir kır kahvesinde eğlence bu 

(Bq tarafı 1 nci sayfada] değiliz. kadar pahalıya satılırsa daha kala-
hayret edilecek kadar büyüktür ve 1934 yıbnın ağustos m1ıayetlc- bahk ve rağbetli bir mevkide bu jh-
burası hususi surette 'propaganda rine doğru Yugoslav krah Alek- tikarm hangi hadde kadar varabi
nezareti tarafında}l resmen tayin e- ı saııdrm Marsilyada katledildiği gün leceği kolaylıkla hesaplanabilir. 
dilmiş yüksek dereceli memurlar limanımıza demir atan Ogustova - Bu yüzden değı1 midir ki za'\ allı 
tarafınd~ idare edÜmektedir. Bu- punmdan çıkan 2000 seyyahın söy- orta halli ve fakir İstanbullular pa
raya ltaıya çok ehemmiyet vermek- ledikleri bazı şeyler bili aklımız- ~rlannı ya Topkapı, Mecidiyeköy 
tedir. Çünkü Fransada pek çok 1-. dan çıkmıyor. Bir arkadaşımız, bun yollarında gelip geçen otomobillerin 
talyan mültecileri vardır. Onlann lardan. Novara şehrinde Omar ens- tozlarını yutmak veyahut ta evle
menfi propagaadalarma fatist İtal- ütüsünde edebiyat profesörü olan Ekmek meselesi kadar, et aese
ya ancak bu müesseseyı kurmak ve bir seyyahın, tam Ayasofyaya gi- buriyetinJe kalıyorlar. 
günden güne takviye etmekle mu~ derken bir arkadaşına söylediği şu Ekmek meslesi kadar, et mese-
ltabele etmektedir. ' sözleri bizzat işitmiştir: lesi kadar, süt meselesi kad.u, yol 

Bu broşür ve mecmualar bizim - Cenovadan hareketimizde ne meselesi kadar halkın havil almak 
memleketimizde nasıl dağıblırtar? ler söylemişlerdi. Türklerden sakı- ve eğlenmek, eğlence meselesine de 
Şimdi onu anlatalım: nınız. Çok hırsız o1urlar. Dikkat et- ehemmiyet vermek lazımdır. 

Enit'in İstanbul teşkilatı da çok mezseniz sizi dolandırırlar. Onun i- MURAD SEBToGLU 
kuvvetlidir. Vaktile yapılan teşeb- çin en ufak bir şey satın alırken _ .............. _H_ --····-·-·-
büs ve ablan adımlar iyi semereler yanınlZ('f b"r ltaıy b 1 y ı 8 k'll ' vermiş ve kendilerini candan ve ya- bile bir ;ahıudiye a~~an~a~;::: uoos av aşve 1 nın 
km bir dost göstererek memleketi- dığınızı sorunuz. M I' • G" d 
mizin en ücra köşelerindeki propa- Demi.sterdi. Hnlbuki, bak şimdi usso 1 nıye on er• 
gandaya kendilerince müsait addet- b ·· 1 · ta · d , , T 1 f 
tikleri yerlerin adreslerini dosyala- ? BOZ e~n ı:na1?ıle Türkiye aley- ıuv ı e ura 

hıne tertıp edilmış propagandalar 
nna kaydetmişlerdir. Bu broşür ve olduğunu anlıyoruz. Roma, 15 (A.A.) - Yugoslavya 
mecmualar bütün Halkevlerine ve · 
hatta köy okuma odalanna kadar İşte bu seyyahların sözlerinden Başvekili Tsevetkoviç, Museolini',. 
gönderilmektedir. Nitekim, bir dos- de anlaşılıyor ki, Enit Türkiyeye gönderdiği bir telgrafta, YugoslaY 
tumuz, geçenlerde Adapazan köyle- seyyah gönderirken aleyhimizde milletinin, İtalyan - Yugoslav i§bir
rinden birinin halk odalannda bu propaganda yapmağa ve yapılması- Uğini aıttırmak ve umumt refah ve 

propaganda mecmualarını görmüş 

ve bu hali derhal lizımgelen ma
kamlarm nazarı dikkatine arzet
miştir. 

na müsamahakar ciavranıyor. beşeriyetin terakkisi uğrunda bir 
Bir atalar seizü vardır. Bunda : enternasyonal emek birliğinin te

Her horoz kendi çöplüğünde öter minini istihdaf eden gayretleri a· 
derler. henkli kılmak için, İtalya ile olan 

İtalyan dostlarımız da kendi dostluk münasebetlerini kuvvetlen
İşte, sırf fagizmi ve onun eser-

lerini resimlerı: Türle köylüsünün çöplüklerinde öttükleri müddetçe dirmek, derinleştirmek istediğini 
kendilerine diyecek bir-bir .. ;~.nı-n. b ld 

göd - ü km - b Enit ~ -......u- i irmiştir. 
on ne so aga ça şan ' yoktur. Fakat, memleketimizin i-

bu gibi işlere artık bir nihayet ver- çinde ötmelerlııe ve propaganda te-
se çok iyi olur. gebbüslerinde bulunmalarına a.sla 

En ufak fırsatlan bile kaçırma- tahammül edemeyiz. 
mağa çalışan Enit'in yedinci Bari • • • 
sergisinde Ttlrkiye aleyhinde yaptı- y 
ğı propağandalan da bilmiyor deği- ·--- a"rın ---
Uz. Dünyanın dört bucağından Bari 1 
sergisini ziyarete gelenlere kendi ! 
aevklerine göre hazırlamış oldukla- 1 - 6 -
n bir pavyonu Ttırk pavyonu diye 
gösterdiklerini de unutmadık. İtalpa miiM.4teSeleri M811 ~ 

Yine buraya Enit maıifetile ge- lar! Ve Buko dl Boma'ya girmek 
tirilmiş olan seyyahlara hareketle- lstiym lııir !'irk gew•••• bqm
rinden evvel Türkiye hakkında na- elan geçenler. mi dender verdiklerini de bilmiyor .._ _________ ...... 

Sıhhiye Yekin bir tetkik 
seyahaUn• çıkh 

Ankara, 15 (A.A.) - Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili doktor Hu
llıai Al•taf, Karadeniz sahil vıliyet 
lerinde tetkikatta bulunmak üzere 

bugün trenle Sivasa hareket etmiş
tir. Sıhhat Vekili bu seyahatindl 
muhtelif mahallerde yapılmakta o
lan hastahaneler inşaatını w bu vio 
1lyetleriıı 8lbhf vuiyetini gözdeı 

geçirecek .,,. &J nlbaJetine doğru 
den.is tarikile Istanbula glclecektlr. 
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B i R CE.LLADIN ŞehirMec}isin~n!lünkü' suıt"an Aziz Nasll 
Hatıraları _ Fevkalade Içtımaı ". Pehlivan Oldu '? 

Bir 
•• 
Obar 

Ustura Vuruşile Japonu 
D'iJnyaya Gönderiverdim 

-42-
" O mUddet zarfında siz derhal 

perdelerin üzerine ateş edersiniz. 
Dolabın kapağına kurşun sıkarsı-

nız .. 
Robert sinirden deli olacaktı. 
- Nedir bu işler .. Nedir bunlar .. 

diyordu. Hepimiz giyindik, ben a
şağıya indim. Kapıdaki Japonlar
dan birine: 

- Şef ile görüşmek istiyoruz, de
dim .. 

Haber verdi. 1çerden izin geldi. 
Biz de girdik. Kalbim, dışarıya fır
lıyacakmış gibi atıyordu. Kiutsi yi
ne ayni mütebessim eda ile: 

- Omid ederim ki, üç yeni ve 
".xıymetli arkadaş kazandım, dedi. 

- Hiç 3üphe yok .• 
Robert: 
- Yalnız Şef, dedi, hayatımı

zı karşı taraftan gelecek tehlikele
re karşı korumak için 18.zımgelen 

iedbirleri almakta kusur etmiyecek-
siniz.. 

- Ne demek elbet ... 'ili. • • 

Robert devam etti: · "' 
- Arkadaşlarımı bilmem, fakat 

ben bu tehlikeli oyunlardan kurtul
mak istiyorum. Tarafınıza iltihak 
edip de zaferi kazandıktan sonra, 
serbest bırakacaksınız .. 

- Bu şartlarınızı kabul ettiğimi 
Todorevsky'ye söyledim. 

Artık hükmü idamı infaz etme
nin sırası gelmişti. 

- Kıymetli Şef, dedim. Emirle
rinizi yapmağa hazırız. Fakat şu 

A vrupadan korkuyoruz. Ah şu Av
rupanın hali! 

Ben bu sözleri söylerken yanına 
doğru sokuldum. Birdenbire sağ ce-

. bimde duran usturayı çıkardım. ve 
ani bir hareketle, boynuna vurdum. 
Şuurunu kaybetmesi için de çenesi
ne dehşetli bir yumruk attım. Bo
ğazından acayip hırıltılar çıkarken, 
arkadaşlarıma baktım, ellerinde ta
banca, bekliyorlar. Hiç bir yere a
teş etmiyorlardı. Filvaki iyi yap
mışlardı. Çünkü tahminimizin hila
fına, odanın içinde kimse kıpırda -
mamış, hiçbir hareket olmamıştı. 

sunuz, biz emir kuluyuz, yukardan 
aldığımız emirleri münakaşa etme
den infaz ederiz. 

- Nasıl infaz edebildiniz? Kuitsi 
çok dehşetli bir adamdır. 

Robcrt ileri atıldıl 
- Demek biz daha dehşetliyiz ! 
Ben fazla konuşmanın münasip 

olmıyacağına hükmederek: 
- Şimdi yeni şefiniz olarak e

mirleri dinleyiniz, dedim. Yarın sa
daha kadar buradan kimse aynlmı
yacak. Yarın öğleden sonra, bir iç
tlına aktcdeceğiz ve arkadaşlarla 
yeni vaziyet etrafında görüşeceğiz. 

Ortalığı bir sükunet istila etti, 
Roberte döndüm:~ 

- Siz bu arkadaşlarla kalacak
sınız ve bir istekleri olursa bana bil 
direceksiniz ! 

Bu sözlerimle onlara itimat et
mediğimi ve başlarına bir kimse i
kame ettiğimi üade ediyordum. Ga 
zeteci arkadaşa döndüm: 

- Siz de benimle geliniz!. 
Tekrar Kuitsi ile iki sadık hiz

metkarının ölü yattıkları odaya dön 
dük. Üç Japonu beraberce kaldırıp 
bodrumda açtığımız bir çukura 
gömdük. Ben hemen Karakovi'deki 
merkeze şifreli telgrafla vaziyeti 
bildirdim. Diğer arkadaşlarla yapa
cağımız toplantıdan evvel, oradan 
bir cevap geleceğini tahmin ediyor
dum. 

Nitekim de öyle oldu. Beni teb
rik ediyorlar, on bin dolar ikrami
ye gönderiyorlar ve Baltimorda A
merika yuvalarının şefliğine tayin 
ediyorlardı. O gün öğleden sonra, 
içtimaımızı da yaptık. Bu içtimada: j 

- Vaziyetten memnun olmıyan, 
anarşist arkadaş var mı? diye sor
dum. O arkadaşı derhal azad ede
ceğim, yeni bir faaliyet ve çalışma 
devresine giriyonız. Burada kor
kak, aksak, zebun kimselerin bu
lunmasını istemem. Ancak bir şar
tım var: Bizi ter~edip gidecek ar
kadaşların, yuva hakkında herhan
gi bir ifşaatta bulunmamaları la
zımdır. Aksi takdirde bu boşboğaz
lıklannı hayatlarile öderler. 

Be§ Amerikalıdan yalnız bir ta-

Dünkü içtimadan umumi bir görünüş 

1 stanbul Şehir Meclisi dUn saat ı 
15 te fevkalade toplantısını 

yapmıştır. Bu toplantıya bizzat Va
li ve Belediye Reisi Doktor Ltltf i 
Kırdar riyaset etmiştir. İçtimalarda 
belediye reis muavinleri Lutfi Ak
soy, Rifat Yenal, Belediye Muhase
be Müdürü Muhtar Acar, Heyeti 
Fenniye Müdürü, Maarif Müdürü 
Tevfik Kut hazır bulunmuşlardır. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar içtimaı açarken: 

- Arkadaşlar hepinizi hürmetle 
selamlanın ve malfı.m olduğu tuere 
fevkaUlde toplantıyı açıyorum, de
miştir. 

Bundan sonra ruznameye geçil
miş ve ruznamedeki maddeler bi-

rer birer okunarak encilmenlere 
sevkolunmuştur. 

Bunlar arasında Elektrik Şirke
tinin altı aylık bütçe ve kadrosu 
bütçe encümenine, tramvaylardcı 
bedava seyahat edecek kimselerin 
tesbiti işi her encümenden bir ki
şinin seçilmesi ile teşekkül ede
cek muhtelit encümene, 1nsanbu
lun 20 milyon liralık 5 yıllık imar 
planı, nafıa bütçe encümenlerine, 
Belediyeler Bankasından yapılacak 
5 milyon liralık istikraz mukave
lesinin tetkiki bütçe encümenine 
havale olunmuştur .• 

Bundan sonra perşembe günü 
saat 14 de toplanmak üzere içti
maa nihayet verilmiştir. 

Muallimler Kampı Bitiyor 

Ustura ile boğazındaki yarayı 

genişlettim, gerdanını kestim, bıça
ğmıı çekip ondan sonra kalbine sap
ladım. 

~~= . 
- Beni azad ediniz, dedi. Bu ha .._ 

yata tahammül edemiyorum. Fakat HeybeUadad la n:_,_ k b ·· b'te ktir Re im d - . t . . . b .. 1 a açı n muauuıuer ampı ugun ı ce . 8 de kampta 
~~rdusku~u ıs ~~enıtz, sdızınk ~ sdoz -~- bulunan muallimlerden bir grup gör ünmektedir. Japon şef, yüzünde bizi istikbal 

ettiği tebessümle öldü, gitti. Vak'a, 
kapının önündeki nöbetçiler tara
fından bile duyul!llamıştı. Gazeteci 
arkadaş: 

rınız e ı samımıye e e anı egı- l!lill!~!!!!lıi!i'iiii__.....,._ ..... .....,..,.,..~!lflliiiilı!!f!!!i!!!lllJl.ô!;;-
lim. Hayatın zorluğıına tahammül llillıllll'llll!lii!§!!!;!iiiiillliiiiii!i'°'!!!!itııll._iliilii .. _ 

edemiyen benim gibi bir arkadaşı, ş h • • B ı • ı ı 
:!~~~~~~eceğinizi nasıl temin ede- e rımıze eyne mı e 

- Bu nöbetçileri de temizlemek 
lazım, dedi. 

- Zile basıp, içeriye çağırarak 
beyinlerine birer kurşun sıkalım. 

Ben her nekadar, m<>rkezi umu- B • G •• • G ld • 
mi v~ şeflerimin emrile müteaddit ! ır ureşçı e ı 
cinayetler işledimse de insan öldür 

Ben hemen zile bastım, içeri gir
diler ve ellerimizdeki tabancaları 

görünce dehşet ve infial ile yüzü
mUze baktılar. Bir tanesi yarım ya
malak: 

7 Efendimizi öldürdünüz, bizim 
de haberimiz olmadı. Şimdi de bizi 
öldUrecekSiniz, öyle mi? 

- Evet. 
- Haydi öldürün. 

Robert, bir tanesinin yanına git
ti, gazeteci arkadaş diğerinin. Ben 
onlar bir hareket yapmasınlar diye 
Jki elimde tabanca, kontrol ediyor
dum. Robert ve gazeteci arkadaş 
iki Japonlunun karınlarına birer bı
;ak sapladılar. Onlan da oraya yı
fıverdiler. 

mekten hiç hoşlanmadığımı ve bu 
gün yaptığım teklifle, hiç olmazsa 
aramızda bu gibi vak'aların tahad
düs etmesine mani olmak istediği
mi anlattım ve kendisine böyle bir 
şeyin katiyen varid olmadığını te
min ettim. 

Delikanlı, şapkasını giydi, 
- Allahaısmarladık arkadaşlar 

dedi ve çıkıp gitti. 
Bu toplantıda fevkalade müte

sanit olacağımıza, aldığımız emirle
ri katiyen tatbik edeceğimize ve yu
vanın mevcudunun 30 a çıkarılma
sı lazımgeldiğine karar verdik. Bun 
dan başka da yeni icraat progra
mımı?J çizdik. 

Bir cephanelik, bir kilise, üzeri
mizdeki takibat artarsa hilkıiınet 

Ben şef oluyorum konağının bir kısmını bombalama-
Biz derhal şefin odasını kilitle- ğa karar verdik. Tedhiş hareketine 

dik ve yukarıya çıktık, Amerikalı faaliyetle devam edecektik. 
.ırkadaşlar olan bitenden bihaber Aradan Uç gün geçtikten sonra, 
yataklarına uzanmışlar, pipo tüttü- bildiğin hadiseleri yapmağa başla-
rilyorlardı. Ben sert bir sesle: dık, artık sizin hudutlannızda sizi 

_ Arkadaşlar, dedim; tedhiş ederek iş görüyorduk. Şahsi 

M k · ·d ld ~ ihtiraslar ve emeller uğruna yapı-er ezı umumı en a ı6,m e- - · 
· 'b' b d ~.., - lan harplere taraftar degildik, mem 

mır mucı ınce un an sonra §o.Lwiz . 1 k tt k 1 h 1 .. ·· 
be i e e e a ıp cep e ere suruklen-

n m. k b mc tense uralarda heyecanlı ma-
Elimdeki mektubu okudum. Ja- ceralar peşinde koşmayı tercih edi

pon §efin idam hükmünü ihtiva e- yorduk. 
den satırlar okunduğu zaman orta- Bildiğin gibi azizim Fred, bu va
ya bir dehşet Arız oldu. İçlerinden kalardan birini yaparken yakayı e
biri: le verdik. Yine tutulmıyacaktım, 

- Bu htikilm infaz edllmiş mi- fakat, o yuvadan çıkardığımız ar-
dirT kadaş yok mu, bir gün gelir de be-

Ben bütün soğukkanlılığımla ce ni katlederler diye, korkusundan 
vap verdim: vUcudUmü imha ettirmek için, beni 

- Evet, aJllen... Bunu sorma- ele vermiş. 
l a dahi !Uzum yok. Çünkü. biliyor- (Devamı var) 

Asıl ismiT odor Ban kof olduğu halde Mehmet Arif 
diye tanınan güreşçi Tekirdağlı ile karşılaıacak 

Önümüzfteki pazar günü Taksim 
stadyomunda profesyonel serbest 
güreşlere tekrar başlanıyor. 

Bu seferki güreşlere Avrupanın 
namdar pehlivanlarından ve arada 
sırada gazetelerimizde ismi geçen 
Mehmet Arif te iştirak edecektir. 

Uzun zamandanberi Mehmet A
rif isminde şüpheye düşen Türk 
spor efkarıumumiyesini tenvir et
mek için gazetemiz muharrirlerin
den birini kendisine gönderdik .. 
Pehlivanla muharririmiz arasında 
şu muhavere geçmiştir! 

- Türk müsünüz? 
- Hayır! .. 
- Neden Türk ismile yad olu· 

narak Avrupada ve Amerikada gü
reşler yapıyorsunuz? 

- Ben, aslen Bulgarım ve Deli 
ormanlıyım. Türklerin içinde büyü· 
düm ve güreşi de Türklerden öğre:Q. 
dim. Deliormanda, Türkler beni 
Mehmet Arif diye çağırırlardı v~ 
A vrupada, Amerikada da bu isiml6 
güreştim. Türk ismi taşımakla da, 
ha ı;ıeref kazandım. Çünkü; Avru
pada ve Amerikada Türk pehlivan
larına çok kıymet verirler. 

- Asıl ismin nedir? 
- Todor Bankof. 
İşte; Mehmet Arif diye bildiği

miz pehlivan aslen Bulgar imiş. 
- Bu hafta kiminle tutuşacak-

sın? 

Sualine de şu. ce.ıabı vermiştir:! 

-----

- ~ 'l'odor Bankof 

- 'l'ürkiye Başpehlivanı Tekir
dağlı Hüscyinle .. 

Haber aldığımıza nazaran Tür
kiye serbest güreş ikincisi Manisalı 
Halil pehlivan da Karadağlı Dimitro 
İskoviç ile çarpışacaktır. 

Mehmet Arü 32 yaşında ve 110 

Ve Kimlerle Gürefti ? 
1 - 1&- YAZAN: M. S AMI KARAY/!/.. 

İhtiyar Cazgır Hayatında Böyle 
• 

Usta Bir Pehlivan Görmemiştı - ............. . 
Sürücü kahkahayı bastı. Heyecanı 

la ayağa kalkmış olan cazgırın ete -
ğinden çekerek: 

- Hey; ustaların ustası koca ih
tiyar gördün mü kara kaçanı, dedi. 

İhtiyar, afallamıştı. Elli senedir 
Kırkpınarda bulunuyordu. Ve bunca 
güreşmiş ve meydancılık etmişti. 

Böyle bir pehlivana tesadüf etme -
mişti. Sürücüye hayretle karışık el
lerini uğuşturarak cevap verdi: 

- A be, hepten pchlivanmış bu 
kızan be! .. 

- Ben sana, demedim mi sab
ret diye .. 

- Bre; ne mal imiş bu helvacı 
be? .. Hüsmen ağanın aygın gibi to
parladığı kısrağı be! .. te hey! .. 

Elile tarif ederek: 

Zorla kündeyi sökebilrni§tİ; 
kat; yine sarmadan kurtulanı pı· 
tı. Sülük gibi hasmı vücudUne :ıu· 
şık duruyordu. Bir oyundan l< bil. 
lurken diğer bir oyuna takılıJlıŞ 
lunuyordu. a'/l 

Bir aralık, Karaboğa sartllıntJl 
da söktü ve can havlile basın ol· 
altından kurtuldum zanncderel< 
duğu yerden fırladı. ..}<illM 

Fakat; bu kurtuluş ve so toi· 
yalandı, sahte idi. Hep Arna\'ll 
lunun manevraları idi. ;ıe 

Hasmını, sarma ile, kiinde dııJI 
yenemiyen Ali, şimdi onu sarına 
kurtulmuş gibi salıveriyordu· . deJI 

Daha başka bir açık yer?1 ~i· 
yakalıyacak ve işini bitirecek~· dB" 
tekim de böyle oldu. Karab<>!' ıctl· 

- Baka be! .. Buncaz kadar kı- ha dört el üzerine gelip ayagaaltşS· 
zan ne yapacak sarmada dersin be? kacağı sırada birdenbire paÇ 

- Basaca Boğayı.. nak oyununa girdiğini gördil. >J" 
- Olmaz bu iş kızan be!. Toparlanıp edinceye kadar .... ni· 
- Görürsün nasıl olacak?.. navutoğlu hasmını astı ve çeııg.,....-
Hakikaten, sarmayı takan Ali yerek sırtüstü yere vurdu. d oJI 

pehlivan hasmının ardına düştü ve Karaboğa yenilmişti. Henı .. ~cll 
sağ ayağını iki elinin arasına makas iki dakikada paçakasnakla .. su 
vari geçirdi. Daha o güne kadar olduğu yerden bağırıyordu: 
hiçbir pehlivanın bilmediği bu o - - Aferin! Arnavutoğ~U:· rs{ll 
yunla, hasmının ayağını bükerek İhtiyar Cazgır, başını ıkı ta rnış 
üzerine yUklendi. Karaboğa ayağı- sallıyor ve gözlerine inan~adlJ• 
nın burkulduğunu görünce can acı- bir tavırla ellerile gözlerini u~:. or· 
sile uzanıp yetmıştı. ruyor ve bir yandan da söylenıY 

Arnavutoğlu, uzanan hasmını kol du: ıııı!·· 
kaparak yenmeğe başladı. Seyirciler - A be ahretlik! .. A be k1~. ·ııJI 
ve hatta, meydanda güreş yapan baş A be susak ağızlı! .. Hepten pelı 1" 

pehlivanlar bile bu heyecanlı man- mış be!.. 1< 8cı 
zarayı seyre dalmışlardı. Baş peh- Karaboğa rezil olmuştu. ço uı 
livanlık güreşi Ali ile Karaboğaya bir mağllıbiyete uğramıştı . • ÇO.P 
kalmıştı. Başpehlivanlar güreşi bı- kadar bile dayanamamıştı. ~ ytk 
raknıış onları seyrediyordu. Çopur, hem hasmile b<>ğtlşıı fe-

Çolak sürücü kıs. kıs gülüyor- ve hem de kıs. kıs gülüyordu. işerse 
du. İhtiyar cazgır sakalını eline al- na idi. Eğer hasmını mağlup e?

1
1Jll8 

mış uğuşturuyordu. yine bu çapraşık Arnavutog 
Hasmını bırakıp Aliyi seyreden düşecekti. ç~ 

Çopurun keyifli olduğu gözüküyor- Çopurun dediği çıktı. Bir bU ço 
du. Ve içinden: saat sonra hasmını mağllıp ~~ 

- Oh! .. Nasıl? .. Gördün mü a- pur finale Arnavutoğlu ile gw-ı 
lay ettiğin herifi .. 

Diye, Karaboğa. ile alay ediyor
du, Güreşe gelen Yenişehirli Ar
navutlar bağırışıyorlardı. 

- Ha. bre Arnavutoğlu ... Haydi 
mori be! .. 

Karaboğa; nihayet binbir bela 
kolunu Aliden kurtardı ve doğrul
du. Fakat; sarma duruyordu. 

Ali bu sefer de künde aldı. Boğayı 
aşırıp yenecekti. Cazgır şaşırmıştı. 
Hiç yüz otuz beş okkalık Karaboğa 
künde ile aşırılabilir miydi? 

cekti. ~lt· 
Çopurun yüreğine korku~ . 

müştü. Sürücüyü çadırına çaıu1' 
rak şu teklifte bulundu: vut· 

- A be Çolak! Söyle A.fl18 

oğluna paylaşalım ödülil.. aşıtlg,1 
• - Söyleyim; fakat payl 
zannederim... ~ 

- A be neden paylaŞD1 

be? .. 
- Söyleyeyim bir kere... ..,.
Çolak; Cazgırın yanında otu 

Arnavutoğluna geldi ve: ~JtJ 

Zavallı ihtiyarın iradesi elden - Ali; Çopur ödülü payla 
gitti. Sürücüye mırıldandı: diyor .. Ne dersin?.. ) 

(Deva.mı -vat.~ 
- A be Çolak ... Bunu da aşıra- ================~==~ 

cak mı dersin? 
TEŞEKKÜR ll - Görürsün şimdi? 

Karaboğa, kündeden sıyrılmak 
için zorlandı. Fakat; Alinin elinden 
kurtulmak mümkün değildi. Sarma
şık gibi her taraftan sarmıştı. 

Ali, sarmayı hafif hafif boşalta
rak sol ayağını Karaboğanın altına 
dikti ve kündede bulunan hasmını 

asmağa başladı. 

Karaboğanın yavaş yavaş sağ

rıları, ayaklarile beraber havalan
mağa başlamıştı. Elleri secdeye ka
panmış bir mümin gibi yere yapış-

' mıştı, gidiyordu. 
Tam bu sırada; Kara boğanın bir 

dinamo kuvveti gibi olduğıı yerde 
sarsıldığı görüldü. Birdenbire bo
şaldı. 

kilo ağırlığında bir pehlivandır. 

SERBEST G"OREŞLER 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölge

si Güreş Ajanlığından: 

1 - Son günlerde havanın yağ 
murlu gitmesi dolayısile evvelce 
Taksim Stadyomunda yapılacağı i
lan olunan İstanbul serbest güreş 
birincilikleri Şehzadebaşında Süley
maniye klübü salonunda yapılacak
tır. 

2 - Hakemlerin ve güreşçile
rin 18 ve 19 Ağustos 1939 günlerin
de evvelce ilan edilen saatlerde Sü
leymaniye klübü salonuna gelme
leri rica e>l!.!:-:::.::-. 

Zevcim, pederimiz Bay fi~. 
Priskiçin cenaze merasimind=..,f ~e 
nan, çelenk gönderen, telgı..-sbll 
mektupla taziyede bulunan a~ure 
ve dostlarımıza ayrı ayrı teş~k dsıf 
büyük kederimiz mani oldu~~ di· 
muhterem gazetenizin delaleunı 
leriz. rol 

Meryem Priski~. Tamara rJe 
AU~·o Priı;kİÇ 

.-. ·-MVBAŞİR ALI N ACA!{ ı.ı· 
İstanbul Cünıhuriyet ınüdde 

mumiliğinden: · buııı· 
İstanbul Adliyesinin açık. u1<W 

nan, maaşlı ve ücretli mübaşır nJ!ll'1ı 
rine, en az orta mektep ıneıu ri ş· 
arasında imtihanla münasiple ı.ırifl 
lınacağından isteklilerin nıe~iJeJl 
kanununda yazılı belgeleri }la g.pı· 
22/ 8/ 939 günü saat 10,50 de ~ille 
lacak imtihandan bir gü~ e';,ııcil' 
kadar bir dilek~e ile Adlıye 
meni Reisliğine müracaatları. 

-·-TASHlll S cJ 
Gazetemizin 6/ 8/ 939 tari~ ôliİ 

sayfa birinci sütununda ~orÇ u 0uıe 
Bay Prakop varislerine ılan ~e j· 
yapılan tebliğde birinci derec •Jtill' 
potek göstererek 9/ 1/ 935 tıı~"eıı 
de yazılması 19.zımgelirken sduğllll 
9/ 1/ 939 tarihinde yazılırll!} 01 

'!an tashihen ilan olunur. 



~ AGUSTOS I9Slt" 

Meşhur Sporcularımız 
Ne işle Meşguldürler? 
Sporcular Arasında Bir Anket r a Porun atletizm, deniz, yüz

f me, bisiklet, eskrim, tenis, 
bUtbo1, dağcılık ilh... sahalarında 
dıe:gun muvnffakiyetlerini alkışla-
~ spor hayatımıza §eref ve

~ıı, bu sahadaki muvaffakiyetlerile 
ı~_rk'ü bütün dünyaya tanıtmış ve 
""'lltacak gençlerimiz acaba spor 
'abası haricinde ne yapıyorlar? 
, :Bizde ötedenberi garip oldu· 
~ kadar da manasız bir zihniyet 
~dır: Spor, hayatta iş güç sahibi 
~~Yanların, bu kabiliyeti kendin
~ buiınıyanların heves ettikleri, 
ij etguı oldukları 1:Ar iş olarak tela.k
faıti e<lilir. Spor sahalarında muvaf
lle Yet kazananların hayatta yegi
~._ llleziyetleri koşmak1 atlamak, 
·:"'lruk vurmak, şilt atmak zanne
~~· Bu garip ve manasız zihniyet 
~lesef sporun en ziyade tekasüf 
ettiği lstanbulda bile son zamanla
~ kadar yer buluyordu. Fakat aca-

hakikat böyle midir? Acaba spor 
ClıJar hayatta spor sahasında gös
~~kleri muvaffakiyetlerden baş
ier?bır meziyete malik değil midir-

:Siz işte bu yazıyı bunun için 
tr~a muvaffak olanların hayatın 
ı hır dağdağası içinde de muvaf
'tı~ olduklarını, memlekete diğer sa 
~rda da müfit olduklarını bildir-

eic, sporcuları okurlıınmıza tanıt
~k, eski ve yeni sporcuların hayat 
'%· hakkında malumat vererek hu-
1'\ııı.yeuerini tanıtmak için yazıyo-

% Evvela; birkaç sene içinde spor 
b alanmızdnn aynlan eski meş-
Urlardan bahsedelim. 
. Bisiklet şampiyonlarımızdan Ca
=~-~anınmış ve sevilmiş sporcuları
~andır. Bisiklet meraklıları müs 
laırbeı bir Cavit gayesile çalışırlar. 
) Cavit sp orhayatında nasıl şa
daaıu itimat bir genç ise iş hayatın-

da öyledir. Bu sporcu bir maki
~ mütehassısıdır. Sanayi mekte
"lllde hocalık etmiş, bugün Cav 
~ka bisiklet imalathanesi sahibi 
'hıl zamanda Beden Terbiyesi U
lııunı Mdürlüğü fahri mütehassısı
~. Cavidin iş hayatındaki ciddi
~tile görenler bütün dikkatini e
letı deki işine vermiş adamın bütün 
letı dadını spora vakfetmiş zannedi-
1'r. Cavit Cav olduğunu anlıyaınaz 

~ Galatasaray ve Milli Takım ka
.:._tini uzun seneler müdafaa eden 
~"!Jhur kaleci Ulvi tam bir hayat 
~lnııdır. Sporda çok sivrilmiş, te
~t etmiş bir şahsiyet sahibi ol
;eıııa rağmen bütün b~ alkış ve 
illa hretten istikbali namına uzak kal 

it fedakarlığını göstermekte bir 
~bile tereddüt etmemiştir. 
\ıi.. ~öhret ve alkış topladığı bir de
'rtte kendisine Ankara İşbankasın 
~ teklif edilen bir memuriyeti ka
t l ederek şöhret ve alkışı bir tara
~ bırakmış, hayat mücadelesine 
"'lllJlaınıştır. 
İi Bankası o zaman henüz 23 ya
~a olan değerli memurun istida
ı... - takdir ederek malumatını geniş 
h,lttıek için İsviçreye göndermiştir. 
~f\1 bugün 12 senelik bir banka dok 

t'udur. • 

~ l{iın gibi olmak istersiniz? diye 
) 1an bir ankete hep birden Tay· 
'alt- gibi cevabını verdirten güreş 
14 l:ııuıında milli kahraman vasfına 
'a l'ık görülmüş olan Tayyar, spor 
) hasında olduğu kadar umumi ha
"'at cephesinde de üzerinde hürmet 
~ durınağa değer bir şahsiyettir. 
~rda milli cidal duygularının mil-

hae timsalidir. 

Cavit, Ulvi, Tacettin ve Zeki Riza 

!erinden Talat hilkatin nadir yetiş
tirdiği bir istidattır. Deniz için ya
ratılmış vücudu ile bu sahadaki mu 
vaffakiyetlerini tattığımız ve alkış
ladığımız bu genç Liman şirketinin 
gayretli bir memurudur. 

Beykozun meşhur Kelle tbrahi
mi bugünkü futbol neslinin en kı
demlilerindendir. Koşarken o dev 
gibi cüssesile başından ayağının tır 
nağına kadar her· uzvu ayrı ayrı 

bir tempo ile• rakseden bu ihtiyar 
( !) futbilcü Tütün inhisarında me
murluk yapmış, bugün Beykoz be
lediyesinin çalışkan bir memuru, 
İstanbul mıntakasının gayretli bir 
futbol monitörüdür . 

Fenerbahçenin kıymetli oyuncu
su senelerce Milli Takımın merkez 
muhacimliğini yapmış olan Zeki, 
spor sahasında olduğu kadar haya
tın iş sahasında da muvaffak olmuş 
bir gençtir. Bugün büyük bir spor 
mağazası sahibidir. 

Boksun kuvvetli olduğu devirde 
yarım ağırda yegane meşgalesini 
eldiven giymek teşkil eden boks a
şıkı, fazla merak ve alakaya çok 
müsait bir bünyeye malik sayılı dö
vüşçülerimiz arasında yer almış ve 
alkışlanmış Sıtkı, Haydarpaşadaki 

bliyük büfenin sahibidir. 

Sürat koşularının muvaffakiyet
li yarışçılarından, uzun seneler mil
li takıma yer alınış 200 de Türkiye 
rekortmeni olmuş bir atlet olan 
Mehmet Ali, birkaç sene evvel do
çentlikle memleket irfan ordu
sunda önderlik etmeğe başlamış, 

bugün spor sahası haricinde de en 
ileride bir eleman olmağa muvaffak 
olmuştur. 

Tanınmış sporcularımızdan hal
terci Cemal devrinde sevilenlerin 
en başında gelen gayet mütevazin 
vücudü, harikulade beden kabiliyeti 
sayesinde kendisine mühim bir mev 
ki yaratmağa muvaffak olan Ce
mal, Amsterdam oliınpiyadındaki 

tasnife nazaran kendi sikletinde 
dünya 5 incisi olmuştur. 

Cemal 2 çocuk babası olmasına 
rağmen hala fiili spor hayatına de
vam eder. Muntazam yaşayış tarzı, 
sihhi bir sportmen hayatının bütün 
icabatına riayet etmesi Cemalin ik
tidarını ebedi kılmıştır. 

Cemal bir perde ve muşamba 
mağazasi sahibidir. 

Bisiklet mukavemet şampiyon
larımızdan Tacettin maruf bir spor
cudur. Bacakları arasındaki maki
neyi elindeki baston kadar muti bir 
alet halinde kullanan bu genç spor
cu Türk bisikletçilerinin en muvaf
fak olmuş simalarından biridir. Bu 
gün İstanbul Emniyet Müdürlüğün 
de ihtisası olan bir şubede vazüe 
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/ ASKERLiK BAHiSLERi ~. 
Anadolu muzdan Kopan Ve Yabancı Ellerde Bulunan 

Adalar, Ml1tearrız Filoların Memleket Derinliklerine 
--~~~------~--~--~------------------~~---------------

Kadar Sokulmalarına imkan Hazırlarlar 

TEDAFüi HAVA SiY ASETi 
M emleket hayat ve menfaatini --------.ı YAZAN.· 1-------.. korumak iztırarında kalan-
lar, ilkönce tedafüi bir hava siya-. -

~~:~~ini dikkat gözünde bulun- Emek 11• Gene ra I 
Bir memleketin havasının tehdi-

dinde mikyası, bu memleketin coğ- K 1 K 
rafi vaziyeti, komşu memleketlerin e m a o ç e r 
kuvvet ve niyeti, kendi hava kuv-

vetlerinin ve def ve tard tertipleri- =----------------------------_. 
nin tekenımülatı, sonra memleket 
hinterlandının derinliği tayin eder. 

İstila fikri besliyen birçok mem
leketlerle müşterek hududa sahip 
ufak bir memleket, havasın -
dan da daima öldürücü darbeler 
beklemelidir. Hinterlandı çok geniş 
veya denizlerin üzerinde asude ya
şıyan memleketler hava tehlikeleri
ne karşı nisbeten emin vaziyette
dirler. Sovyet Rusya ve Amerika 
burada misal teşkil eder. 

Ufak bir memleketin sınırları

nın çerçevelediği bütün kısmı hava 
tehlikesine maruzdur. Düşman 
memleketten imtidatsız denizler -
le ayrılmış olan memleket, hava 
kuvvetlerinin uçuş sialanna göre 
hava korunmasını düşünecektir. A
nadolumuzdan kopan ve yabancı el
lerde bulunan adalar mütearnz fi
loların memleket derinliklerine ka
dar sokulmalarına imkan hazırlar
lar. Deniz, donanmanın kuvvet ve 
vaziyetine göre, fakat zayıf ihti
malle, mütearrız hava filolarına 

karşı def ve tard tertipleri alınma
sını mümkün kılabilir. Memleket de 
rinliklerine dalan filoların, dafi ter-
tibatın müsaadesine göre, yer yer 
yerden dövillmeleri fırsatı elde e-
dilebilir. 

Zengince meskı1n yerler, sana\ 
müesseseleri, mühim tesisler değer
li hedeflerdir. 

İngilterenin garp ve cenup kı-
yıları havaya karşı fevkalade terti
bata lüzum gösterir. Almanyanın 1 
en mamur sahası olan Rhur da bu 
vaziyettedir. Fransa ve İtalya da 
her taraflarından hava. tehlikeleri
ne maruz<lurlar. Bütün Avrupa 
memleketleri bu korku ile fevkala
de tedbirler~ tevessül etmektedir
ler. 

İngiltere ve Japonya gibi ada 
memleketleri, ilim kuvvetinin hava
larda hakimiyet temin ettiği güne 
kadar denizlerin bahşettiği emni 
yetle yaşamakta idiler. Bu emniyr 
bugün çok azalmıştır. Denizlere' 
hareket serbestisini kazanan kuv
vetli bir armadanın, kıyının mamu
relerini hava kuvyetlerile de sık sık 
yıkmak ve yakmak fırsatları bula
cağı tabüdir. Kuvvetli bir donan
ma da bir memleketin havasını ko
ruyamaz. Deniz kuvvetleri de sema
Jarını korumak ıztırarındadırlar. 
Totaliterler Baltıktan Akdenize ka
dar uzanan sahalarda, hava kuv
vetlerinin verdiği imkanlara göre, 
şark ve garba doğru hava taarruz
larına girişebilirler. Diğer taraftan, 
mukabil taraf, denizlerdeki hakimi
yetlerinden bilistifade, bu memle
ketler havasında dehşet gösterebi
lirler. 

Çekoslovakyanın işgalindeki mü 
him bir sebep te, Sovyet hava kuv
vetlerile de besleneneck olan Çek 
hava kuvvetlerinin Almanyayı ha
vadan tehdit etmesinin önüne geç
mek olduğu sallhiyettar ağızlardan 
işitildi. Bu mülahazayı müstevlile
rin diğer ufak meinleketler için de 
yürüttüklerini işitenler hayret et
mezler. İnfirad politikasını güden 
ufak memleketler inhil!le mahkiiın
durlar. İstikbal, sulh cephesindeki 

lngllizlerln en son model bir tayyareleri uçuş halinde 

~. va •kuvvetlerinin ihtiyaca göre ve de mühim hava seferleri yapmak J 
bıı elden idare edileceğini göstere- mecburiyetine düştüler. Kahireden 
ce.ktir. İngiltere için hava tehlikesi kalkan ve bir nazırı hamil bulunan 
Şimal Denizinin garp kıyılarından tayyarenin Mısır havalarında yan
bekı.mecektir. Belçika ve Hollanda- ması acı hatıralar bırakmamış de
nın >itaraf kalmaları da Britanya- ğildir. 
nın ~emasını tehlikeden kurtara- Avrupa memleketleri, düşmana 
maz. Bu ufak memleketlerdeki uçuş yakın veya uzak komşularının ha
meyd .. nlarından istifade edebilen va taarruzlarına hedeftirler. Ameri
taraf, hedefini daha çabuk kavrıya- ka ve Rusya gibi geniş kürre kısım 
bilir. lanna sahip olan memleketler; bu 

Sınırları havaya karşı korumak tehdide maruz değildirler. Sovyet 
mecburiyeti de komşu memleketle- Rusya, mahdut derinliklerine kadar 
rin tarafsızlığını temini istilzam e-ı hudutlarının hava tehlikesine ma
diyor. Bu tarafsızlığa ,kuvvetlinin ruz kalacağını düşünerek tedbirini 
veya hayat ve memat mücadel~ine de almıştır. 
girişenin ne raddeye kadar hürmet Okyanuslarla korunan Amerika, 
edeceği kestirilemez. İttifak siya- yalnız karşısına çıkacak donanına
setleri arıyanlar, bu düşüncelerin nm hava kuvvetlerini hesaba kata
de tesiri altındadırlar. Bir vakitler cak ve buna esasen Amerika arma
ittifakta komşuluk bahis mevzuu i- dası cevabını ve~ecektir. 
di. Alınanlar, bir hinterland elde et 

Bugünkü mesafe mefhumu, bu mek için Çekoslovakyayı işgal ettik 
hudutları çok genişletti; bir ittifak lerini bir müddettir söylemektedir -
manzumesi, coğrafi vaziyetle mu- ler. Avusturyanın işgali İtalya ile 
kayyet değildir. Yarın için bir hava Almanyanın irtibatını temine yara
coğrafyası düşünülmektedir. Ve ha- mıştı. Çekoslovakyada müttefik 
va ancak bazı muhalif şartlarile en- Sovyet hava kuvvetlerinin barınma
geller teşkil edebilir. Hava yolu çok sı ve faaliyete geçmeleri, hele orta 
daha işlektir: maksada çok daha Almanya için bir tehlike olduğu sa
ç abuk götürebilir. İttifakı aranan nıhyordu. Fakat Polonyadan veya 
memleketin eskiden kuvveti ve coğ- Polonya üzerinden gelecek tayyare
rafi vaziyeti burada mühim rol oy- ler doğu ve orta Prusya için bir teh 
namakta idi. İstikbalde, irtibat va- like değiller midir? Fransayı teh
zifesini gören memleketlerin man- dit edecek tayyareler acaba hangi 
zumelerde yer alması 18.zımgelecek- yolları takip edeceklerdir? Cekoslo
tir. İngiltere için Hindistana götü- vakyanın işgali iddia edildiği gibi 
ren hava yollan üzerindeki memle- Alman ana topraklarını, Sovyetle

rin idrak mıntakası gibi, bir hinter-

le, "Dostlarımızın dostu bizim de 
dostumuzdur,, diyor. Bugün, adı ge 
çen dost ve onu.n dostu Almanya 
için kaybedilmiştir. Almanyanın bir 
tek dostu ve müttefiki vardır, o da 
vaktile iş çapraşınca iyi gün dostı:. 
olduğunu isbat etmişti. 

Zengince meskun memleketler, 
ilkönce hava müdafaa siyaseti taki
binde muztardırlar. İngiltere, Al
manya ve Fransa bu kayıtlara mah 
kumdurlar. İtalya da bu tesirden 
aza.de değildir. Her biri nefis sanat
ların birer abidesi sayılan eserlerin 
harap ve turap olması korkusu, bir 
kurşundan bir harp çıkarmak gibi 

. büyük hassasiyetler gösteren mem
leketleri mantığa sevkediyor. Ya
rınki harpte hedef, birçok muhalif 
ideolojilerin yer tuttuğu şehirler ve 
kitlelerdir. Disiplinden mahrum o
lanların kimler olduğunu Büyük 
Harp göstermiştir. Harp buhranla
rını bütün şiddetile hazarda ya§at
mak imkanı bulunsaydı, Büyük 
Harpte başarı gösteremiyenlerin si 
nir kuvvetini şimdiden ve bir kere 
daha ölçmek kabil olurdu. Disiplini 
kuvvetli ordular değil, bu orduyu 
çıkaran ve geride nisbeten asude 
ve müreffeh yaşıyan kitlelerin pa
niğe sürüklediğini gördük. 

da 'l'~yYar yalnız 1928 ol)mpiyadın
lıı goaterdiği muvaffakiyet kazan
~lt ve milli haysiyeti §erefle mü
tt} aa edebilmek için katlandığı e
~ ar, nefsini mahkfım. ettiği ieken
~ let-, feragat hissinin bir insanda 
~0ltadar yUkselebileceğini meydana 

görmektedir. !!!!'!!!!!!!111!11!!!!!!!!!!!!!!111!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!111!11!!!!!!!!!!!!!~!!'!!'!!!111!11!!!!!!!!!!!!'!!'!! 

ketler bu ehemmiyeti haizdirler. Bu 
memleketler tayyare taarruzlarına 
hedef olmazlar. İki muhasım mem
leketi yakın yoldan bağhyan mem
leketlerse, bunlardan birinin def ve 
tard imkanlarını, muhaberesile de 
kolaylaştırabilir. Belçika, Holanda 

land vaziyetine getiremediğini bu 
işlerle uğraşan herkes bilir. Çeklerin 
Fransız siyaseti takip etmelerinin 
ve Macarlarla, Polonyalılarla bir-

Sınırlarda havaya karşı kurulan 
def ve tard tertibleri; bir katiyet 
ifade etmez. Hava filoları tehdidini 
göstereceği sahada değerli hedefler 
arzeder: Ruslar, Stratosferlerden 
geçmeyi düşünüyorİar. Yerden ha
vaya karşı alınan pasif ve aktif ter
tiplerin def ve tard rolü henüz çer
çevelidir. Komşularından bir kısmı
nın hiç olmazsa tarafsızlığını temin 
etmek, ufak komşu düşman memle
ketleri zarar vermiyecek bir duru
ma sokmak siyaseti, tehlikeli sınır
da da hava tevkif seddini takviye
ye medar olabilir. Seması hava teh-. 
likesine maruz müttefikin hava kuv 
vetlerinden istifadede güçlükler çe
kilir. Sovyet Rusya gibi hinterlandı 
geniş ve derin memleketler, kuvvet
li filolarile hatta taarnızi hareket
lere geçmek iktidarını haizdirler. 
İtalya hava kuvvetleri, jeopolitik 
vaziyet dolayısile, önce memleket 
semasını düşünmeğe mecburdurlar. 
Denizaşırı memleketler, diğerlerine 

nisbetle daha emin vaziyettedirler. 
Mütearrız filonun takip edeceği yo
lun uzaklığı müdafaa tedbiri almak 
için vakit ve imkan kazandırır. Av
rupa yarımadasındaki memleketle
rin hepsi, tayyare tehdidine manız
durlar. Ufak memleketler, za),f 
kuvvetlerile ancak tedafüi bir hava 
siyaseti takip edebilirler. Almanya
yı çerçeveliyen memleketlerin bu va 
ziyetten öteye geçemiyeceğinde it
tifak vardır. Fakat İtalya daha mü 
sait vaziyette değildir. Kom§u mem
leketlerdeki yığınaklar, İtalya için 
tehditkar vaziyetler ihdas edebilir
ler. İstiklali tehlikeye düşen ufak 
memleket, havasını korumak için 
de, müttefik memleket filolarına 
üsler temin edebilir. Komşunun za
rarına hayat sahası temin edenler, 
bazı ufak memleketlerin harbin ne
ticesine kadar bitaraf bir siyaset 
takip etmiyeceğinden de korkmağa 
mecburdurlar. Bütün ufak memle
ketler havasının bitarafisini gözde 
bulunduran hava operatif harekatı, 
hedefe vusulü işkal etmek bakımın
dan, nazariyattan öteye geçemiye
cektir, diyenlerin, yalnız gayeye gö 
türen yoldan yürüyeceklerinde şüp· 
he edilemez. On binleri geçen harp 
tayyareleri, her halde çok geniş ce
velan sahaları arıyacaklardır ve 
bundan bitaraflar da müteessir Ö
lacaklardır. Havalarda bir uçuş sı
nın tayin etmek imkanını düşünen
ler, daha hazarda da buna muvaf
fak olamamışlardır. Hedefe varma
yı güçleştiren milltlerarası kanunla· 
rın hükmü olmadığını Büyük Hı p 

l'an bir nümunedir. 
~ lduııarız kıt'atında. zabitliği es
~ llıda kendisi gibi değerli sporcu
l'e l'eti§tlren Tayyar bugün Beden 
pıı:bi~~i Umum MlidUrl~ğUnde va
~ ioren en güvenilir bir eleman-. 

Gatatasarayın qrmetli yüzücü-

Ankaralı sporculardan Rasim 
tanınmış bir simadır. Gençler Bir
liğinde ve Ankara muhtelitinde saj 
muavin mevkiini uzun seneler mu
hafaza etmiş ve atletizmin muhtelif 
numaralarında Ankara birincisi ol
pıug bulunan Rasim milli atlet ta
kımında da yer alarak 988 senesin
de Atina Balkan oyunlarında Tür-

kiyeyi temsil etmiş kıymetli bir 
sporcudur. 

Rasim ayni zamanda hayat mü
cadelesinde de iyi not alan bir genç
tir. 9 senedenberi Çankaya okulun
da direktörlük yapan, vatan çocuk
larının yeti11tirilmesi için emek sar
f eden bu genç idmancı maarif ile
minde de tanınmıg ve takdir edll-

miitir.. 

ve Danimarka; İngiltere ile Alman
ya arasında bu rolü ifa edebilir. İ

talyanın Akdenizde Usler edinme
sinde, Süveyş üzerinde hak iddia et
mesinde, Kızıldenizdeki adaların ta
rafsızlıklarının istenmesindeki mak 
sat anlaşılmaktadır. Habeşistan se
ferinde İtalyaıı-lar Mısır üzerinden 

likte Almanlara müteveccih olma
malarının başlarına bela getirdiği
ni Alman mecmualannda görüyo
rum. 

Bu ifadenin samimiyet derecesi
ni, bugün Polonyanın da aldığı isti
kamet gösteriyor.. Hayat sahası, 

hinterland ve ham maddeler temini 
davalarının mahiyetini karşılarında
ki milletler zaten müdriktirler. Risa 

göstermiti. Belçikanın, Hr. . ıı:ı 

veya İıwiçrenin, hava y.., ~. lL<. n .. 
kadar <'ngel ol:.liL .. İi1'3rini. yarın.. 
ki bir harpte öğreneceğiz! 
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Yazan: Biri 

B ir gün, tımarhanedeki hasta-ı 
!ardan biri kendini asmak 

suretile intihar etti. Müntehir bir 
aydanberi az yiyor, az konuşuyor 
\•e çok düşünüyordu. 

Asılı olarak bulunduğu odanın 
tavanı çok alçaktı. Fakat, ayakları
nı kısmak suretilc ölümünü tacil et
mişti. 

Ve ... üzerinde, kendi el yazısı i
ıe yazılmış beş mektup bulundu. 

••• 
Mektup 1 

Duydum ki, seni ancak kurtla
rın, kartalların uğrağı olan bir yere 
gömmüşler. Halbuki sen sağken, 
§arkı söylemek için ıhlamur kokulu 
bahçelere ve önlerinde engin deni
zin uzandığı kayalara ne kadar ba
yılırdın!. 

Şimdi bulunduğun, o ıssız yeri 
sana layık görmedim ve hayalimde
ki bahçemde, dallarında her daim 
kuşların şakıyacağı ağaçlan, koku
lan insanı kendinden geçireceği çi: 
çekleri bulunan bir yer hazırladım! 
'Mezarın öyle güzel ki, memnun ola
sın diye ayak ucundaki deniz, sahil
lere çarpıp munis şıpırtılar çıkara
cak ve esen rüzgar da kah mahzun, 
katrşakrak besteler yapacak. 

İstediğin vakit ağaçlara emret; 
yerlere kadar eğilerek güneşin se
ni okşamasını temin etsinler. 

Rüzgarlara yalvardım, yedi ik
limin binbir çiçeğinden topladıkları 
mutena kokulan bilhassa senin için 
o bahçeden geçirecekler. 

Ben de; hüzünlü ve şakrak şar
kılarının bcnliğimdcki akislerine, 
cıvıldıyan kuşların seslerini kanştı
ı ıp geçmiş gUnlerin yadile ağlıya
cağım ve her zaman, çok se\·diğin 
çiçeklerini gözyaşlarımla suiıyabH

mek için, bu bahçenin bağrı yanık 
bahçıvanı ve şakıyan kuşlann azat 
kabul etmez hizmetkarı ola.cağım. 

Mektup O 
Kederli gecelerin, hüzünlü §ar

kıcısı nerdesin? 
Aydınlık gecelerde, üstüne otu

rup şarkı söylediğin kayalar şimdi 
bomboş ... 

Belli ki ben ve sevgilin gibi, o 
kayalar da seni bekliyor. 

Sularııı l}lpırtısı, rüzgi.nn salla
dığı yaprakların luşlrtısı bile şimdi 
bize, hep seni hatırlatıyor. 

\ Nerdesin, gönlümüzün §al'lmnnı 
söyliycn §arkıcı? 

Ben. sevgilimi beklerken, sevgi
linle seni hep o kayalaruı üstünde 
iÖrürdüm. 

O günler ve onlar nerede? .. 
Bir daha o günleri görmek na

sip olmıyacak mı? 
Ah, ölenleri ademin kollarından 

kurtarabilmek, insanların kudreti 
dahilinde olsaydı, ne yapar, yapar 
sevgilimle seni, oradan kaçırırdım. 

Bunu her va.kit dü~nüyon1ı1n; 
fakat her vakit de, elinden bir ~y 
gclmiyen kimseler gibi, ;"10ynu bü-

ResUlü Ekrem, bu birinci hutbe
den sonra, tekrar kalkıp, mealini a
pğıya kaydettiğimiz ikinci ~·esi
ni söyledi: 

"Allaha hamdolsun. Allaha hamd 
tderim ve yardımını dılerim. Nefis
vimizin şerlerinden ve kötü amelle
nmizden Allaha sığındık. Allahın 
ıidayct ettiğini kimse daliilete so
kamaz. Allahın da.19.lete soktuğunu 
kimse icyld edemez, Eshedil enliı. . 
ilahe illallah vahdehu la şerike le~. 
Kelamın en güzeli, Allahın kitabı
dır. Cenabı Hak, kimin kalbini kur
anla tezyin eder ve onu küfürden 
islama idhal eylerse, o da Kur'anı 
diğer sözlere tercih ederse felah bu
lur. Allahın sevdiğini seviniz. Al
.lahı, can ve gönülden seviniz. Alla
hın kelfi.mından ve zikrinden bık -
mayınız. Ondan kalbiniu kasvet 
gelmesin. Zira, Allnhın kelıimı, her 

~yin filasım ayırıp seçer. Amelle
rin hay1rlwnı, kulların gü;tidesi o
lan peygamberleri ve menkibelerin 
iylaini zikreder. ReW ve haramı bil 
dirir. Allaha ibadet ediniz. Ona bir 
şeyi şerik etmeyiniz. Güzel sözleri
niz de Allaha karşı olsun. Aranız
da Allahın emrettiği gibi eevişinis 
ve ohdini bozanlara A•hm guabı 

kük, kollan düşük, gözleri yaşlı ka
lıyorum. 

Mektup 111 

Dün akşam da, sevgilinle, sağ
ken her gece şarkı söylediğin sahile 
geldik, sen yoktun! .. 

Fakat yine biz, sabahlara kadar 
oturduğun kayaların üstünde dura
rak sesinin kulaklanmızda ve ruh
larımızda kalan akislerini dinledik. 
Benden sevgilime, sevgilinden sana 
sel8.mlar gönderebilmek için, kalb
lerirnizi en ücra köşelerine kadar 
hicranla doldurduk. 

Biz, her ayrılığın ebedi olduğu
nu bildiğimiz halde yine, bitmiyen 
bir yolculuktan, dönmiyecek yolcu
larını bckliycnlerin ümitsizliği ile 
sizi bekliyoruz. 

Kalbimiz bkanıyor ve boğazları
mıza bir yumruk dayanıyor gibi o
luyor: fakat biz yine sizi, yine sizin 
geleceğinizi ve senin sesinin titre
yişini düşünüyoruz, kayaların hü
zünlü şarkıcısı! 

Mektup iV 
Bugün bayram şarkıcı! 
İnsan senelerin kendi Ü2:erinden 

bir kasırga gibi g~tiğini ve bu ge
çen yıllarla beraber isteklerinin de 
değiştiğini gördükçe başkalaşıyor. 

Zaman geçmemiş olsaydı bile, 
senin yasın bizim her isteklerimizi 
değiştirdi. Senden uzak yaşamak, 
yüzümüzdeki biribirini doğuran ız
tırap çizgilerini her an ~ğaltıyor. 

Seninle çocukken -bugünkü gibi
berrak günlere rastlıyan bayram
lara bayılır ve sokaklarda içimizde 
sevinç, ağzımızda çığlık, kollarımız 
ve göğsümüz kabarık ne çok dola
şırdık değil mi?_ 

Fakat bugün beyaz pamuk yığı
nını andıran bulutlan, güneşin yak
tığı topraldann üstündeki nemli ye
§illikleri, mor salkım ağaçlı bahçe
leri bile istememeğe başladım. 

Rf'nk, renk elbiseler içinde bay
ram yerlerine giden çocuklann çıl
gın neşeleri, artık, senden 1mlk gü
zel bir bayram yapabilmemi aklıma 
bile getirmiyor. 

Söyle şarkıcı!.. Ahenksiz ve iç 
sıkıcı günlerimin aono ne olacak! 

Mektup v 
Diln akşam bir rüya gördüm 

prkıo! 

Sen yine eski yerine, o dik ka
yalann üstüne otormu" aya yanık 
bir şarkı söylüyordun.. yanında da 
sevgilim vardı. 

Sevgilin'e ayaklanmızm ucuna 
basa. basa oraya yaklaştık ve seni 
diıılemeğe başladık. 

Bizim geldiğimizi evveli sevgi
lim gördü ve kollannı açarak: "Ge
lin, çabuk gelin,, diye feryada baş
ladl. 

Sazi öyle göreceğimiz gelmişti 
ki, yanınıza bir an evvel ulaşabil
mek için benlen yürtimeğe başladık. 

[Sonu 7 nci Myfamızda] 

mukadder olduğunu muhakkak bi
liniz. Vesseıa.mu aleyküm.,, 

Resulü Ekrem, bu hutbenin so
nundaki cümle ile, .Medine halkına 
abd ve miysaklarını hatırlattılar. 
Kuoada iken, Medıneliler, daha abd 
altında değildiler. Fakat Medineye 
girmek üzere bulunduğu için, Medi
nelilerin taahhüdlcrini iyfa mecbu
riyeti ba§lıyordu. 

Peygamber, Ranuna'da cuma na 
mazım kıldıktan sonra tekrar ur-_ ~ , ~. 

a,, ismindeki devesine bindi ve Me
dineye doğruldu. 

Medineliler, pek coşkun bir se
vinçle misafirlerini karşıladılar. So 
kaklarda, çocuklar "ResfilUllah gel
di!,, diye bağırıyorlar, damlann ü
zerindeki kadınlar şiirler söylüyor
lar v e"Hoşgeldiniz ya Resfılfillah !,, 
diye çağrışıyorlardı. Herkes, evinin 
onünden geçerken, devesinin yula
nndan tutuyor, evine inmesini rica 
ediyordu. 

Medine Yahudileri, Peygamberin 
önünde, arkasında yürilyen silahlı 
kafilenin arzettiği ihtişamı görerek 
korkudan titriyorlardı. 

''Ced' '1 .. ed. a,, .m ıne sokaklarından 

geçerken, ileri gelenler, kabileleri
nin kesret ve şec&atlarından bahse
derek peygamberi evlerine divet . 

f'ENJ8&B&ıl 

Hamidiye Fethiye Sularında iken f 
1 -=--__;::,,... 

. . 

F ethiye (Hususi) -Ağustosun sekizinci günü limanımım gelen 
ve Fethiyelileri derin bir sevinç içinde bırakan "Hamidiye,, 

mektep gemimizin limanımızda alınmış bir fotoğrafını gönderiyorum. 
Kahraman denizcilerimiz sevgi ve saygı ile karşılandılar ve candan uğur
lanarak Fethiye sularından ayrıldılar. Resim Hamidiyeyi Fethive..liJ1ua
nında gösteriyor. 
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Köylüye Ucuz 
Elbise 

Çanakkale, (Hususi) - Sümer
bank'ın Türk köylüsünü muhtelif 
çeşit ve renkli elbiselerden kurtar
mak için yeknasak bir surette ve u
cuz fiyatla satılığa çıkardığı köylü 
elbiselerini haber alan Çanakkale 
Halkevi Partide yaptığı teşebbüs 

üzerine Ziraat Bankasına bu 
elbiselerden getirtmiştir. KöycUler 
şubesi tertip ettiği köy gezilerine bu 
elbiselerden de götürmüş ve her köy 
de Kadir Aytaç tarafından köylü
lere faydalı konferanslar da veril • 
miştir. 

Şimdi köylülerimiz evvelce giydik 
leri alaca bulaca elbiseleri sırtların
dan çıkarmış ve hepsi de yeknasak 
bir surette bu ucuz elbiselerden ala
rak giymişlerdir. 

il • il 
ç.n ......... ~•ng1nlar 

Çanakkale, (Jlususi) - Bahadır 

lı köyünde Mustafa Tunçere ait 2 
numaralı üstü açık kamyon buğday 
demeti yüklü olduğu halde şoför 
mahalline ablan bir sigaradan ki
milen yanml§tır. 

Mormat köyü harmanlarında çı
kan bir yangında UO kile buğday, 
40 kile yulaf yanm1' ve yangın di
ğer harmanlara da sirayet etmeden 
söndürülm~tür. 

Akçakoyun köyünde Yahya Ak
soyun evinde çıkan bir yangında ev 
ile bir ahır ve ahırdaki bir sığır 
yanmıştır. 

Yangının ev sahibinin ihtiyar val 
desi Zelihanın elinde çıra ile gece 
hayvanlara ot vermek üzere ahıra 
girdiği zaman çıradan sıçrayan bir 
kıvılcımdan husule gelmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Küçük Çetmi köyünün Kocataş 

ve Karacakaya mevkilerinde zuhur 
eden büyük bir yangında 80 hektar 

ediyorlar. O: 
- Deveme dokunmayınız. Allah 

tai"af'mdan me'mur olduğu yere gi
diyor. 

Dedikçe, eşraf, deveye yulaf, ar
pa göstererek evlerine çekmiye ça
lışıyorlardı. 

Resülü Ekrem, devesinin yuları
nı bıraktığı için, hayvan, sağa sola 
bakınarak yürüyordu. 

"Ced'a,, bugün mescidi §erifin 
kapısının bulunduğu yerde çöktü ve 
yüzilnü, boynunu yere sürdü; fakat 
tekrar kalktı. Bugün mihrab ve min 
berin bulunduğu kısımda dolaşb. Yi
ne döndü ; evvelki yerinde çöktü. 
Peygamberimiz de: 

- Hiı.zel menzil inşallah. 

Yani "durak yerimiz burasıdır 
inşallah!,, dedi. 

Diğer bir rivayete göre, deve, 
ilk çöktüğü yerden kalktı, Ebfi 
Eyyubu Ewıari'nin evinin önünde 
çöktükten 80l1l'a tekrar kalkarak 
eski yerine gelerek töktü. Başından 

'Bursada iscileı 
Cemiyeti KU ruldu _ 

Bursa, (Hususi) - Burada U
mum Sanatkarlar ve İşçiler Birliği 
adında bir cemiyet açılmıştır. Ce
miyetin gayesi şudur: 

"- Muhtacı muavenet. ihtiyacı 
olan meslekdaşlara yardım etmek, 
işsiz kalan arkadaşlara iş bulmak, 
kurum azalarının beden ve terbiye 
işlerile yakından alikadar olmak ve 
bunlara birer yardım sandığı tesis 
ederek bu vatandaşların yardımla
nnı kolaylıkla temin etmek .. velha
sıl bunların her veçbile de yapılma
sı 18.zımgelen işlerine kolaylık gös
termek ve onların elinden tutmak
tan ibarettir. 

Bu kurumun ilerde temin etmiş 
olduğu bütün gelirler de Kızılaya 

mahsustur. Bu da birliğin nizamna
mesinin 18 inci maddesine dayanır.,, 

Geçenlerde gelen İktısad Müdü
rU Enver, işçiler Birliğini ziyaret 
ederek idare heyeti ile konuşmuş 
ve icabeden yardımda bulunacağını 
vadetmiştir. 

Tırh•n va puru • • msunda 
Samsun, (Hususi) - D. Deniz

yollanmızın Mersin hattına yaptır
dığı Tırhan vapuru, An;aranın havu 
za girmesi üzerine yerine Karadeniz 
postasını yapmak üzere sefere çı
kan bu yeni vapurumuz salı günü 
limanımıza gelmiştir ve halkın coş
kun tezahüratile karşılanmıştır. 

TOKCAN 

bir saha 4590 çam, 3500 meşe 300 
palamut 240 ahlat ağacı yanmışbr. 
Yangın Küçükkuyu ve Çetmi köyü 
ile civar köylülerin yardımile ve 
güç bir halde söndürülmüştür. Yan
gın faili aranılmaktadır. 

Kadir Aytaç 

83-

yularını atarak bağırdı. Bunun üze
rine, evleri oraya yakın olan Beni 
Neccar eşrafı, Peygamberin kendi
lerine misafir olmasını beklediler
se de, Hazreti Ebu Eyyub, devenin 
üstündeki eşyaları alınca evine gö
türdü. Es'ad ibni Zcrare,de deveyi 
kendi hanesine çekti. 

Diğer eşraf Peygamberin etra
fını alarak: 

- Ebu Eyyub, eşyaları almakla 
şeref hissesini aldı. Siz de, başka bir 
eve şeref veriniz. 

Diye rica ettilerse de: 

- !nne rücle maa rahlihi. . 
Yani "insan, eşyası ile beraber 

bulunur.,, diyerek Ebu Eyyubu En
sari'nin evinde kalmayı tercih etti. 

O giln Medine ahalisi, Hazreti 
Hilid'in evine akın ederek Peygam
beri ziyaret etti. Bu arada, Yahudi
lerin ulemasından Abdullah ibni Se
lam da gelmişti. Hazreti Peygam
berin yüzüne dikkatle baktıktan son 
ra: . 

- ao-
Feridun Bey memnun, mesut idi. 

İçinden: "Ben de, bu ilk sa.mimi 
konuşmamızdan nekadar korkuyor
dum. Gözyaşlarına, bayılmalara 

maruz kalacağımı ümit ediyordum. 
Doğrusu kızım güzel ve sevimli ve 
şu Selim de sihifbaz gibi bir şey!,, 
diye düşünüyordu. Nihayet yüksele 
sesle kızına hitap etti: 

"Akıl ve mantığınıza inanmakla. 
isabet ediyorsunuz. Dostunuz her 
va.kit rastlanmıy.an bir orijina.ldir. 
Bununla beraber ne de olsa. gözleri 
görmüyor değil ve siz de güzelsi
niz sevgili çocuğum. Doğrusunu 
söylemek 18.zımgelirse, gözleriniz çe
kik ve yanaklarınız biraz 7.ayıf ve 
solgun, sabredelim: Saadet ... 

"- Hiçbir zaman silinmiyecek 
solgunluklar vardır hayatta. Kalbim 
\ıer şeyi unutacakbr, fakat, yüzü -

_tin hemen da.ima bazı şeyleri 

hatırlıyacağındnn korkarım.,, Sonra 
neşe ile ilave etti: ''Hem ne olacak, 
eğer yüzümü solgun bulacak olur
sa ruj sürerim.,, 

Feridun Bey eski sert tavrını 

alarak: 
- Bunu kat'iyyen istemem, diye 

bağırdı. Anneniz tahammül edile
miyecek kadar boyaya düşkündü. 

Evimde boya kutuları istemem. Zi
ra, sizin şahsınızda hoşuma giden, 
sevdiğim nokta bizzat o wlgunlu
ğunuzdur. 

Hikmet cevab vermedi. Fakat a
yağa kalktı ve ellerini biribirine 
vurarak: 

"- Beni artık bir mektebe yol 
layın, geri kalan tahsilimi taJl.lamlı 
yayım, orada yürürneği, oturmağı, 
giyinmeği, her şeyi öğrenmeliyim .. 
tık günlerde, kıyafetini değiştinniş 
bir delikanlıya benziyeceğim amma, 
ziyanı yok., bir sene i<_;erisinde her 
halde tamamile değişmiş bulunaca· 
ğım. O vakit, beni sevecek dedi. 

- Her ne kadar zarafet husu
sunda hiç bir şeye ihtiyacınız yoksa 
da, ne isterseniz onu yapmağa ha
zınm. Henüz oldukça gençsiniz. Ya
şınız daha on yedi. Mevsim de kış 
değil. Hava değiştirmek ve burası 
ile aranızda uzunca bir mesafe bı
rakmak istiyebilirsiniz. Hele baba
nızın o korkunç suratından uzakta 
bulunacaksınız. 

- Artık beni korkubnayorsu -
nuz. Fakat sizinle beraberim. Bir 
müddet biribirimizi göremezsek da
ha iyi olacaktır. 

- Hemfikir bulunduğumuzu gör 
mekle pek memnun oluyorum. Ha
yatta, mimari stilde bir devirden bir 
devre geçerken mevcud ananelere, 
düşüncelere riayet etmek çok ehem
miyetlidir. 

O da, ayağa kalktı ve masanın 
üzeri sayfaları açık duran resim al
bümüne bakmak için eğildi. Kızını 
bu kadar muhakemeli bulmaktan 
memnun olmuştu. Zira başkalarının 
böyle hareket etmesinden hoşlanır
dı. Fakat bu memnuniyeti, gözleri 

- Bu yüz, yalancı yüzü değil
dir .. 

Dedi ve derhal İslam oldu. 

E nsfıri Kiramın hepsi de, Pey
gamberi, evlerine misafir et

mek istiyorlardı. Peygamber, kim
senin gönlünü kırmamak için, bu i
şi, devesinin keyfi ile halletti. 

Devenin çöktüğü boş arsaya ge
lince : Burası, Beni Neccar'dan iki 
çocuğun mülkleri idi. Resulü Ek
rem, orasını on miskal altına satın 
aldı. Parasını da Hazreti Ebu Be
kir'e verdirdi. (2) 

Hazreti Peygamber, kerpiç kes
(2) Haueti Peygamber, lledi

ne'ye geldikleriniıı ikinci günü, ar
sada, mescid ile odalar inşası arru
sunu gösterince, 1'1edine eşrafı, bu 
arzuyu yerine getirmeyi caaa miJl
net bildi. Arsanın bir kısmı, Es'ad 
ibni Zerare'nin hurma kurutacak 
yeri iken lUisğab ibni Omeyr'in na-

maz kıldırma yeri olmuştu. Diğer bir 
kısım da yabudiJerin mtt.arhğı idi. 
Bir kısım da. ild kardeşin malı idL 
Bu kısmılar<lan, iki kardeşin hedi
yesi kabul edilmiyerek on dinar ve
rildi. lUezarlardaki yahudl ölüleri
nin kemikleri de baika yere uJde.. 
dilerek mescidia in§.ama M§laad
cb • .. 

Naklede n : ORHA_!!_!: 
··tfflll. 

albüme ilişince, takdir ve bU --ı. - ı.. ın ua .,.,_.. hislerile karıştı. Her tur u de" 
ve istidadı anhyabilmek ve ~d. 

• · t• de ı 1• ğerini vermek kabıhye ın 

N 1 
•• .. m nasıl. bU - c er goruyoru , , di-

güzel resimleri siz m~ .yapt:nıı ~nk· 
ye bağırdı. Hatlnrdalo ıncchk~ nnilJl 

. t gol 
!erdeki canlılık hir art.ıs asıl 

• J3uıın 11 ve parmaklarının cserı... 51.,,e 
., f"ı>brcre muvaffak oldunuz . .. ...,.. bUll-

ziyadesile benziyen annenizde. aeıe 
dan zerre kndar eser yol~tu ... e tJ 
şu beyaz çiçeğe bnkın, wınııntil 
bii gibi... . . gı·ıJı:-

Ve kızına mcmnurıiyctını i}i\'8 

mediği nazarlarla baktı ve 
1 

~tti: ki 'lif 
·- Selimin bin kere hak tJt" 

imiş. Size bu şckilJe bir ba)'3t atisl 
zı intibah etmek iIP ne kadar re g6I: 
bir düşünceye malik olduğun.U edf· 
tcrmiş. Her ikinizi de takdır .... , 

·1· ne Jc•ıJr yorum. Hem size kim bı ır 
kitab okutmuştur! jsteıt9 

Hikmet: "Ah, bayntunı ~ 
kendisine feda ederim, di~ b bl tıiJ1 
Fakat bana en ufak bir kıtıı 
okutamaz . ., .... 

d ··su .. 
Babası şaşırarak sor u: •• wr 

•'th.., ..... 
sıl şey! Çocukluğunuzda ınu 

okuyucu idiniz.,, ıJ,tOf'" 
- üç scnedenlx.-ri kitap h 

tından nefret ediyorum. 
- Neden?. . . ~ 
- Size açıkça söyJiycyı~· otf" 

bunları siz çok fazlasile seviY 
nuz.. otfllt 

Kadere teşekkür c~ 
nuz. Eğer ben kitapları . ~ 
dim, büyük dostunuz seııın. 
bulda kalır ve siz de.... JJUlıJO° 

- Ve ben de bu dünyıtdn 
mazdı:~... . . b"t ,t 

Hıkmet bu son sözlerı acı ~ ııe' 
lüşle tamamladı. Fakat derb 
ş.~ini ele Plarak: . J.ı' 

"- Demek fikrinizce, kit3.P ~ 
borçluyum. Bu sebepten, ~u::--r . 
rane hisle: ımi, minııe~ı go WJI 
mek için onlan cskıtrneınek 
yerlerinden ı~aldırmıyaca~~··~ 

- Sizi okumaktan tiksill '/"' 
.Al. tıe • 

adaı~ı biliyorum: Za,·allı ı .-t: 
Fakat kızı başını kaldı~-

Ali beyin aleyhinde bulunııı•;:; 
Onun yüksek kalbliliğine, n~ lJlı1 
na, verdiği söze hürmet, hiSSiPe 

ran olmak lazım, dedi. U)t• 

Feridun Bey de dudakları~~ b ııı· 
tü; fakat neŞt:li bu!wıdu~ ıçiP ,ıif' 
zının biraz sertçe söyledigı bU 
ler, kendisine dokunmadı. ~ 

İçinden: "Mağrur tavrıilt _-df.)i 
ketlerin, zaman za.rr.ıi.Il k~ lıJ" 
ne sapladığın iğne!<-:-, ôenİDI &JOl .. t.~ 
zım olduğunu gösteriyor, diye !.'.ı-

••ı-_ 
lendi. Ve kolunu uzatarak: ,ııi 
eli yemeğe gideliııı.,, diye ilave ••8it 

Hikmet Ok.58.yıcı l>ir ~: 4" 
ricam var: kabul eder misiniS. etti'"' 
di, buraya btlaz yemek gö~d ,_, 
misiniz? Selim ile a.ncak gı~rıad 
konuşayım. Al'Jcık 'hasta 0Jdu5-
söylcrsiniz. (Denuıu ,.aı) __. 

:z& 
tirdi. Kereste tedarik ettirdi· O ~ 
sada bir mescit ile kendi ottırt11 
için odalar inşasına başlandı; ,J,ı" 

Sonralan, birçok büyük ~iP ~ 
la tezyin edilen mescidi şerıf~1'til" 
budur ve kapısı da devenin ço 
ğü yerdedir. J61-

Bu mescid yapılırken, ~.ııd 
lalı, eshAbı ile beraber bizzat ça-
ve kerpiç taşırdı. ıtJJI' 

Kaube, müşrikler elinde b~ 
duğu için, Hazreti Peygambe~· Jl.t6 
tülmakdis'e yani Kudils'teJd ~ 
cidi Aksa'ya doğru namas 1'I ,,.,. 
Bundan dolayı, bu mescidin ~ bSf 
lesi, Kudüs':ı doğru yapılm..P 
lamışu. ~.,. 

Resfılti Ekremin kıztarınds!l 1t 
klyye, zevci Osman ibnl j\ff~ 
Medinc'ye hieret etmişti. Jtf to" 
şerif'in binasına başlandıkt811 "' 
ra ResUlil Ekrem, kendi azadll'I d'I 
lan Zeyd ilmi HiriM ile Ebiı JtSISO 
Mekke'ye gönderdi. oııı· 

Onlar, Peygamberin kt%1~ 
mUgUlsUm ile Fatıme'yi ve . ııı
Sude Hazretlerini ve Zeyd ibfll oı
rise'nin zevcesi OmmUeymen ne.rdf• 
lu Üsime'yi ahp Medine'ye ~ fJ11' 
ler. Bunlarla beraber, aa.zre~. 
Bekir'in evlit ve etbaı da gel J 

~vmad,., 
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'l'enha Kulübede Taze Ayak iz
lerini Dikkatle Tetkik Ettiler --------

Bu Arslana Dokunmayın 
•AIRI M. FARUK G0RTUNCA VE RESSAM llONIF FEHIMIN YENi ESERi: 

30 Ağustos Zaferi 
Destanı 

Har Sahife Yine MUnif Fehimln Şaheser Tablolaril& 
30 Ağustos Zafer Bayramında Çıkıyor 

BU DESTAN : Kahraman Türk Ordusunun Destanıdır. 
BU DESTAN: istiklal için Çarpıf&D Türk Halkının Destanıdır. 
BU DESTAI : Milli Edebiyatın Söylenilmiş Ve Söylenecek En Kudretli 

En Kuvvetli Mısralarını Taşıyan Bir Eserdir. 
BU DESTAN : Kahraman Mehmetçiği. Türk Edebiyatına Kahramanlığile 

Geçiriyor. 
BU DESTAN: Bir Avuç Toprak Olan Oğluna Kalbini Türbe Yapan, 

Komutanın Atının Ayaklan Ucuna Ahlarak Torunlarını 
Da Vatan Uğrunrta Seve Seve Vereceğini Söyliyea Türk 
Anasının Feragatini Anlatıyor. 

<'/'/,,.,/,,~,/'/'~'''''"'-/'/' M. F•ruk GUrtt1ncanın bu yeni eaerl ( 
( • fstiklil Savaşı edebiyatımıza geçirilmedi» diye Milli ede- ) 
/ biyatabühtan edealerevu .. ulmuş en fİmtekli tokat olacakbr. ' 

'rv"-/"'"/'/~~''''/'J'.""'-/ ... 
«BU ARSLANA OOKUNM .\ YfN » da m~mlekete göz dikenlere en atetli kırbacı allıyan 
aurtunc., MSO Alu•to• Zaferi De.tanı" ile istiklal Savaşımızı• bu büyüldüğthıO, 
kalıramaahjıaı haykırıyor. ( 30 AOuetoa Zaferi) ni alev mısralar içine sokuyor,. 
Türk milletinin imanırı bir daha b tin dhy .. nın gka htıne koyuyor. 

T 
&, Sübay, Komutan bütüıı ordu, bütün Türk mü-' 

aşra DCYVeri ve halkı ve bütüa Tairk gençlıği tarafın
dan beklenen bu eterin tam Zafer bayramı gllnG 

Bayi• ıe rı• ne e~ini~dc bu~u ~a~ı için acele edıniz. Siparişlerinizi 
ıım ıden bıldınnız. 

Merkez Tevzi. Yerı· 1 latanbul OLKO Kitap Yurdu. 
ı Ankar• Calldaal No. ee 

ÖLMEK 
(Baş tarafı 6 ıncı sayfamızda) 
Fakat! .. Ayaklarımız gitmiyor, 

ge<;tiğimiz yol bir türlü bitmiyor ve 
yaklaştığımızı sandıkça her an u
zaklaştığımızı anlıyorduk. 

Siz, bizim böyle yaklaşamadığı
mızı görünce kalktınız, aramızdaki 
mesafeyi çabucak aşarak yanımıza 
gelmeğe çalıştınız. Fakat bu sefer 
de ba~ka bir mani çıktı. 

RADYO 
Çal'§alllba: 16, 8 989 
12.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği - Pl., 13.00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14 Müzik (Karışık prog
ram - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Mü • 
zik (Hafif müzik - Pl.), 19.30 
Türk mUziği (Fasıl heyeti), 20.15 
Konuşma, 20.30 Memleket saat ay&ı 
n, aja&& ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği. ı.... Sırrı bu yol halısı UstUnde ayak 

~adan evvel eğilerek etrafı da
geniş bir gözden geçirdi. 

~Buraya daha pek yeni ayak 
r olmuş! dedi. j 

-.!:::eğilerek yerde bir noktayı 

randevu yerinden başka bir şey de
ğil. Bir ~iftin buluştuğu yer .. Am
ma İstanbul içinde bu kadar rande
vu yeri, evi, odası varken burası ne-

~n intihç~~muşt.Bu~nre- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vabını Ali İdris beye sor ... Çü:rıku' 

Sanki ar•mıroa tU.lden bir per
de vardı. Biz bu tUlün arkasından 
5izi mor, eflatun ve pembenin ka
rışmasından meydana gelen bir 
renkte, tayflar gibi görmeğe başla
dık. 

1 - Ali ağa - Şehnaz peşrevi, 2-
Şemsettin Ziya • Hicaz şarkı • Anıl
sın yar ile, 3 - Lemi • Hicaz ıarkı 
Sorulmasın bana yeisim, 4: - Suphl 
Ziya - Hicaz şarkı - Dün gece yeis· 

..._--:.Doğru! dedi. Daha pek yeni 
""l"etÇilerin ayak izi ... 

L._ llu toprak ve çamur izleri · idi. 
~ hayretle kendi kendine sorar 

ı..:_ - Fakat kim? Buraya gelen 
"'IQl? dedi. 

Sırrı hiç cevap vermedi; içeri 
~'· k~yı ve minderi kanş 
~ tetkike başlamıştı. O da: 
"-- Hiç bir feY anlqılmayor. 
~t edilecek şey •.. diye mın1 -

~ Rar.a etrafını gömen geçirirken 
~ hUhasu bir nokta ve bu 
~ etrafında tetkikat yaptığını 
~yor, hayı·etinin sebebini an
~ istiyordu. 
ı..._ - Aradltm .,y nedir Allaha§
~ ilstad? diye sordu. 
4e Sırrı bu suale cevap verecek yer 
~Uzafferane bir kahkaha salı-
11aı.· İki kttçftk seccadenin blrlef
~ 1ıb- noktada ldlçileOk puiak bir 
~ bulmuftu. F.Cer buna ayakla-.-!"8Hlanh lonmf olacaklardı.. 

- Dudak boyası değil mi? dedi. 
t.... - EY« yavrum ... İlte 111 du
~ 'boy881 bizim buradaki tetkik&
-...._ bpnımlaclı. 

~;-- Yine bir feY anhyamadnn tıs-
···· 
8ız.rı gülerek lzahat verdi: 
~ 8ug8n ana bir clurpn1uk 
t...:- lbza... mç bir py anlıyamı-

"" Ba1buld 1U ne kadar basit 
........ lıOaeDL. Ba kultlbe bir 

bu kulUbeye gelip giden i.tıJc Ali 
İdris Beydir. Anladın mı? Şimdi A
li İdrisin avcı Ahmed ~elime kulü
be hakkında malümat verdirmcmesi 
sebebini anlıyabildin mi? 

- Peki.. Ya Ali İdrisin metresi 
.kim ola acaba? .. 

- Süleyman Feyzinin karısı o
lacak ... Fakat işin bu tarafı ayrı 
bir bahistir. 

- Bir de senin en ziyade naza
n dikkatini celbeden şey galiba boş 
silih kovanlarının ~ ortada bu
lunmayışı idi, değil mi? 

- Evet ... Tamam! ... 
Birdenbire Sım doğnıldu. Eski 

kulübe sarsılmaya bapaml§tı. Sağ
dan soldan ıslıklar, acı sesler çı • 
karıyordu. 

Fırtına! .. 
Gök yllzlinü birdenbire kara bu

lutlar kaplamıttL Uzaktan siyah bir 
örtü gibi görünen kara havuzun su
larında bile kUçUk köpükler farke
diliyordu. Cinsi tayin edilemfyen bir 
takım kullar kaya)arm, tq1arm ve 
yaban ot1armm aruuıdaıı fuiıya -
rak sığınacak yer anyorlardı. 

Ahmed Sım bu tek odadan iba
ret kulU.bede aşağı yukan birkaç 
tere gidip gelerek Binirlerlnl yatış
brmaya çahetı. 

Şiddetli bir hareketle kapıyı aç
ta ve dıpnyı gözden geçirdi. Fırtı
na her dakika bir kasırga balin1 a
hyordu. Dikenler ve sazlar adeti 
yere aerilmltU ve birJw; dakika i
tinde küçük gölün auyu apun bir 
renk aldı. Kara havu alt Us1i ol-

muş; çamurlanmıştı. Bu tehdidkar .. -----------• 
manzara içinde yalnız iki kaya Bu-
da heykelleri gibi ·dimdik duruyor
du. Sırrı: 

- Ne olursa olsun, dönmeliyiz! 
diye mınldandı. 

Fakat daha cümlesini tamam -
lamamış idi ki uzaktan acı bir fer
yad ifittiler. Bu bir hayvan, bir kuş 1 
sesi değil, bütün vuzuhile bir insan 
feryadı idi. Sırrı bir hamlede ken
disini kulübeden dışanya attı. 

YUzilnU kamçılayan rüzgara, 
hatti vücudtlnfi aallıyan flrbnaya 
rağııwn gozlerıni uzakta bir nokta
ya tesbit etti. Feryad bir kere daha 
duyuldu ve bu sefer kulaklan da
ha yırtıcı ve daha tırmalayıcı bir 
ses ... 

Yaprakların, dikenlerin hıl}lrtısı 
bu acı feryadın içinde adeti kay
boluyordu. Rıza: 

- Bu ses aağ taraftan geliyor! 
dedi. 

- Evet .. Ben bu feryadı neden 
tahmin edeuıedim bilmem! .. 

Cçttnc8 n dördttnctt defa istim
dat ve haykırış kulaklarmda çm
ladı. Belinciwl 10D nefeae tıkaddfim 
eden Umit.ais bir aıztu11 idi ve hır· 
ÇlD tabiat sesleri içinde kaybolmut
tu .. 

Sallanarak, her an tekerlenmek 

Ankara Borsasının 
15 Aiuatoa 939 Fiyatları 

ondra 

ew-York 
i>ariı 

Açıht 
YeKapaaı 

1 Sterlin .93 
tOODblır 126.675 
100 Frank 3.355 
100 Liret 6.6612 

••n• 100 İariç.f. 28.595 
terdamlOOFlorin 67.945 

erlin 100 Maı k 50.835 
rilbe1 100Belıa ,1.517 

100 Drahmi 1.082 
100LtYa 1.56 
100Çe. Kr. 4.335 
100 Pezeta 14.035 

UfOYA 100 Zloti 23,845 
ud•.,...te 100 Penp 24.452 

Bükret 100 Ley 0.905 
delpad 100 Dinar 2.892 

okohama 100 Y ea 34.62 
tokholm 1001.veç. f. S0.57 
oakoYa 100 R.ble 23.90 

Esb1i " Tallflıat 
Esham ve T alarillt lzeriDe 
muamele olmaJDlfbr. 

tehlikesile karplqarak ild arkada§ ._ ____ ... _____ ıl 

bir kilometre kadar yürüdüler; ve I!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kara havuzun etrafuıı do~. midi olmadığına kanaat getirdiler. 
Artık hiç blr ... duyulmayor, ya- Sırn: 
but fırtına lle8lerinin aOdiji inilti- - Birim boğuldu... Fakat ber-
leri onlar ciuyamıyorlardı. Bununla halde OINdi bulmahyız. .. 
beraber artık Wır can kurtarmak il· _ Cl)evama var] . . 

Bir aralık size: 
"- Gelin artık, artık gelin, gö

zümüz ve gönlümüz yolda kaldı. de
m,n. 

le, 5 - ......... · Kemençe taksimi. 
6 - Rif at bey - Hicaz şarkı - Niçin 
bUlbUl figan eyler, 7 - ŞUkrtl - Hi
caz şarkı-Bir bakışta beni mestetti, 
8 - ............. - Halk ttirküsll - BUi-

"- Yerimizden hiç te şikayetçi bül ne gezersin, 9 - ........... - Halk 
değiliz. diye, cevap verdiniz. Ora- türküsü - İki karpuz, 10 - ............ -

Siz ise: 

dan, bizlerden daha çok hO§landığı· Oyun havası. 
nızı duyunca, gözlerimizi yakan yaş- 21.SO Haftalık posta kutusu, 21.45 
tara mani olamadık ve hıçkıra hıç- Neşeli pli.klar - R., 21.M Müzik (0-

kıra ağlamağa başladık. pera arya1an • Pl.) 
Ve ... dUn akpmdanberi hep ağ- 22.00 Müzik (Küçtik orkestra • 

hyonım. Sizi; oradan, bizden daha Şef: Necib .Afkuı). 
çok hoşlandığınızı düşünerek, ağlı- 1 - :Micheli - Çardaş No. 2, 2-
yorum; gelmiyeceğinizi hatırlıya Keler Bela • Ren nehri kıyılarında, 
hatırlıya, ağlıyorum. 3 - Borodin - tırlnci kuvartetin Not 

• • • tunıoeu, 4 - Kichell • Çocuk oyun· 
Doktorlar müntehirin dosyasını lan, 5- Offenbach - Mwıette 117 d 

tetkik ettiler: hakikatte ne ölen aaır dans havalan), 6 -Kari Kom· 
sevciHnjn, ne de bir prkıcı arkada- zak - Viyanada gece. 
şın bulunmadığı anl8.fl)dı. Timarha- 23.00 Son ajms ha 'nerlerl, ziraat.. 
neye girmeden evvel aığındığı kah- esham - tabvillt, kambiyo • nukut 
venin sahibinde, emanet olarak bı- borsası (fiyat), 23.20 lılihik (caz· 
raktığı Verter, Atala, Geceler gibi band - Pl.) 
kitapları buhmdup meydana çık- 23.55 - 24 Yarınki program. 

tı. ldBt lnglllz-Japo• lllllnlmrel• , 
---------- rln• ,enlll•• ..... •n•c•• 

fehlrl•r•r••• telefon Tokyo, 15 <A.A..> - Domei • 
...... b jansı, Japon .. lngillz mUzakereleri· 

Şehirler arasında mevcut telefon Din yakında ve belki de 16 ağustos
muhaberabnı diğer viliyetlere de ta tekrar bqhyabllecettııl haha 

bağlamak ve bu suretle gerek ticart '""!ve~rm~ektedir!l""'!!!!!!!!!!:!.!!9!1B!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ev gereluıe ilrtıaadt bakımdan bllyUk kesinin inşamna bqlaııacattır. !da. 
bir ebemiyeti olan bu gayeyi tabak- re debunun için bir komJ8yon teteıt 
kuk ettirmek için posta ve telgraf ktlJ etmift;ir. Komlsycm tetkiklerin· 
idaresi mevcut programın tatbikine den alınacak neticeye göre ikinci 
çabmaktadır. Bu program tabak - eehirler arası telefon programım 

kuk ettirildikten sonra telefon ıebe- .. ~hyacaktJt. 



---- -- -----

• 

Baş, Diş, Nezle, Soğukalgınlığı, Romatizma, Nevralji, Kırıklık 

so Liralık 
Bir Elbiseyi 

Ter Mahvedebi

lir. 

~rin ıslattığı 

elbiseler kısa 

bir zamanda 

harap olmağa 

mahkumdur. 

'l'erkibindeki 
tuzlu maddeler

den dolayı ter, 
bilhassa ipekli 

kumaşları bo

zar, elbise ve 
iç çamaşırlarını-

Vf! bütün 

tere karşı muhafaza etmek için 

SUDORONO 
PERTEV 

Kullanınız. 

DiKKAT: "Sudorono Pertev,, teri keame:ı, 
sadece mecrasını değİftirir. Buadaa dolayı 

vücude hiç bir fenal•tı yoktur. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Bankamızın şube ve ajanslan içia lüaumu kadar memur ahpmak ü

~ mU.abüı imtilıam yaplacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 

yaşı 18 den aşağı, 30 dan yukarı bulunmamak ..,.ıtır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşındaiı 

evvel memurluk suufma geçemezler. 

Ankara, lzmir ve lstanbuldaki imtihanlv.ra orta mektep mezunlan 

ahnmıyacakbr. 

Ortamektep mezunları için 6 ay, lise mezunları için azami bir sene 

devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40-50, 
lise mezunlarına 60-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dere

.:esile mütenasip surette ücret verilir. Bunlann barem kanunile muay

ye• derece baklan staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj dev
resini taıdben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara tekaüde 

t:lbi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı tediyesine ba§

lanır. 

Bir yabancı dile (Fransııca, İngilizce, Almancaya) bihakkin vi.kıf 
D)duğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maq verilir. 

Henüz askerliğini yapmam•§ olanlann daimi kadroya abnmaJan as

kıerliğini ifa edinceye kadar tehir olunur. 

yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar -talimatnamesindeki 

prt1ar dairesinde- bet senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresinden 
aonra bir sene için Avrupadaki bankaiar nezdinde staja gönderilecek-

lerdiı'.. 

Müsabaka tmtihanlaruıa Adana, Afyon, Anbn., Antalya, Balıkesir, 

Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Enurum, Ersincan, F.a
ldfehir, G. Antep, Glrellon, ı.tanbul, lmılr, Kan, Kastamonu, Kayseri, 
ltonya, Ktltahya, Malatya, Samauıı, Sivaa, Ordu, Trabzon, Tokat, Van, 

Ympt, Zonguldak. l'lbelerimisde orta mektep mesmJan için 25, 28 A

ğuatoeta, lise mesunlan için 28 ve 29 ağustoet& saat dokuda bafl•na

cattır. 

110.abakaya girecekJerden ne gibi vesikalar arandılı ve nelerden 
imtihan yapılacatı yukarda 1atmJeri yazılı tubeierimiaden elde edilebile
oek lsahatıaamelerde görWebüir. 

fateklilerin mtıaahakaya ittirak edebilecekleri mahaldeki banka tu· 
beli mlldUrltlğUne n .Ankarada Bankanın Personel illeri müdUrltığtlne 

24/8/939 tarilaiDe kadar mtıracaat etmeleri lbmdır. (6159) 

latanbul Kaclutro Müdürlüfündea : 
Fatihte IDl••heJ •ahelJnlnin Jradutroeu bitti. Bu mahalle onre

ldnde buhln&n pyrtmenkulleria ablPltri iaimlerile namlarma tabükuk 
eWrillfl kadastro tahrir rellimlerial a6ltarir cetvel Fatih merka by
makamhlt ctm.nhaıleaiııe uılmıit:U'· 

Bu mahalde tahdid neticesi yapılan pllaılar Sultanahmette Tapu dai
reeinin il8t katında Kadastro l'en bUrosundadır. 

Mülk sahipleri 2 ay zarfında bu pllnlan görebilirler. 

Kadastro tahdld ve tesbitine veya ayni bir hakkın teselline vaki ola

cak itirazlar 16 tepinievvel 939 akşamına kadar m(\diriye~ dermeyan 
edilmelidir. Aksi takdirde yaplan tahdid ve tesbitin kesbi kat'iyet~ 

ği kadastro kanunmıun 26 mcı maddesi hükmüne ~öre ilin olunur. 
(6806), 

derhal keser. İcabında 

ASEPTA 
TABLETi 
Yemek salonlarına, yatak ve ban
yo odalarına, mutfaklara, aptesa
nelere, kahvelere, gazinolara, lo-

kantalara, eşya salonlarına 
asmakla 

Sinek, sivrisinek, güve-
ler ve diğer haş,'lh uzaklaşhrmak kabil olur. 
Tmıas suretile mücadele ve imhası li.zım gelen GVVELERİN SVRFE
LEBI. KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İMHASI İÇİN 
ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolab çekmelerine ve 

sandıklara kutu içerisinde satılan 

KRiSTALiZE ASEPTAYI 
Kullanmab 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşıne karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir rnevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarlan ve nhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılmıt bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönUm murabbaı mesahası vardır. İsteklile~ her gün sabahlan (10) 
dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatlan. 

Qllaıtaa::ltmm:.:l~~t:s~a+sts"M ... _ Çocuk Hakimi --
Ankarada Dr. Ahmet Akkorunıu 

AKBA 
Kitapevi - Klatçılık • Türkçe 

ve yabancı dil gar.ete, mecmua, 

..... 1r..ır- - Talimhane Palu No. 4 

Paardu mu4a her göa 

15 ten sonra Telefon: 40127 

3 kaşe alınabilir. 

DEVLET 
U.\~UM 

DENIZYOLLARI iŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

ILA VE BANDIRMA SÜR'AT POST ASI 
lzmir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden itibaren 26 Sf' 

llıl tarihine kadar lstanbuldan Salı günleri 8.15 te Bandırma batll° 
na birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

• • • 
IZMIR SÜR'AT POST ASI 

lstanbuldan 20 Ağustos pazar günü kalkması icabeden 
sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde br. 
luıımak istiyenlerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız :ı1 

haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos cumartesi günü saat 
de kalkacaktır. (6239) 

• • • 
iLAVE İZMIR SÜR'AT POSTASI 

lzmir J.tüarı mlinasebetile ( Ciimhuriyet) vapuru ili.ve sür'-' 
postası olarak 18 Ağustos cuma günü saat 10 da Galata rıh~ 
dan doğru lzmire kalkacaktır. lzmire 19 Ağustos cumartesi saat 
de varacak bu gemi İzmirden 21 Ağustos pazartesi saat 16 da ._. 
reketle 22 Ağustos salı saat 17 de lstanbula dönecektir. .. 

NOT: Fuar için alınacak kamara ve gliverte gidiş - dönüş ~ 
lerinde yüzde elli tenzilat yapılır. (6336) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Kadıköü, lçerenköy otobüs hattına Uç otobUs illvesine lbulll 

müştür. Belediye otobüs imtiyazını istimal edinceye kadar devam 
.-Alfl-

v e Belediye tebligat yaptığı andan itibaren otobüslerini servisten ~ 

kayıt ve şartile mezkur hatta otobüs işletmeye talip olanlann :. -~ 
22181939 tarihine müsadif salı günil akşamına kadar tasarruf~~.:-.. 

nı raptetmek suretilc bir istida ile Belediye Riyasetine müracaat 

ri, gününde istid,ı ile müracaat etmiyenlerin talep ve iddialarının 

itibara alınmıyacağı ilan olunur. (6334) 

• 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye MerkeZI 

Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne 

açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli (857) liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır 

Fenni şartname, idari şart.name. 

4 - İstekliler bu §art.nameleri ( 5) kut'UŞ mukabmnde 

levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 22 Ağustos 1939 salı gilnU saat 14 de GalatacJa:__~ 
mustafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda tl--r · 
caktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen_ ~-"" 
larla en &f&ğı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklanna dair vesika ~--· .t· 

si f&rl.tır. (6303) 

lstanbul Kadastroıu Müdürlüğünden : 

kitap lliparifleriııi en doğru ya

pan bir yerdir. Erib ve ideal 

yam makineleri satıt yeridir. 

Telefon:3377 

Kllçükmustafa- mahallesinin kadastroou bitti. Ba m•::.:ı 
resinde bulunan gayrimenkullerin sahipleri isimlerile namlanna 

OSMAN; Unkapanı Azaplar Ha- ettirilen kadastro tahrir resimlerini gösterir cetvel Fener nabiJ9 
mamı karfwnda 511 sayılı dUkkln.- dtlrlüğtl divanhanesine asılmıştır. 

Fatih Sulh tldael Hukuk JB.. 
klmlllf-dell: 

da keseklğıtçı; Bu mahallede tahdit neticesi yapılan pllnlar Sultanahmette 
Huinenin aleyhinize ikame ey

dairesinin Ust kabnda Kadastro Fen bilroaundadır. 
lediği %5 faiz ve %10 ücreti vekl-
letle birlikte (15) lira (30) kW'UI MUlk sahipleri 2 ay zarfında bu pllnlan görebilirler. .JW 

ı.tubal ' laol lora llflllarhl- alacak davumm icra kılmacak du- Kadastro tahdid ve tesbitine veya ayni bir hakkın tescil ~-
p.daa: rı•pnam için gönderilen davetiyeye den vaki olan itirazlar 16 tefrinievvel 939 &kf"nnna kadar letanlJlll ~ 

Mehmet'• borcUDdan dolayı mah g&.t.erilen &dreei terkettiğiniz mm- dastre MUdtlrlUğtıne dermeyan edilmelidir. Akai takdirde yapalan ~ 
CM olup paraya çevri1meaine karar taka mtlbqirin.in metnalıatmdan ve tealaitin kesbi kat'iyet edeoeii Kadastro kanununun 28 uu:ı 
verilen Rafill ve Salamona ait P.P- anJı11ı.a1r1a ' Eylfil 939 puartest göre ilin olunur. (6315) 

kalan 17 /8/939 tarihine rastlıyan saat onda icrası mukarrer muhake- =================:;~===:;=.::=::: 
pereenbe gUnU saat 13,SO dan ltiba- meye gelmeniz için davetiye tebliğ ••••••••••• ... 
reıı açık arttırma ile bedestende sa- makamına kaim olmak Ur.ere on bet Zührevi ve cilt hastalıklan 
blacaktır. Muhammen kıymetin gün müddetle ilin olunur. Ô 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci (1939--540) Or. Hayri mer 
arttırması olan 21/8/939 tarihine ~!!!l!!!'"l!"'!"ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'""'-
raslıyaıı pazartesi güntı ayni saat 2873 No. ile mahallinde bulunacak Öğleden sonra Beyoğlu Ajacamll 
ve ayni mahalde yapılacakbr. lha- memurumusa mUracaatlan ilin o- karşısında No. 33 Telefon 41358 

le bedeli petindir. Talipleriaı, 39/ hmur. 


