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Ali Çetinkaya 
Lut fi Fikrinin Vahidettine Gön- Münakale Vekili dün de 

Tarihi Mektup tetkiklerine devam etti dermiş Olduğu 
Bir müddettenberi ,etırimizde bu

lunan Münakalat Vekili Ali Çetin -
kaya şehrimizdeki tetkiklerine de
vam etmektedir. 

Bugün Meşrutiyet padişahı ola- rile temasa gelerek onların efkar ve 
rak zati hümayunlarına terettüp e- amallerine muttali olmaları pek e
den ilk vazaüi mukaddeseden biri saslı bir teamül olduğundan cülusu 
meşrutiyet idarenin mihveri ve Us· hümayunlan Uzerine kulları gibi 
sülesası olan şu ekseriyet ve ekalJi- bir takım muhaliflerin, ne dü
yet teşkilatını ihya ve tanzim et- §ündüklerinı ve Efendimizden ne 
mektir. Arz ve beyandan müstağni beklediklerini ntebeyi hilmayunları
olduğu üzere meşrutiyet hiç bir va- na arzetrne)i münasib gördüm. 
kit bUtün hukuk ve salfilıiyetlerin Eltn.fı ilahi~·eden mütemenna-

; makamı saltanattan alınması ve biı dır ki, ankarib sayei mülukanele
hizbin yeditahakküm ve tagallübii- rintle bütün icabatı meşrutiyet ge
ne verilmesi demek olamaz. İttihad reği gibi hayyizi arayı husul olur ve 

Vekil dün saat 15 te Limanlar 
Umum MüdürlUğUne gelerek meşgul 
olmuştur. Vekil bilhassa su inşaatı 
bir türlü bitirilemiyen yolcu salonu 
ile meşgul olmuş ve planları tetkik 
ederek izahat almış ve inşaatın bir 1 
an evvel bitirilmesi için direktifler 
vermiştir. 

ve Terakki cemiyeti iddiası veçhilc bütUn tebaai mUlfıkaneleri için em- B } d• 60 y • 
memlekette ekseriyet ahalinin efkiı.- niyetle hukuku siyasiyelerinin icrası e e ı ye en 1 
nnı temsil eder olsa bile bu ancak tahtı imkana girer de biz ahkar 
serbest bir intihab neticesinde teza- kullarınız da o vakit payıtahtı mü- Memur Alacak 
hür etmelidir. Binaenaleyh biHi.ifa- lfıkanelerinde yeniden efkarı ama
tei zaman bütün tebaai sadıki hü· limiz için vasıtai arz ve iblağ ola
mayunları kanunu esasi ile müey- calt gazetelere, Millet Meclisinde 
yed olan hukuku siyasiyclerini mebuslara malik olur ve böylece 
sayei şahanelerinde serbestçe ve atebei müll.ıkfıııelerine daha yakın· 
hiç bir kimseden havf ve içtinaba dan temasa gelmek şerefi ilüla.lini 
uğramaksızın, icra edebilmek imka- ihraz ederiz. 
nını istihsal etmelidirler. Baki her halde emrü ferman 

Her hizbi siyasinin mutlaka mev- ve liıtfü hipa.yan şevke.tlü padişahı
kii iktidara gelmesi şart değildir.. mız efendimiz hazretlcrinindir. 
Ancak sayei mülükanelerinde hu- 23 Ağustos 1918 
kuku esasiyemize sahib ve malik ol- Abdi mahlüldan 
malıyız. Memlekette mevkiimiz ha- Ccncvrede ahık Dersim Mebu u 
kikaten bir ekalliyet fırkası ol.ı:nnk I..ütfi Fikri 
derecesinden fazla değilse biz o da· a u ariza evvelce hakikaten gel
ire dahilınde de gerek zatı hüma - mişti. Başkatip Ali Fuad Bey 
yunlarına ve gerek memlekete arz, tarafından hünkara da verı1mişti .. 
hizmete hazır ve müheyyayız. Fakat, arizayı okuyan kurnaz Va-

Şu maksada vasıl olmak, yeni, hidettin, pek de emniyet edemedi
şirazei meşrutiyeti temin ve halel- ği ba§katibine karşı, ariza sahibi 
den vikaye etmek için, efendimizin LüUi Fikri Beyin bu teşebbüsünü 
yeddi hümayunlarında kanunu egagj bir küstahlık ve ukalalık sayar ve 
ile müeyyed birçok vesait yardır. takbih eder gibi görünmüştü. Be -

--·---
Bu mamurlar müsabaka imtihanı 

ifa saçirecekler 
lstanbul bcledıyesi yeniden 60 

memur almağa karar vermiştir. 

Alınacak bu memurlar münhasıran 
muhasebe kadrosu içinde çalışa

caklardır. Memur alınmasına se
beb İstanbul belediyesinin 12,5 mil-

yon liralık tahsil edilmemiş ve be
kaya kalmış verginin mevcut olma
sıdır. Bu memurlarla muhasebe kad ı 
rosu takviye olunacak bu suretle 
bekaya ve bugnkü vergilerin tahsi
li iyi bir şekilde yapılacaktır. Alı
nacak memurlardan 50 tanesi 20 li
ra asli maa.51 haiz olacak ve 10 ta
nesi 15 lira asli maaşlı olacak ve 
katiplik yapacaklardır. Belediyenin 
alcağı bütün bu memurlar müsaba· 
ka imtihanına tabi tutulacaklardır. 

.Ahsi amfili hakiranemiz memleket- yan olunan fikir ve mütalealan, hiç vvvvvvvvvvvv-v.J"~.AJ'~~.J"V'...,...,,..J'V 

te meşrutiyet idarenin esaslı bir su- de muvafık ve cevaba 13.yık göre- lKTISAT 15LERİ : 
rette tahkimi olduğundan vesaiti mediğinden bahs ile bu ariza hak -
meşrua ve kanuniye haricinde bir kında kimseye ifşaatta bulunmaması 
tedbiri bittabi ne efendimiz hatırı lüzumunu başkib'bine sıkıca tenbih 
hümayunlarına getirirler ve ne de eylemişti. O gün, bir arahk: karin 
biz böyle bir şey arz ve teklif etmek ve mutemedi olan Refik Beye, giz
cüretinde bulunabiliriz. lice bir suretini aldırdığı bu ariza. 

Yıni pamuk pi1asası aç.Jdı 
Adana mıntakasında yeni sene 

pamuk piyasası açılmış ve alivre 
satışlara başlanmıştır. Bu hafta 
içinde 41-42 kuruş üzerinden 50.000 
kilo pamuk satılmıştır. Piyasanın 
gayet müsait bir fiyat üzerinden a
çılması müstahsilı fevk:ılfı.de mem
nun etmiştir. 

Bar1:ak lhr,cab arttı 

Şilphesiz bugün memlekette dev- yı, mahrem bir vesika olarak hıfz 
rei ihtiUi.Iiyede görülen swistimalat, edilmek ve kımseye gösterilmemek 
§İddet, huşunet yUzUndcn !ttihad ve tavsiyesile başkatibine vermişti. 
Terakki cemiyeti aleyhine büyük Güya bu harckctile de ariza münde
bir cereyan vardır. Yine şüphe edi- ricatına karşı bir kayıtsızlık gös
~emez ki, bu cereyanda bulunan a- tennek istemişti. 
damların birçoğu şiddetle aızu c- Iı'akat ..... hakikat hiç de böyle Almanyaya yaptığımız barsak 
d l k . ti h.. ı b b ihracatı son haftalar zarfında art-

er er ı, za umayun an u ab- değildi. Vahi<.lettin, pervasızca mu-
ta icraata kıyam buyurasınız ve ta- halefetini eskidenberi bildiği feda- ınıştır. Karadeniz havalisinde gel-
:ihte ı:a:ro~a I~alil ve !{abakçı Mus kar bir millet ve meşrutiyet' müca- mekte olan işlenmiş barsak takım
taf~ gıbı turedıler~ karşı yapıla~ hidi addile pek de sevdiği Lfıtii Fik lan 27-28 kuruş üzerinden muamele 
§Cdid icraatla lttihad ve Terakkı ri Beyin bu arizasıru minnet ve me· görmektedir. Bu hafta zarfında 
cemiyetini hüküm ve nüfuzdan is - scrretle karşılamıştı: Hele, 10 Tem- gclen takriben 50 sandık ka~r bar
kat buyurasınız. Halbuki şiddeti muz denilen vak'a ile koca Osman· sak tamamen Almanyaya ıhraç e
tesir ve infial.e bağı§la~mak l~zım- lı Pa<liş:ıhlarmın muazzam tahtını dilmek üzere satın alınmıştır. 
gelen bu k.a~ıl temenn~~atın ıcrası kudret itibarile sarsmış ve mGŞru· Almanyay• satılan cferller 
me?1~cket ı_çın h~yır şoyle • dursun tiyet hiç bir vakit bütiin hukuk ve Deri satışlan hararetle devam 
bila~ıs yemden bır ç?k felaket ve salahiyetlerin makamı saltanattan etmektedir. Ham derilerden tuzlu 
musı~tf .:elb v~.tahrik ed~r. . alınması ve bir hizbin yeditahak- kuru koyun derileri 8000 kilo 54 

. ?1nku, teessur .ve teelltiın 1~e ta- küm ve tagallübüne verilmesi de • kuruştan hav:ı. kurusu deriler 63 
~ıkı m~dde edemıye:1 bu . hırçok mek olamaz ve ancak sayei mülu- kuruştan 10.000 kilo oğlak de
km~sclerın ~~nı gibı lttih~~c_::lar kfıneleı inde meıırutiyet makinesinin rileri 12.000 aded çifti 14.0 kuruştan 

. katiy~n tarıh.ı. Osmanide gorul~n hakkile işlediğini görmek, gibi elim satılmıştır. Mardin ve Diyarbakır 

. türedıle~ kabilınde~. ~snssız, gelıp leler pek hoşuna gitmisti ve altlan- tarafındna gelen bu malların 100 a
geçfci kı~selcr degıldirler. Onların nı itina ile kırmızı çizgiler çizerek dedi 70 kilo şeraiti üzerinden mua-
me~şelerınl memlekette asırlardan- işaretlemişti. mele görmektedir. 
ben devam eden tahakküm ve istib· ? • • " tta al d 

0 
h k .. . \i ahıdettın, o akşam saraya ça- Bundan başka 3000 aded keçi 

cıa aram ı ır. tn a kum ve ıs· - lt - · t · ·ı b · · 
tibd t ih t 

. gır ıgı enış esı ı e, u arızanın ih- derisi çifti 200-205 kuruşa kadar 
a n aye zaman ve ahvalın ti tti - · 1 .. · d 

butu hit dd
' . . va e gı mevzu ar uzerın e uzun satılmı§br. 

n mu ma ve manevının d ··d ı · fk. t · N dun .
1 

k . . h . . uza ıya mu ave eı e ·ar c ti. e- Bu malların büyük bir kısmı Al-
yarltti"hı ıde al sı ttesııli·d utsti~leB~etirdı ticede şu kararı vermişlerdi. Da • manyaya ihraç edilmek üzere satın 
ve a cı arı ev c . ınacn· d p · t"h <l - · • • d al ·h nl b .... k b" k . inkı ma aşa, m ı ap e ecegı ıtima a alınmıştır. 
• e~ ~ ar uyu ır uvveı · ~yan birkaç zat ile Refik ve Kay- 1 
labıyedır. Gayet derin köklü ve ak z k. B 1 d t kil ed Bir nglllz fabrikatörü . nı am e ı ey er en e e-
memleketın derin damarlarından ceği hususi bir heyet ile bu ariza • geldl 
~ayat :l~~edb.~rtakı~ ai'8.çlardır. Ka- nın mündericatı üzerinde görüştük- 1ngilterenin tanınmış kumaş fab 

yen ~ ı emez .er. ~cak mem- ten sonra, edinilecek kanaati ve ve- ri.katörlerindcm Nikolson .dün 1ngil-
leket fçın hayırlı bır §ekil ve surete rilecek kararı hünkar· a b"Jd" k tereden şehrimize gelmiştir. Bu· ln-ti bil' 

1 
ı ırece • 

ge re. ır er.... . . ve bir taraftan da Lfıtfi .I<"ikri Bey giliz fabrikatörü memleketimizde 
İttihat ve Terakkinin kulları gi- ile gizlice muhabereye gır' • ekti birkaç gun·· kalacak muhtelif mev -

bi muhalifi. eri muarızı si_yasiyelerine Vahı"dettin de, dı·g-er taraftanışecmenfi. k zular etrafında tetkikler yapacak 
argı katiyen hak ve insafı elden ve tehlikeli bütün ihtimalleri nazarı ve kendi fabrikaları için külliyetli 

bırakmak fikrinde değillerdir. dikkate alarak Enver p b 
ıttih d l 

aşaya u miktarda pamuk ve tiftik mübayaa 
a cı arın bize kal'§l on sene- arizanın ldiği d bahsed ek 

d be
ri A •• dükl . . ge n en ec , edecektir. 

en 1 • r:vu. g?~tila~ ~ıce bin mu Lfıtfi Fikri Beyin hareketini tak· vvww..-..-..---..rv-o-.,AJ\JO.AJO.A~ 
arne eyı, ~~ Y ere has ve bih ve takip ile sureti haktan gö- DENiZLERDE : 
gayri kabıli def ~v~en addede- rünecekti. Bu suretle lttihadcılara 
rek onlara kar§l bir hiaal intikam· karp muhabbet taraftarlı- b' 
beslemeyi selameti vatan n~ daha izhar ediyonnuı gibf:ir v~~ 
nazanndan pek muzır görilrUz ve ziyet alacaktı. Açıkcası p aı-
ancak sayei mUlftklnelerlnde mes- dat.acaktı. a§a.Yl 
rutiyet makinesinin bakkile işledil· Vahidettin dedigını-· · ak 
d·-· · ·· k dai d h'l' d ' 

0 şam 

Yani 1Smarlanacak ıapurlann 
11ünakasası 

Okuyucularımız 
Diyor kt: 

Karacaahmedin 
Karartan 

Gönülleri 
Hali 

lstanbulun asardide ve ulu 
mezarlıklannda.n biri de Kara· 
caahmettir. Bu mezarlık ba
kımsız bir haldedir. Her nedir 
din ve ulus sevgisi bütün ha
miyetli Üsküdarlıların ga~Tet
lerile bir Mezarlıkları Koruma 
Cemiyeti teı?kil edilmiş ve avu
kat Bay Alfi.eddinin başkanlığın
daki bu cemiyet büyük himmet 
lerle fakat zayıf bir bütçe ile 
bu ulu mczadığın bir kısmına 

duvar çevirebilmiş ise do hem 
bu duvarlar daha çok noksan 
bir hnldedir. Hem de mezarların 
çoğu çökmüş ve ölülerimizin ke
mikleri meydana çıkmış ve baş
tan aşağı memrlığı insan bo
yunda otlar bürümüş, bir hal
dedir. Bu otlar yüzünden daha 
on beş yirmi gUn evvel bir yan
gın çıkmış. yetmiş servi ve bin
lerce metre kare saha yandık
tan ve büyük bir yangının hu· 
sulü muhakkak bir hale geldik 
ten sonra itfaiye yetişerek bu 
felaketin önüne geçmiştir. Bu 
mezarlığın temizlenmesi ve nok 
san duvarlarının ikmali içın e
ğer resmi ve alakadar bir te
şekkül varsa artık bu mezar
lıkla lfıtfen meşgul olmasını ve 
bu yazılardan bu acı ve hakiki 
şikayetlerden sonra harekete 
geçmesini dileriz. 

Üsküdarda Nuhkuyusunda 
sakin mütekaidinden 

Fuat ôney 
YENİ SABAH - Karacaah· 

met gibi İstanbulun büyük ve 
tarihi bir kabristanının bakım~ 
sız kalması cidden şehir namına 
bir ayıptır. Mercii aidinin ke
mali ehemmiyetle nazarı dikka· 
tini çekeriz. -

ltalya ve Almanya 
Gümrükten Mallarını 
Geri Cekiyorlar 

' ---

Dahiliye Vekili 
itfaiyeyi Gezdi 

1 ---Vekil gördüğü intizam ve Yazife-
şinaslıktan çok memnun olduğunu 

kaydetti 
Dahiliye Vekili Faik öztrak dün 

vilayette bir müddet pasif müdafaa 
işlerilc meşgul olduktan sonra İs
tanbul itfaiyesini ziyaret etmiştir. 

Bay Faik Öztrak itfaiyede gördüğü 
intizamdan çok memnun kaldığını 

söylemiş ve itfaiye defterine şun
ları yazmıştır.: 

"- Her icabında fedakô.rlıkları
nı gö1'ilp işittiğim lstanbul itfaiyesi
ni kendi yerinde gördüm, tetkik et
tim. Temizlik, intizam ve icabınd<t 

fedakarlık ruhunu aksettiren bu 
müesseseden memnun ve ümitli ay
rıldım.,, 

Vlt.AYETTE: 

Viiayet m~murları'lın 
müracaatları 

İstanbul vilayet memurları ba
rem kanununun salahiyettar ma
kamlara verdiği zam hakkından is
tifade etmek için alakadarlara mU-

BU geri arma işi hükOmat racaat etnıişıerdir. 
tarafından yapılıyor ŞtJhlr mocllal bugUn 

Son iki gün içinde gUrüklerimiz- toplanıyor 
den yeniden 1800 sandık pamuk ip- İstanbul Şehir Meclisi bugün sa-

at 11 tEı toplanarak encümenlere 
!iği ve pamuklu mensucat İtalya ta-
rafından geri çekilmiştir. Bundan sevkolunan ve çıkması lfızımgelmek-

te olan işleri müzakere edecektir. 
başka bi~ ağustostan 15 ağustosa ~'VV'VVVVWVVVVWWVVVV'VV'~~ 

kadar muhtelif eşyadan 150 ::;andık 
daha İtalya ve Almanya tarafından 
geri alınmıştır. İngiliz ve İtalyanla
rın gümriiklerimizden bu şekilde 

mallarını mütemadiyen geri çekme

leri herhangi bir ticaret saikasile 
olmadığı anlaşılmakta ve bu geriye 
alma keyfiyeti, hususi müesseseler 
tarafından değil resmi Alman ve İ
talyan hükfımetleri t:ı rafından ya -
pılmaktadır. 

MAIIKI;;MELERDE : 

Polise hakaret eden 
biletçin:n mahkemesi 
Çarşıkapıda tramvay durmadan 

atlamak istiyen bir bayan müvazc.. 
nesini kaybederek yere düşmüştür. 
Orada nokta beklemekte olan polis 
memuru tramvayın vatmanına ihta
ratta bulunurken ayni tramvayda 
biletçi Abdullah söze knrışar~k u
kalalık etme gibi sözlerle polis me
munmu vazife halinde tahkir etti
ğinden hakkında tutulan cürmü 

meşhud 7.aplı ile dördüncü ceza 
cürmü meşhud mahkemesine sevke
dilmiştir. 

Yapılan muhakeme neticesinde 
vazife esnasında polis memurunu u
kalilık etme gibi sözlerle tahkir 
ettiği sabit olduğundan mahkeme 
on bej gün hapsine on beş lira da 

B:l•JLEDlYEDE : 

lstanbu l belediyesind4! 
şikayet bürosu 

İstanbul belediyesi Avrupanın 
birçok belediyelerinde olduğu gibi 
bir şikayet Lürosu tesis etmeğe ka- 1 
rar vermişlerdir . 

Ömer Seyf attlnln kemlk- 1 
l•rl n•klonuluyor 

Büyük Türk edibi merhum Ömer 
Seyfettin Mahmud baba mezarlığın
da gömülü bulunan kemikleri, ge
lecek pazartesi günü mezarlJktan 
kaldırılacak ve Aras vapuru ile ts
tanbula goçirilerek asri mezarlığa 
gömülecektir. 

Adalara cumaertesl gUnU 
su verlllyor · 

Adalara cumartesi gününden iti
baren su verilecektir. Bunun için 
Adada cumartesi günü bir merasim 
yapılacak ve Ada halkı tarafından 
davetlilere plaj gazinosunda bir zi
yafet verilecektir. , 

TAKViM 

17 Ajuatoı 1939 Perıembe 

•l•rl : 2 R E C E P ıssı 
a .. ı: 4 AGUSTOS UU 

ıgıru go:r;me . ve ? rea ı ın e yapmı§b. Enver Paşayı sureti mah-
muarızı sı~asıyemizle mllcahedatta susada saraya davetle i§i açmıştı. 
bul~~ ıste:ız. . w. Hiyanet vesikası ve fesad cemiyeti, 

vapurlann şartname ve projeleri para cezasına mahkum etmiatir. Bi· 
tamamen hazırlanmı§, bu §art.name letçi Abdullahın sabıkas1( olmadı-
ve projelerin teksir edilerek tabet- !!!ğı!!!!!!n!!!!!!dan!!!!!!!!!!!!!!c!!!!!!czası!!!!!!!!!!!!!!!!!!tec!!!!!!!!!!il!!!!!!ed~i~lm~i~ş!!!!!!tir!!!!!!.~~ 

İngiltereye ısmarlanacak olan on 
bir vapurun münakasası bu ayın 

yirmisinden itibaren açılacaktır. Bu 
RllZl hızır: 104 

. Aru.enin ~ptidasında dcdı~ veç- diye tavsif ettiği bu arizayı 0 es
h~le, Efendimizi ilk me§l'Utiyet pa- nada, ba§katibe getirtmi§ti. Nefret 
dışahıınız olmak Uzere gördUğUmUz ve istikrfilı ifade eder jestlerle oku
den ve bütün me§l'Uti memleketler- duktan sonra da yırtıp yırtı 
d b 

. , p yere 
e Uktiındarlnnn daima memlckc- a.tmıetı. Ceınllenmiş ve: 

tin muhtelif. fırka ve hizbi siyasile_ (Devamı var] 

tirilmesi için dlln An.karadan bir 
heyet şehrimize gelmi~. Münaka
saya yalnız İngiliz finnalan iştirak 
edecek ve bu firmalann mUmesan.. 
ler1 prtuameleri bu ~ ;v.irmislıı· 

den itibaren Denizyollarından temin 
edeceklerdir. Münakasaya iştirak 

edecek firmalar tekliflerini en son 
10 teşıinievvele kadar bildirmi~ 0 • 

lacaklardır, -

Reıaip gecesi, Fırtına 

D•t• uatl: S,13 
ôtl" ' 1!,18 - flda41: 16,07 

20,48 Akta•: H,06 - Yaba: 
ı ... 1ır :3,20 

17 AGlJST08 ı9d -z:&-

P·OLiJ-i K A 
. . -- - . • ; ·~ '-"'.°\ ••• ~ 

Mihver devletlerinı• 
cenubu şarki A vrup•"'" 

sı ndaki vaziyeti ~ 
· •ası 

S alzburg konuşmaları, sı~ k•• 
kt.. ı tinm· nazarl dik a ua e , pa· 

tini r.clbcden bir kısmını. ~ vru k· 
nın cenubu şarki k~a doğrllk~e
ti. Mihver devletlerınm Baltı da 
nizinden ..t\.kdenizc ve oradan ırta· 
Afrika sahillerine kadar . uı~lıı 
rını iddia ettikleri ve "Çelık . asi 
ile tarsin etmek istedikleri _sı'filflf 

• h h o A bır' lht kıtle, er angı umuroı pa· 
takdirinde, cenubu §al'ki .ı\Vf~. 
sından da kuvvet alacaktı. Bu. U • d • 
lin ile Romanın ilk andanber! \'e 
şündilkleri bir hattı barekett

1···ca· 
son ayların alent veya zunni ~u rıi 
delelerinin, en esaslılarJndan b~crl 
mihvercilerin bu yoldaki ıne~~ıer· 
tazyik, tehdit veya mevhum ~a etti. 
le kandırma siyasetleri teşkıl 

Fakat bugUn bu m~ailer:;. 
tehdit, tazyik, kandırma sıyase .ıa· 
nin semeresini, Berlin ile Roına 
marnış vaziyettedirler. ,J 

"~ .. · Bu mıntakalarda, mihver de ~ 
lerinin kendilerine doğru çek~ 
istedikleri mUteaddit devletler }J• 
dır. Yugoslavya, hudutlarının :ınıı1'' 
man ve İtalyan kuvvetlerile _.-11 

sur kalmasına rağmen, ın~ 
bir bitaraflık siyasetinden a })' 
yor ve bu sebepten ltalyanıarJB: "' 
manlar ara.'!ında geçilmesi ka~ •• 
lacak bir köprü vazifesini oyn }Jet' 
Bir taraftan da 1taıyanlarıD ~ 
hangi bir ihtilaf vukuunda k~ ıs" 
lerini transit olarak BulgatiS ıoeJ' 
doğru geçirmek hususundaki e )ıf•· 
leri de apaçık ortada kalıyor~ 
caristana gelince, Almanya, b p• 
hem, Macarların istiklalleriDİ 1':,,. 
mak ve ecnebi bir memleketin o) 'it' 
cağı olmamak cihetindeki ıxıull:en
metleri karşılaşıyor ve he:rn; bit 
di müttefiki İtalyanın )lıa!J' 
memnuniyetsizliğine ma.rUZ ~ 
yor. Aynca, Polonya ile Mac ; 
arasındaki dostluk ta, halihası; ııe' 
yasi gerginliğine rağmen, ıxı 8 

seyrini takip ediyor. Jet 
Bulgaristana gelince, ~u ?e:SCt 

te, henüz kat'i olarak bır sıY. l>ıl 
gi.itmediğinden mihver devıetJ~t~bi 
siyaset kartına da istediklcrı 
dayanamıyorlar. a)° 

Bu devletlerin haricinde ~~~1~ 
Yunanistan, Rumanya \'0 'l'ilrııdCr 
kuvvetli ve sıılhçü bir kitle_ na 1 ııul· 
istiklallerini, siyasi, iktisadı "~ tıl. 
türel bakımdan hariçten geleC el· 

l ş ,,e 
arruzlara karşı cephe n n:ı ~ti 
lerindeki mua1.zam askerı. ~u Jllü· 
sırf tecavüze kar§l istiınııJ. ıçııı ;o· 
teyakkız bir vaziyette hadisatııl 
ki§afını bekliyo_rlar. k" ~~'il· 

Bu suretle, cenubu şnr ı .;ıe~ 
pasındrı. ve Balkanlarda iki de bit 
zümresi vardır. Bu zümreıerde:ıeri' 
tanesi, yani sulh cephesi devle tıeri 
nin istikbaldeki hattı ha.rette fıJIJ' 
Roma ve Berlin mehafilince ıxıııl ·ıııtı 
dur ve bu toprnklardaki c01cll~ıe
ne suretle karşılanacağı da I<ell 
rmı:e aşikardır. ~ 

Diğer ikinci siyasi zümre u.ze~ti· 
de mihver siya.seti uğraşmak ·ndB 
yorlar ve bu faaliyet nıeseıesı ur 
Snlzburg ve Berchtesgadeıı lt:ğıJ 
malannın mühim bir mevzu 01 

da muhakkak gibidir. 
• .ı:arletiJ' 

Fakat mihverciler, ha.o-- dt°' 
seyri takip edildiği takdirde,. b~ J1lll' 

letler nezdinde de kendilerın•.ce)" 
vaffakiyete isal edecek bir nctı ~· 
vnraman11şlardır ve varaınıY~ sı· 
lardır. Zira mihver devletle~~ıJl eJil' 
yasetinden kimsenin 5irnd.1_Iı~ıı si• 
niyet duyamıyacağını, bu ~nu gel· 
yasi doğmalarından biri h:ılıııe 
diğini öğrenmişlerdir. .ıı· 

Berlin ve Roma, buralard& ııJdlt' 
cak hüsnüniyete ve kar§ısınd ııet· 
rin htirriyet ve istiklalile berıı 9c1 

beynelmilel camianın mukadd~ uı· 
dettiği prensiplere candan ı:e .~ır 
den bağlılık gösterdiği taJ<dı .,11 

ki bir hüsnükabul görecektir. v~ıı· 
hüsı!ükabul de, sırf, müşterek tttcfl 
nüdün getireceği refah ve sa~d~ dif· 
be§eriyein müstefit olması ıç:,r
Yoksa, herhangi bir istila ı:e 
ruz siyaseti için değil. eS'' 

Bu noktai nazar, sulh ceph di· 
nin noktai nazarıdır. Ve ınüten:ıat>if 
yen bunu ilan etmişlerdir. Böyle , e 
hattı hareket kar§lSlnda ~~s.Jlto • 
ttalyanlann hala ısrarla, istila P ıc:ıt· 
ramlarını tahakkuk yolu?a. ç~l -
mak için çalışmaları, keııdı zar tt:il'· 
rına iılkişaf edecek bir keyfiY0 

1 • Dr. Setacl SAGA 
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Mütareke Teklifi ~~~·:.:.: ;:ın::~~-..:ı::: :-:::..:~~.::;; Baı::ı~~-~~ 
J • den, JuraıcahlanDdaa, blitibı dUaya- yOk Jııılelmaetçik bagiln - 7Ul'duıı birltkte olmrken, J&ıUbaflmda ac& decekler ve oradan Riyasetieümhur 

Bribel, 11 (A.A.) -- "Natlonı 
~" guetesi, Loodradan 1U ha
'lli: Yel •Wdedir: 

İngiltere Polonya hOld\metine bildi
recek ve bu tesviye tarzının Polon
YanDl iatikWini t.ebdid edip etme
diğini bildirmeğe davet eyliyeeet
tir. Polonyanın tehdit etmediği yo
lunda vereceii ceTap muvafakatini 
tazammun eyliyecektir. 

Emin •ir membadan ağrerıildi
... göre. Papa, Alman ve ltalyaıı 
~den ilrt nota almıştır. 

Bu notalarda Almanlann Polon 
...... Ye ltaJyanlann da Tunusta 
... kleri tazyilı:1er berinde JSnlr 
'8ibnektedir. 

.Alman w ltalyan hükiımetlcri, 
""8,-yı kanPJran meeeleleri llUlh 
.... ile hallini iatediklerini göater
._ kaygıamda olduldanm bildiri
~"lllLr ve nihai teklif olmak iU.ere .._telkin ediyorlar: 

1 - Otuz günlük bir mühlet 
~ ve bu müddet içinde her 
-"taraf ta her türlü hareketten iç

eyliyecek ve ltalya, Almanya, 
.-~ ve Frausa aruuıda ı. 

yaplaeaktır. 

2 - Dört memleket nazırları 
.._tm·ı ... uaelesinin hallinde ayuş-

çahpcaklardır. F.ğer mutabık 
-.!!&Na_ buhınan tesviye tarzım 

• 
nzıg 

dudanda 
Htıdi•e 

....__,... lllr ••k•r 
..... rtlltlll 

l>ıamtg, ı• {A.A.) - Bugln mat 
de KboleDg köyü civannda va
bir hudud bidiaelıi olmut ft 

topraldarma giren bir Po
ukeri öldtıriilmillttir. 

Poion,.ıı uker, Danzig budud 
ı~ıaf11Wı111111 illtartarma, tiifeğile 

Dantzig meselesi bu suretle hal
ledilebilinıe, dört nazırın diğer me
seleleri de tetkilı: etmelerine imkan 
vermek Ü7.ere bu otuz günlük müh
let uzatılacaktır. 

Bu Alman - İtal)·an teşebbüsü
ne Berchteagaden milli.katında .ka· 
rar Yerildiği söylenilmektedir. 

Oalo, 16 (A.A.) - Parlimento
lar Birliği konferansında, Amerika 
heyeti reisi ljamilton Fish, yann 
konferansa bir karar sureti tevdi 
edeceğini bugün resmen bildirmiş
tir • 

Bu karar suretinde, Avrupa dev 
Jetleri, ihtilifh meseleleri uzlaşma 

ve hakem yolu ile halletmeleri için, 
otuz günlük bir siyasi mütareke ak
dine davet olunmaktadır. 

Amerikanvari 
Mühim Bir 
Haydutluk 

Longbeach, -New-Yorlr devleti-
16 (A.A.) - Silihh iki haydut, çan 
talannda talm'ben 70.000 dolar bu
lunan iki banka memurunu güpe
gftndiiz soyduktan sonra otomobil· 
le firar etmiflerdir. 

Polis, haydutlan civar devletin 
aruisine geçmeden evvel tevkif e
debilmek için elinde bulunan blltün 
lmnetleri harekete getirmiştir. 

almak suretile mukabele et- Sahil muhafaza. tayyareleri a-
._ Duwiiff muhafDlardan bi- rqbrma)ara lftirak etmektedirler. 

ite, ederelr Polonyab ulreri l'UI'· •iLLi ŞBI' BABA.ESKiDE 
• Polon)'ada alilmdarlar va - Babaeski, 18. ( A.A.) - Bu sa-

tahlo"t ebnektedirler. Bu hl- bah saat 8,20 de tstanbuldan bare
t...:""'" O.eriğin umumi durumun- ket eden Milli Şef İsmet İnönü, ÇoJ-
~ nl. oyDWlyaeaiı ..,_ lada Trakya Ummnt Mtıf~ ~ 
~ nsaI Kizmı Dirilr tarafından kar-lllatlll .llpal kmltlmi p}anmUJ ve öğle yemeğini Babaes-

laflhl"•• twH ~ kide yenıılttfr. 
il UGll iNii ""'1"' lstanbuldan itibaren bttttin yol 
~, 18 (A.A..) - Japon- boyunca biriken on bfnlerce halk, 

llan.pongdald tngilis ordum- ımıt Şef'e coşkun tezahürat arasın
~ saatlik bir preaYi8den IJODI'& da sevgi ve saygı tezahUrO göster-

~...,~-c lnldadJan boyunca kara- mitlerdir. CümbtırTeiatm.iz Trakya 
- ......... bareUtl .. ,..""f- mDnnm bu candan tezahttratma 

8"gi ile mukabele etmekte ve bazı 
• Bongtongmı kat'iyen tecri- yerlerde halkla temas ederek dilek 

latihdat eden bir hareketin 
.::........_ -~ armedfliyor. leriai btiyük bir alib ile dinlemek-

Japon ae1reri Mamsmı'a çıka· t.edlr. 

ve Japaa tayyareleri Sam - lmn,.I •fMf • llacarlsfU 
........... etmiftir. Londra 18-lngüteremn Jılaca-
~ ...... 18 (A.A.)-ChehJai riaWa, Romanya ve BulprWtan 

lıılldlıl1•: uezdiadeld faaliyetlerinia 9elDel'e 

tla.taıa•t1ea alman haberlere ga. vermek iiare olduğunu iyi malfa
..... Çlade tnglJb aJeyhtarlı- mat alan mehafil haber vermekte
tlddetıenıqıtir. Ttentatn'tn etra- dir. M. Teleki B~ lagi

Wltia Slmrtlk hudlltlanDa ve liz elçisine, Macaristanın Almanya-
_._ ___ lliıhpijl noktalara Japall ya tibi olmak ve ne de bitarafhk 

siyasetini terketmek niyetinde olma 
dJltm temin etmiftir. Macar meba
tflinde, ffmdi, Macaristanm araziye 
muğlak metalibatından feragatini 
talep etmemek tartile, Romanya ile 
bir yaJdaşma fikrinin bir kenara. 
ahJmadığı kanaati mHtahede edi
liyor. 

Matar mehafiliaiıa, lılacui.tama 
"bir ••aa iDlllJatif" IDdea mdife 
etmemeaine rap..ı, tn,ilialer mU
teyakkı.s davranmakta ve Ahnaa • 
yanın bir darbe vurmak içiD en u 
mukavim hattı L"lyacaJdarmdaıı • 
min bulunmaktadırlar. 

Rumen • Bulgar menabilerinden 
iyi haber alan mehafil, bir .wı .. 
seri, hiç defilse bir "istikrar" te • 
mm ediyor. Halbuki bir mt1ddet 
89\'el Btlkftt ile Sotya aramMakt 
mU.ııasebetlerde bir vahametten en
dile ediliyordu.. Nihayet, fngruzrer, 
bltan bu neticelerhl, AlmanJaruı 
ceaıabu f&rkl A.mıpumdüt bOyflk 
tazyiki doıayıaile beldbl gayrDrlft 
ve fakat bunlaruı ümit ftl".lol lpret 
ler oldup kanaatini iabar etmek • 
tedirler. -·· Ula• au ...... ı. llllltlllrll 

Ankara, 16 Clluawd) - Ulwı .. 
easeeeei mUdilrllljOne mubanir ve 
guet.ecl Nqid Uluf tayin edUmif 

ve bagtlD ip he1•am1~ 

ya tahakküm arzusu beslemelerin· suplmaı: bekçisidir. bir w fşittim. On adım kadar p- trenine lımecelderdir. 
den Deri gelmlltir. Roma impara- Tarfll bize, ,..amü fçin çok rimde, bir ahhiye nel«ile ilatil başı lılilU Şef laönü, ı.ehrimizde bulu
torluğuna veraset iddiasına kalla- kuvvetli, dalma daha kuvetli olmak kaa içinde bir Mehmetçik m\ina- nan Vekiller, mebuslar ve vali tara
PD t..-ı ttalya bana ,abus _.... deniai ft!rllÜfÜI'. Parçalamak için kata ediyorlanlL DWipline öliirce- fır.dan tefyi nlunmuşlardır. 
\fi balamdaa mldafaa etmedi. Ro- c11laymda Aciz devlet arayan mt- aine riayet.kir ve imirleriue en tsT .ANBULDA HAZIRLIKLAR 
ma imparatuduğmm ihJa etmek gi- ı..Jara ve 'cimilde 18f1Jllll yılanla- büyük itaat ve aevgi bağ1ari1e İstanbul dün han taamı.danna 
bi maddi bir emel petiae de dlittl- ra flrmt ~ )'eline kunet bağb olan Jılebmet(ik, aübaylan- karşı yaptığı set'erbertifin ilk gtlnü
Birçok mDWler de pek ararl ola- v+=dçiği= çelik allngiilıllc.ti. nm yanında ~r zaman yüDek nü vak'asız olarak geçirmi§tir. Buna 
rak kendi hayat ve htirriyetJertai İft.e biz. bu llltunıarda o biiyük 8eale konuşmazdı. Buna rağmen a- rağmen diln sabah p.fattaıı itibaren 
mtldafaa endiJ!Ple müdafaa tertip. Mebmetçipa ınealdbelerini topla- radaki mabaverenin orta perdeye fstanbuldaki bO.tiln pasif ve aktit 
teri almak mecburiyetinde lı:aldıJar. .mak ft bUlllan ebediyete •lrlettir- kadar yiikeelmesi bir miinakaşa müdafaa tertibab tam bir +-ı.. 
AJııumJar yahm 1914 ten eneW melı illtedDr halini alması, hadisenin fevkalide kuz halinde bulunmaktadır. ~;a 
_--.,.ı-;.w :.-..a.. etmek taletıile ik- a...&......1 ... bu kadar ı.A..A .. kah- ....... __ 
• ... , ... .._.._ - ..._....._ _,_ ehemıuiyetli olduğuna. delildi Bu sıhhi yardım ekipleri, .una.obul it· 
tifa etmediler. Artmıt bir iŞilıa ft ramanlar Yet.iltirmit olan Türkün meaeJenin mahiyetini anlamak için faiyesf. emniyet f.elkilib ilk işa • 
hırala yeni yeni hayat sahal•n iste-- bittin kahramanlıldanm yazmanın yanlanna yaklaşbm.. O zaman yük ret harekete müheyya bir n.ziyet-
meğe kalktılar. imkimaz olduiuııu takdir ediyo- sek aeale konuşan Mehmetciği ta- tedir. 

Yalmz ilteeeler, haydi ne ile. ruz. mdım. Bu, biz.im bölükteki Uşaklı, Dahiliye Vekili Faik Oztrak dün 
Fakat bunu fiddetli tebditlerie tak- Bu itibarla bu bhramanhklann 316 dog·umlu 8adık N7lu Mahmud 

1n 1 ..., aabah vil&Jete gelerek pasif müda-..n- ettiler. taılımda barbedecelde- adeee klçi1k bir1111mı unutu. nnh ....... idi. 
·-~- maktu lnırtarabilirae kendimizi ~ faa komİ8Jonu ualan ve villyet 
rinl. _. aJaalrlanm miUnnef' Sordum: seferberlik mlldüril ile temu et -
DUtuklarla allan JaJdllar w filba- ;yiDe babtiJar ~eğiz. N .hım., Ne isti. ., m•0~·- 'IZ'........ı""oa ..ıın- de bir •-... ı ..... 
kika imkinsız zannedilen bazı isti- Şimdi, sizleri muhtelit' harbler- - e Yar og · JOl"IRlD • ~· ._,. WA&& ıı.uı--
18.lara da aunaffak oklıı\ar. de Melunetçiklerin muhtelif şeha- Yeis ve biraz da aaabiyet dolu tı y•pmıttır. 

bir sesle cevap verdi: Şebrill havadan pasif mUdafHIP 
Nihayet bir had geldi ki artık metıeriDıe tahit olmuş olan sübayla- - Ne ola.cak kumandanım. beni için icabedm blitüa tedbirler aluı-

b .. ndan ötesine kolay kolay geçile- nmızla k~ ka~ıya bırakıyoruz. 
• zorla sıhhiye bölüğüne götürmek is- ımpır. 

miyeceği anlaşıldı. Sulh cephesi te- Onlar siııe babralannı barer, birer 
şekkill etti ve cebren bir adım da· anlatacaklar. tiyor. vtı.ı.t ŞEI' lıUNEVBA ... 
ha ileri gidilmesi bir harbe sebep _ ı _ Sıhhiye neferiue BOl'dum. Meğer SAHASINDA 

..n.ıı.-" OOL bi?.iın onbafı iki yerinden ağırca ya- Edirne, ıe (A..A.) _ Milli Şef teşlrfl edeceğini sarih ve t'~ ........ z UŞAKLI SADIK N ralanmış. Sıhhiye neferi de vazlfe-
surette bildirdi. MAHMUT ONBAŞI sini yapmak Uz.ere kendisini geriye liğle yemeğinden 80llr&, ~ 

Bu dakikadan itibaren de Al- ikinci lnönünd' e ~,.;-n olan ~il ft ftkiller oldafu halde, 
..-....- &dıhiye bölüğüne götürmeğe kak· bek buzurtarile aba manlarm ve İtalyanların ftilf teca- dilşman, topladığı yeni kuvvetlerle 70 'manevra • 

vüzleri durdu. Şimdi ortada yalmz talihini bir kere de Dumlupınar Dl1f. Eeasen onbqmm ku içinde mm t.ewrif etmilerdir. 
• kahwf olalı üst başı, vniyeti gayet Killi Şefin bJ1f1n Bılb wıyi ffJftll· kursu bir abp tutma var. Aynı - Bernaz - oturak hatbnda denemek 

zamanda. mihver devletlerinin ve İllt"'"''"ti. Gerek silih ve gerekse açık bir suretle gösteriyordu. lendirmiyeceği anlaşılmıtbr . 
---, CUmburreiaimllıi ..__. ___ .. için 

matbuatının dillerinde de bir deği· cephane bakımından hududaus de- Sıhhiye neferinin hakkı var _,___ 
giklik görüyoruz. Aı-tık tehdidi bı- necek kadar Rngin olan diiıpxıan yavnım dedim. Bak yaraJannnflDn, saat 12 denberi febir methalillle de
raktılar. GQya kendileri bir hücum hatları, bUtiin kuvvet ve kudretile Git te pansuman yapanlar. lcabe - ftlll eden halk alom lla lııaber tbe-
tehlikesine maruz imil te müdafaa Türle mevzilerine ölilm yağdırıyor- derse hastahaneye kaldırsınlar. rine durmu,tur. 
tedbirleri alıyormll.§ gibi görünme- lardı. Bu aözlerim, onun ü7.erinde çok Şahrin b8ttın aokaldan ve~ 
nin yolunu tuttular. Bu sözler en Biz, daha ordulanmw yeni teş- ağır tesirler yapb. Bunu dolu dolu o ce yerleri halk De doludur. Ec:lfı4'e 
saf dilleri biie aldatmağa kifi gele- kil ve organia ediyorduk. Bütün lan kara gözlerinden anladım. görillmedik bir bayram aerinç ve he-
mez. Bugün tehlikenin kaynağı yurd ayaklanmıetı. Fakat köylülerin _ Efendim dedi. lki yerimden yecanı içinde çalkanmaktadır. 
mihver devletleri teflerinin ölçüsüz elinde, silih yerine yerine göre çifte, yaralandım amma, bakın elim, aya- TRAKYA llANEVRALARJNDA 
bırsıcahlanndadır. orak batta balta vardı. Temin edi- ğım tutuyor. Niçin geriye gideyim. ŞiDDETLİ IWHAREBELER 

Bunda nekadar ileri gidecekler? len silihlarl& pek az asker techiz Yaralanma ı-nsuman yapmak Ji- BAŞLADI 
Harbi göu alacak kadar bir çalgın- edilebilmifü. Harb eden eakerl"1'e, zımsa, emredin, sıhbiyeciler burada Edirne, 18 (A. A.) - Ba sabah 
bk yapacaklar mı? Buraauıı yalnız köylü kaduılannın aırtlannda tap- vazifelerini yapsınlar. &nim kay- manevra abaaına giden )(arepa1 
kendileri bilirler. Hatta. kendileri- nan cephaneleri biiyük ihtiyat ve bedecek vaktim yok. Fevzi Çakmak ve yübek kumanda 
Din de kendi oyunlarına biliihtiyar itina ile sarf etmeleri bildirilmifti. _ Fakat yaran aiJr ~ft'U& heyeti hmunm~ bafh1'8 harelil-
~ tMtwı•• ~ --· ıv- -ölner'Jlalli lleJ'ln lr ..,..., _ Çok ş6Jrl\r Jruvvetlm, lnıdre- ta Junnm w -YI taraflar makabil 
lebilir. Maamafih, son devredeki dald 23 üncll fırkanın istihkam bö- harekete geçmişleı·dir. Kırklareli 
dur

- ... ı.uır.. ..._._ ___ ı. b··-~-- ...__ lüğü .•. Sand te,,_inde bir efzuıı ala- tim yerinde. Hiçbir ağn "e halsi%1ik 
5~- UMMUaa IMIUilUI UIWI r- lıinetmiyorum. mıntakım:-Ja kıtaat aramnda bat· 

teyler iatidW edilebilir. yile karşılaşllllflı. Dokuz aaatten hyan tiddıeUi muharebeier aqama 
· · - Olmaz, gideceksin. Yaraları-m'~ .a. '---ya ile ltaı- hJrm. beri durmak bilmiyen topçu ate,inın kadar devam etmi_.'r. ,..__JY.A _ _. ......,. ~ ~- m tilin bir iyi sarsmlar. Eğer dok- !lW' ~IUllUIJl"IJ 

--'-•---· zorla tahakkuk ettbnwwle himayesindeki taarruza karfl, iman nazaran bu muharebeler daha uua ~uu --e· tor izin verirse yine gelir dövilşür-
karar vermiş olsalardı şimdiye ka- dolu göğsünü açan Türk alaymm mOddet devam edeeettfr. I>ffer ta-
dar niçin vakit kaybettiler? Bu dev- befinci bölüğü, her beknndan çok sfin. rafta Ed. · -'-ali -..a.e ta 
letler istilalaruwı kolayca tahakkuk Ü8tÜD olan dlltman kuvvetine karp Sesine bir titreme gelmişti. Ne- n ımenın •uu g.ıu&& mm 

-•-- ··..ıı-" edi --· rede ise ağlıyacaktı: kumdaki lllUharMeler de inkip.f edecegın· • e emin olsalardı böyle kol- 8a...uca lllUwua& )'unau. -'--'-6-M-
nn .. - ı..:au- · - YaJvarınm size kumanda- .. ,,.-..-.u. Jarmı kaYUfttmıp beklerler miydi? AJ~an, uÜwua gayretine ve ça-

Kendilerini hangi mftWıaza yolla- bpnıuna rağmen bir kanii bile nım, dedi. Beni bırakın da muhare- BugUnldl haretitta lntalarm 
-.a- -'-'--.... ~•. Nelll"IVlll.,, __ .,_• ilerliyememif, bWuııduiu ;yere milı- be edeyim. Ya ben geride iken harp P*riiii y8bet lrudret Ye bbiff.. 
.nuuau 1rnav,.,-.-w r·~-...arnıı:: durursa• yet Mıh•- b)'de tayandır. Bil 
s&lerOe, hareketlerile görüyoruz ki lanmıı kalml§Q. · hareklta lttirak eden Mft kuttel-

600 mev-... 'u alaVJ-ınn savi•h - Ya....,,..., sen vazifeni yaptın AJmanva ile İtalya hi,.bir mUllbgza mu ı- ·ı- ...... ., } · · · ......_, ..n.ı fı 
Be te.i'dİımm ,_;n.,. ~-üyorlar. da oldukça milhimdi. Birçok lıleb- Dri de yara aldın. Burada durdukça enmmn UÇUi, • .....,.;., ft88İl"e 6wa a-

yanf kendi menf~~erini~-7_;_ et- metçilder, köylerindeki A,.ecilde- kan zayi ediyorsun. Bak göğlriin- aHyetlerde her türll1 takdirin fev-
a&'-' ""uuu den hill kan sızıyor. Git ..... -•·-- kindedir. mek ihtimali hasıl olunca ne mua- rine kavu,.madan ölüme kaYUllPUf .1aaw• 

hedeye, ne hak ve adalet mefhumu- lar, tehit olmUflardL m sarsınJar, sonra gel, doya doya Muharebelerin denmı eanamMa 
na, ne efhan efklnumumiyesinden Fakat d~ bir D.,. bile i- intikamını al! Muharebe öyle çabu- lllllt Şef tn&ın de manevra u.haaı-

lerliyememitü- cak bi~ek gibi değil nı tefrit buyunnllflardır • 
=~:~ıa~~birA:;.:::r:; Muharebenin en liddetlei bira· Birdenbire batım kaldırda. Aam .Mı ... /aıa • 111

--;;':--T•••••••••••-•• 
zaptediyorlar, Çekoalovakyayı or- mam idi. 4 üncü fırka yaveri topçu vdikti~ ~~e ile dolu gözlerini göalerime a ım uır ı apu 
tadan kaldın10!'far. Lehlflerin müs- bir · Sah fı 
takil devlet sıfatlarile '--atıanna ııazım ile kuvvetleniyor ve ek- .- Efendim, beni

1 

• öklliriin,_ • fakat. felıdr ığı _,, siklerini tamamlıyor. 
kastedilmesini metnı gWereeelr Almanya ile İtalya b .... n .. "'Air- gerıye yollamaym. dedi. Ben gen- unddei mı ·ı·t bir u.ı..ıı~-

... ~ _ de top aealerini d yc1 .. 1r .... rahat aau 1 1ımı ı •~· yazılar neşrediyorlar. Beeeriyetin J(lp ohnUllardır ve mağlfibiyetlerini ~--- u ~ e- beri bir tapu aahtekirlığı tahkika-
en ftbli devirlerial lllde edeD, clfla- anlamışlardır. Onlann bu kacW- a- ~ tile meşgul olmaktadır. Adetleri 
ya efkinumamlJ9BİJd laiçe •JU, bp tutmadan, bu kadar meydan o- om..,. llayabnda ilk defa ola- yarım dtlzineyi geçen açakcözler 
mevcut beynelmilel usuller ve taah- kumadan SODra bir teJ yapamaJlP rak mafenmm wösönD dilllemi)'OI'- hefkalanna ait emlild ..ııte tapı 
htltlerle t.tilaa e)'llyw ba c1nletler durmalan, ·tedafUI bir vuiyete geç- du. Son CÖIDleJi obdar lmnetle seııetlerile atarak paralanm a&-
soa Arnavutlak letQ•ende• mara · -ıw da ...ıc-a..-~ ld, ~-'" --L-.-...-.w •'- -··'-....1·r. D1UJ .. .,. vranmalan, Danzighı na- ...,,.__..... ,_.,..., .mu::~rm.-....,.;a "'"'Jı uupow w 

rahat dara)WWGf gilıi ~ sıl olsa bir gl1n A.lmaııyaya iltihak bir lmnetm lllhhiye bölftğtine göttl- Tahkikatı ikil etmemek için i
Jeıw demek ld bmnm ,eglne _.,. edeceği iddialarile iktifa ebneleri ~ anlannttJm. Bu asil f- simlerini vermiyoru. Birkaç gine 
bi b67le durmak mtıraımda lr•hmt ancak ve ancak bir acia eseridir, taatmlik lı:....-ncta ona uymağa kadar neticelenecek ve ihtimal auo
olmaJanchr. Yaba tlmdi)e bdar batka bir l8Y yapmanın imk&nsım. mecbur kaldun. !cebeden emirleri hılar hakkında tevkif karan alma-
Damı:ig çoktu AJmanyaJ& illl8lr • ğJııdan ,...~n. bir neticedir. ftl'dhn Sıhhiy IJöNYn rtabibi di'-- "".......ı.a- da_... _ __._..__ ~- · e ... 61& se caktır. 
__ ......., _...,.- 'JiU&-~ Böyle Umitaiz bir vazi-++.-. u- doktor Cemil "Şimdi Askeri Tı kakbn1arü _ _.... Prara ile irtiW ,._.._ P Polle ... .,.. c8r' ........ 

_.... ..,. mum! bir harbe sebebiyet vermek FüiHtemnde ve Gureba hastanesi 
tem. olnnmut. ''49Nlıtaa da belki mihver devletleri için bir intihar daluliye serrisindedir,, oraya kadar muhake .... eı ta....._ atramml olmda. ltaa,. da teşkil edebilir. Çtlnkti böJle tenil gelerek Mebmetciğiıı yaralanm ba.- Alıliye llçtlnoll ceza mahkemesin-
BaDr•plen bqtaa ..... bpludL altmda harp çıkarıp mağlUp olacak -mn OstOnde patJıvan, .... &.-·-- de icra memuru Kemalle polis 
B1Dllllr mndl ÇlnM .... 'ip. bir devlet didik didik parçalanaea- ...... ~- ._WMW" llelunedi dövdtlfU için tevkif edilen 
f+•'- .......... .___.._ ... &. .. A .... ..t: 'I.- dan, solumuadan UÇUŞ&n gtWeleırin Fuıhn dn- dı11•n...., .. - .... .a-- e-
...Y• .,____. ·- go.ap~ edemez. Şimdi yapıla ,_ b UJI ----- \MfYAna 

ladL cak it mihver devletleri ~ altında sardı.,,.. itince Sadik oğlu etildi. Müddelumum! lddiurm el5y-
.&llla,_. • JaPblai'? >-JI'> ricatlerini kolay.lqtırmak, .u.. Mahmud onbafı kıaaca: ledi. DaYaCllardan Kemal bu döv-

rindm ~ mi, ,.,.._ 811111- met ve Y&ldızlamaktır. Çiinkil ban- - Sağ ol! diye teşekkür etti me neticeeinde Jmlalma dafm1 bir 
lama& IMJwlnıelrl ebıalmtal ta- lar diktatör olmakla beraber efki. ve silihını alarak mevziine doğru &rıza kaldığını iddia etti. 
mamla••k içia U'bmf lıılr P1nıtle numumiyelerindeıı korkarlar. On- k()ftu. Bu halile saatlerce muharabe Jlahkeme bu iddiayı tetkik ettir-
çahtfal•r mı! • .....,._ bic -- lara öyle bir ricat hareketi bu1mah etti. mek için davayı halka gilıie mrak-
aur etmedikleri 9Uphesız adde- ki dahile kartı övilmneğe, kencW. Atllatu: Emekli aübGy ta. 
dileı .. nı-. ır-~-.. ..... _.__da -:.-a; -:-: ,.,,.ı. IZyGB T1'•1V11•J-

llMll:l" --. -.-.. .,...... .-"" az ~ muvaffak olmut gibi ·~ .. 
hika bir sil'blanme YU'l§l daha g&rtermeğe imkin oı..m ve ayni -.. Not: Eleldrlk _._......_. kMllecall 
ftrdı. Karşılarıııda limdi bir sulh manda hiçbir milletin bak ft iıltik- llelunetçlğtn lrahramaııhtJar Pendik ;-:ı=;;. ~ ft 
_,..... t11ett10 etmlf ve gllnden Wfne halel gelrnMin Zannederim ki ,ahit olan diğer .Ubaylanmızm da H.,-belinin elektrik Oll"8)'Ulan Bil
.._ kunetleıamep hlpmı§b. al altından hazırlanmakta olan ter- gönderecekleri hatıralannı bu sn- yllkadada ;pplacalr 811 teaiata ytl
Şimdl 8llllı ee,._. adlrftll' dwJetJe. tipler bu gayeye doğru ytirilyorlar. tunlarda -.UDiytttla 11e9redece- süııden cwna sabahı aaat yedidea 
riniQ ~ daha süııtB BtllQla Callld YAJON ~ on altıya kadar keıailtoektir. 
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BiR CELLADIN BUGUNKU GUREŞ 'Sultan Aziz Nasll 
Hatıraları DURUMUMUZ . Pehlivan Oldu'l 

Yediğim Fazla Dayak Nihayet 
Beni Her şeyi itirafa Sev ketti 

-43- cim arttı, birazA sükiinete vardı~: 
. Fakat kendilerı mahpus olan ıkı 

Polis daircle~de hayli. daya~ arkadaş acaba benim derdime na-
yedim, okad~ ı~ken~~ . ettıler k~ sıl çare bulacaklardı? Gerçi yattı -
nihayet yaptıgım ışlen ıtiraf etme ğım hücre sokağa nazırdı. Fakat ü-
mecburiyetinde kaldım. . çüncü katta idi. Demir parmaklıklı 

Düşün bir kere, tırnaklarımı so- menfez tavana yakın bir yerde ol
kiiyorlardı. Ağzımı, burnumu bka- duğu ve içeride masa iskemle na
yıp nefes aldırtmıyorlardı, avucu- mına bir şey bulunmadığı için oraya 
mun içine kurşun döküyorlardı. kadar düz duvara tırmanmağa im· 

Tabii mahkemeye sevkedildik, kan yoktu. 
onun safhalarını elbette bilirsin, Mutlaka, duvarı delmek, yahut 
yaptığımız cinayetler meyd~nd~, başka bir sahtekarlık yaparak 
benim itiraflarım v~r. Anar~ısth~ kapıdan çıkmak vardı. 
Amerikan ruhun~ hı~ uyan .b~r §C) Hastahanenin tecridhanesinde ya-
degı~·ı Hakimi miıddeıumumısı, hal- b d .. ··r· 

· ' · 'd tıyordum. Kapıda ır e sungu u 
kı hep bir oldular ve b•nım ı amı- . d 
ma karar verdiler. Ve biz de hapis- Jandarma var ı. . . 

· ·· · d"şt'·k Beni tedavi eden genç doktor ıkı hanenın hucresıne u u . A 

• A • ldim Sana günden beri bana karşı fevkalade 1 
Hıkayemın sonuna ge . . mültefit hareket ediyordu. ı 

bir de hapishaneden nasıl fırar et· . .. . ~· 
tiğimi anlatacağım, o ne heyecanlı Bır gun geldıgmde: . . . 
günler~ ve ne heyecanlı saatler, - Demek sen anarşıstsın... Ki-
dakikalar, saniyelerdi? Sizinle sıkı liseleri, cephanelikleri atmışsın! .. 
ve amansız bir mücadeleye girişmiş Ne cevap verebilirdım: 
tim. Birçok hayatlar aldığını halde - Evet dedim ... Fikrimizin tat-
canımı vermek bana çok ağır geli- bikatı uğruna mahvoluyoruz. 
yordu, şunu bil ki azizim Fred, Ö· - Haklısın azizim ... Ben de üma
ltlm ve hayat kaygusu, bir ferd için nistim. Bak şu Avrupanın haline 
mutlak herşeyden mukaddes, kim kan gövdeyi götürüyor. Gençler in
ne derse desin, elektrik iskemlesine sanlar ölüyor, mahvoluyor. Harp bri 
oturarak can vermek gözümün ö- fatalitedir sözünü ortaya atmışlar. 
nüne geldikçe, deli olacağım zanne- İnsanları felô.hete sürüklüyorlar .. 
diyordum. · Senin bu cinayetleri nasıl ıztırabın 

Şunu da şurada kaydedeyim ki, tesiri altında istemiyerek yaptığına 
gerek Robert, gerek gazeteci arka- kaniim. Onun için sana faideli ol
daş ve gerek dört tane Amerikalı mak istiyorum. 

"genç, bu işde bana azami yardımt _ Çok minnettar kalırım. 
yaptılar. Nasıl mı? Onu da anlata- _ Sana ne yapabilirim? 
yım da başını fazla ağrıtmıyayım. _ Beni ölümden kurtannız ! 

HAPİSHANEDEN NASIL Doktor güldü: 
KAÇTIM? - Yoook. dedi. O kadar fazlasına 

i dam mahkumları hakkında gitme. Yalnız ölüm beklediğin şu 
tatbik ettikleri usulü sen ben sıralarda biraz daha iyi vakit geçir

den daha iyi bilirsin ... Arkadaşların mene, biraz daha iyi yiyip içmene, 
beni kurtarmağa teşebbüs edip et- hizmet edebilirim. 
miyeceklerini bilmiyordum. Fakat Boynumu büktiim, o devam etti. 
içimde bir his: - Daha fazlasını yapamam. Sen 

- Todorewsky sen ölmiyecek- de isteme. 
sin! Bu işin içinden de kurtula- Tecridhaneden yine süngülü re-
caksın diyordu. fakatinde aptesthaneye gidiyordum. 

Muhakeme cereyan ederlı:en, bir 
gün samiin arasında Robert ile ga
zeteci arkadaşı gördüm. Gözgöze 

\ geldiğiµiz halde ihtimal şüphe da
vet etmemek için beni tanımıyormuş 
gibi hareket ettiler. 

Bir aralık hakimler ve polisler, 
fahitlerin ithamkar sözlerine kapıl
mışlar iken burnuma ufak bir kağıt 
parçası çarptı ve yere düştü, eğildim 
ıldım. Listikle atıldığı için, kağıt 

yuvarlak bükülmüş ve ortasından 
kınlarak ok gibi yapılmış. 

Klğıdı cebime attım ve akşam 
hücreye döndüğüm zaman okudum. 

Bu kijıtta şu satırlar yazılı idi: 
"Korkma metin ol, seni bunların 

ellerinden kurtarmak için elimizden 
Jelen tedbirleri hazırlıyoruz. Bura
dan, bir miktar para alacağız. E
lektrik sandalyesine otursan bile ü-
midini kırma! .. ,, 

Bu ufak haber beni fevkalade 
sevindirdi. Fakat aradan bir ay 
geçtiği halde hiç ses sada çıkmıyor 
du. Bir gün hastalanmıştım. Hapis
hanenin hastahanesine muayene için 
süngüliller arasında giderken, de
mir parmaklıkların arkasında ve bir 
uf ak odanın içinde bizim gazeteci 
ark~aşla bir Amerikalı anarşiste 
raa{geldim. 

Bir aralık ümidim kırıldı. Demek 
onların da mahiyeti anlaşılmış on
lar da benim gibi tevkif edilerek i
geri atılmışlardı. Bu düşünce ile me 
rak ettim ve yanımda yürüyen gar
diyana sordum. 

- Burası hapishanenin hangi 
koğutu. 

- Buralara dövlişten, kavgadan 
suç i§liyen ve cezaları hatif olan 
kimseleri atarlar. Bu haberi duyar 
duymaz tabü memnuniyetim arttı. 

- Bunlar ihtilattan menedilmiş 
Jer midir? 

Gardiyan fazla gevezelik ettiğim 
1çin kızdı. 

- Elbette menedilmemişlerdir. 
Onlar senin gibi kanlı anarşist mi? 

Öğreneceğimi öğrenmiştim ve 
anlamı§bm ki etrafımda beni kur
tarmak için bir eebeke kuruluyor. 
Bunun için de iki arkadaş hapisha
nenin içine kadar &irrnişler ... Seyin-

Gazeteci arkadaşı vizite salonunun 
önünde gördüm. O yan gözle beni 
görünce, benden evvel davrandı, ve 
aptesthaneye girdi. 

Hastahanenin aptesthaneİeri, bir 
taşlık üzerinde yanyana dört beş, 
aptesthaneden ibaretti, jandarma, 
büyük kapıdan içeri baktı, kimseyi 
göremeyince, beni içeri bıraktı, hal 
buki gazeteci arkadaş, yanımdaki 

heli.da ufak kapının arkasına giz
lenmişti. 

Gazeteci arkadaş elime bir kağıt 
tutuşturdu ve: 

- Her şey hazır Teodor dedi. 
İzahatı kağıtta oku, ve kağıdı der
hal imha et. 

Ben aptesthanenin içinde derhal 
kağıdı okumağa başladım. Şu iza
hat veriliyordu: 

"Senin hastahanede olmandan 
çok istifade ettik. Doktor bin dolar 
aldı, seni iki gün daha yatıracağı 
gibi, son gün yatağının altına koya
cağı ipi de beline sararak aşağı in
mene, müsaade edecek ve çamaşır 
olarak beyaz don ve beyaz gömlek 
verecektir. Hepsi de beyazdır. Bir 
de yapak kukulete verilecektir. Öy
le ki iple pencereden aşağı sarkar
ken duvar da beyaz olduğu için gö
rünmiyeceksin. Hücrenin duvarı de
linmiştir. Ve delinen yer de ince bir 
alçı tabakasile örülmüştür. Bunu da 
şu suretle yapmağa muvaffak ol
duk. Amerikalı arkadaş, bir gardi
yanın gözlerini patlattı. Disiplin ce
zası olarak hücreye kapanmasına 

lüzum görüldü, sen hastahanede ol
duğum için, hücren boştu onu oraya 
koydular. Kitap okumasına da mü
saade ettiler. Bir valiz kitapla içeri 
girdi. Bu valizin içinde kitap gibi 
şekillerin arasında neler olduğunu 
biliyorsun ... 

İki gün zarfında duvarı deldi ve 
incecik sıvadı. Yine duvar delmek 
için aletler, kapının sağ tarafında 
bir metre kadar kapıya mesafede 
duvar içine açılan ve alçı ile örülen 
bir yerde mahfuzdur. Lizım olursa 
alırsın ... O hususi dolapta bir takım 
elbise, elbisenin cebinde para, ip fa
hın da vardır. 

[Devuu nr) 

Serbest güreşin memleket dahilinde teknik bir 
surette tamimi be-ynelmilel müsabakalarda daha 
iyi derece alınmaıı için bir hoca getirmeliyiz 

G~Uerimizin son Avnıpa şampiyonasından avdet
lerinde alınmış resimleri 

Güres federasyonunun çizcliği 
teknik heyetin tasdikinden geçen 
mevsimlik güreş faaliyet progra
mını bildirmiş, bölge hazırlık mü
sabakaları, şampiyonaları Türkiye 
birincilikleri Balkan ve Avrupa 
şampiyonasına iştirak olimpiyat 
hazırlıklarını da ihtiva edecek şe
kilde tertip edilen programın has
sasiyetle tatbik edildiği vakit güre
şimizde hissolunur derecede bir 
ilerliyiş husule getirebileceğini 
kaydetmiştik. 

Ankarada istişare heyetinin son 
toplantısında güreş faaliyet prog
ramı gözden geçirilip ihtiva ettiği 
hareketlerin yapılabilmesi için ica
bcden tahsisat hesaplanmış ve gü
reş federasyonuna bu iş için 17 bin 
lira verilmiştir. 

Miktarları övünülecebilecek de
recede fazla olmamakla beraber 
devamlı sayleri ile beynelmilel mü
sabakalarda her şubeden ziyade yü
zümüzü ağartan güreşçilerimiz bu
günlerde çalışmalarını yeni progra
ma uydurmuş 'bulunuyor1ar. 

İstanbul ve güreş sporile uğra
şan bütün mıntakalarda seçmeler, 
birincilikler yapılıyor. 

Program mucibince İstanbul, İz
mir, Ankara arasında yapılacak 

Fuar kupası karşılaşmalarından 

sonra güreşçilerimiz teşrinievvelde 
Finlandiyada yapılacak 939 Avrupa 
serbest güreş şampiyonasına hazır
lanmağa başlıyacaklar. 

Elde mevcut öğretmenler güreşin 
kesafet peyda ettiği bölgelere gön
derilecek oralarda teknik çalışma 

esası kuracaklar ve bölgeleri ey
lfilde başlıyacak Türkiye serbest gü
reş birinciliklerine teşkilatın yaptığı 
programı tatbik için koyduğu tah
sisatla bugünkü halimizle yukarıda 
işaret ettiğimiz şekildeki çalışma 
ile dahi fıtraten güreşe istidadı olan 
gençlerimizle beynelmilel müsaba -
kalarda iyi derece almak imkanı 
mevcut ise de serbest güreşin mem 
leket dahilinde teknik bir surette 
tamimi beynelmilel müsabakalarda 
daha iyi dereceler için de bu işden 
anlar bir serbest güreş antenörüne 
ihtiyacımız vardır. 

Memleketimize bugüne kadar 
serbest güreş bilen bir antrenör 
gelmemiştir. Avrupada bile serbest 
güreşi iyi bilmiyorlar. Bu sporu 
bilen memleketler İngiltere ve A -
merikadır. Tesadüfen karşılaştığı

mız ve müsabaka yaptığımız mil
letler serbest güreş bildiklerinden 
değil ~dece eli ayağı tutar adam 
olduklarından ve Greko Rumen bil 
miş olmalarından onun yardım.ile 

müsabaka yapmak kudretini kendi
lerinde buluyorlar. 

Biz de ayni vaziyetteyiz. Hiç 
kimse inkar edemez ki serbest gü
reş bizim alaturka dediğimiz kis
betli ve yağlı güreş değildir. Oyun· 
lann esaslan başka olduğu gibi 
mağlubiyet tekli de b6sbUtilD ~
dır. 

Binaenaleyh güreşte tatbik edi
len oyunların serbest güreşte yapıl
masına imkan yoktur. Yalnız mah
dud birkaç oyunun kullanılması 
mümkün olabilir. Bu böyle olunca 
serbest güreşi gençlerimize öğrete
cek hocayı memleketimizde bulmak 
kabil olmıyacak ve A vrupada da 
Y,Ok. 

Esasen güreş hocalığı yapan 
öğretmenlerimiz az zamanda ser -
best güreşi layık olduğu şekilde 

öğretmek ve tasmimine çalışmak 

mecburiyetindedirler. Aksi takdir
de bugünkü serbest güreş bi!ı~imizle 
kendi dar muhitimizden dışarı çık
mak imk8.nım bulamayız. Bu haki
kati bu sene güreşçilerimizin Finlan 
diyada yaptıkları müsabakalardan 
sonra daha iyi anlamış bulunuyo
ruz. 

Avrupa güreş şampiyonasından 
avdette Finlerle, Greko Rumen'le 
birlikte yapılan serbebi. güreş müsa
bakasında 3-3 e beraber kalmıştık. 

Bu güreşlere iştirak eden güreş
çilerimiz milli takıma mensup ve 
serbest güreşten yetişmiş gençler 
olduğu halde (Yaşar Doğu, Mersin
li Ahmet, Çoban kazanmış Mustafa 
Beton, Celal, Ahmet Işık kaybet
mişti). 

İleri tekniği olmayan Fin güreş
çilerine karşı alınan netice hiç te 
lehimize değil bu sahadaki istidadı
mızı inkişaf ettirebilmek beynel
milel müsabakalarda Türk şerefile 
mütenasip dereceler alabilmek için 
yapılacak bir çare var. Vakit ge
çirmeden her fedakarlığa katlana
rak bir serbest güreş antrenörü. · 

Sporcu 
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Yözücüleıri davet 

2 ve 3 eyli.ti tarihlerinde Beşiktaş 
havuzunda yapılması takarrür eden 
Türkiye yüzme birinciliklerine 
bölgemiz namına iştirak edecek a
şağıda isimleri yazılı yüzücülerin 
19/ 8/ 1939 cumartesi günü saat 18 
de Cağaloğlundaki Bölge merkezin
de ajanlığımıza müracaatleri rica 
olunur. 

Saff an, İsmail, Mekin, Ali, Fahri, 
Mahmud. 

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

Polisimizin 
Marifeti 

- 1 -lnglllz Amlrall TUrk 
zabıbae1111 takdir etti , 

btanbul polllinin kıymetli tefi 
BaY, Sadri Aka 

Son zamanlarda İstanbul zabıta
,. çok esa.sll bir şekilde ve iyi bir 

t.ırgaıı.isasyon dahilinde çalışmakta
sıır. 

Ve Kimlerle Gü:reftİ? 
1 -t7- YAZAN: M.SAMI KARAYEL. .. 
Arnavutoğlu Odül'iJ.n Paylaşılma-
sına Bir Türlü Razı Olmuyordıı ....... ...... . 

- Teheyy!.. Meydan burada, Hele, Karaboğayı mağlüp etıneııi 
Veliahd Aziz Efendı·yı· bus" bütün ıııeben ödül filan paylaşmam.. Tüccar 

malı değil bu Çolak be!. raka düşürmüştü. 
Arnavut beylerinden biri de a- Nihayet; her ne pahasına olursa 

tılarak: olsun Arnavutoğlunu İstanbula d•· 

1ı . b•· _ Bre mori... Bu yetim ma vet etmeğe karar verdi. Ve bır 
değil be! .. Çıksın meydana be mori.. remağasile beraber çok sevdiği beY 

Çopurun maksadı, güreş tutma- !erinden Halil ağayı DeliorttıaJl9 

dan veyahut güreşi oynaş yaparak yolladı. Padişah, Arnavutoğlunuıı 
berabere kalıp ödülü hasmile pay- Deliormanda olduğunu haber al • 
!aşmaktı. mıştı. 

••• Fakat; Arnavutoğlunun razı ol
madığını görünce güreşten vazge<;- A rnavutoğlunu, Deliormanblat' 

ı ti. Gümülcüneliler Çopuru zorluyor hararetle karşılamışlardı. sıı 
lardı: ufak tefek gibi görünen adamın 11•· 

_ Ayıptır... Çık meydana Ço- sıl olup ta dev cüsse peblivanlatl 
be ' devirdigı-·ne hayret ediyorlardı. pur ... 

Çopurun gözü Arnavutoğlundan Şumnuda o vakitler başpehli"atl 
0 derece korkmuştu ki, bir türlü lardan meşhur Kıllı Hüseyin ~ 
meydana çıkmak istemiyordu. Ce- mile maruf bir adam vardı. 
vap veriyordu: Hüseyin, Çingene Çopuru ,,e blJ 

_ yoruldum, bir buçuk saat ayarda bulunan diğer pehli\'anlatl 
güreş yaptım .. Arnavutoğlu on da- çarçabuk mağlüp etmiş bir adaırıdl· 
kikada kurtuldu. Meydana çıkıp Kıllı Hüseyinin Karaboğa ile d.e 
maskara olamam... iki güreşi vardı. Bu güreşlerden bJ• 

Nihayet; Çopurun güreşmiyece- ri Kavalada olmuştu. Kavala beY· 
ği, seyirciler ve beyler tarafından leri ortaya büyük para mükif~tl 
haber alınınca hepsinin keyfi kaçtı. koyarak Karaboğa ile Kara Hüse~ 

Herkes, Arnavutoğlunun doya arasında bir güreş tertip etmişlerdi· 
doya güreşini seyretmek istiyordu. Ka;alalılar Karaboğayı tutuyoı 
Karaboğa ile yaptığı on iki dakika- lardı. Şumnulular ve Edirnelile~ .... ~! 
lık güreş seyirciler üzerinde doya- Kıllı Hüseyin taraftan idiler. ~ 
sıya bir tesir yapmamıştı. an da· 

Hüseyin, Karaboğaya nazar Beyler, paşalar bir araya geldi. 1 ııııŞ ha gençti. Yeni yetişmeğe baş a • 
Çopurun güreştiği Lompalangalı lie .. me8'e 

ve başpehlivanlarla boy ölçuş 
Arnavutoğlunun bir oynaş güreş 

girişiyordu. 
yapmasına karar verdiler.. 

1 
rcıJ 

Lompalangalı, ciddi tutacağını Kavalalılar, Karaboğayı ay a 
beslemişlerdi. Şumnulular da J{a· söyledi. Fakat; Çopura yenilen Pa- le-

. - · ı ra Hüseyını· · idman etmek ve bCS langalının Aliyi yenemıyecegı an a-
şıldığından güreşi daha ziyade do- mekten çekinmemişlerdi. 
yasıya seyretmek için bir saat ka- İki taraf aylarca biribirlerile ~:: 
dar oynaşmalarını istediler ve Lom- harebeye hazırlanan seferber or 
palangalıya ayrıca bir hediye ayır- lar gibi hazırlanıp durn:,~şl~rdı. J{:; 
dılar. ra Hüseyin; eğer Kar-r-ogayı • 

Arnavutoğlu ile Lompalangalı- mağliip ederse tamamile KırkP10' 
nm oynaş güreşi harika oldu. Bir ra hakim olacaktı. 
saatlik güreş müddeti içinde Lom İşte; Şumnulular Arnavutoğl~ 
palangalı bir kere dahi olsun Ama- peşkeş çektikleri pehlivan bu ga 
vµtoğlunu dizliyemedi. ra Hüseyindi. 

Arnavutoğlu ise; hasmını yer- Kara Hüseyin, hayvan a~ıın. : 
den yere sürükledi. Ayaktan alttan satımı ticaretile meşgul olduğU ıç 
öyle oyunlar yaptı ki; birkaç defa Kırkpınar başpehlivanlık ınusa~: 
Palangalıyı yendi. kalanna Kalas ve İbrail tarafl 

Arnavutoğlu artık, Kırkpınar nna hayvan almağa gittiği cibet1' 
güreşlerinde de baş almış bir pehli- nasılsa yetişememişti. Ve esaseJl 
van olmuştu. Beyler, paşalar çift- idmansız da bulunuyordu. 
tiklerine davet edip besliyorlardı. Bu sebeble; kurnaz şumnululat'~ 

Arnavutoğlu; Kırkpınar gUı:eşle Arnavutoğlunu Deliormana da\'t 
rinden sonra, Şumnu ağalarından etmekle Kıllı Hüseyinle karşılaŞU"' 
birisinin daveti üzerine Totrakana malarını temin etmiş oluyorıardl· 
geldi. . ..: .. teı 

Ne ise; gelelim Kıllı Hilsey...
Totrakan Deliorman demekti. Kara boğanın güreşine: 

Deliorman peİılivan yatağı bir yer ı ıı' 
Kıllı Hüseyinin, Arnavutoğ u _1f 

olduğu için Ali pehlivan bu diyarı alJJl.,.. 
görmek isterdi. karşı kudret ve kuvvetini iJJi 

için Karaboğa ile olan güreşler Bu sebeple; Ali pehlivan Arna-
bilmek lazımdır. . 

vut bey !erinden ayrılarak Deliorma Ve, Karabog-a, ve Kıllı Hilstyı.· 
na gitmeyi tercih etmişti. 

Arnavutoğlunun, Deliormanda da nin Kavala güreşi çok ente~ iJJ 
güreşleri vardır. Hepsinde de galip dır. Ve Türk spor tarihimıı ıÇıl· 
gelmiştir. kayde şayandır. Bunun için bu JJ'.I~ 

Kırkpınar güreşinden sonra; İs- saraayı burada okuyucularıma 
tanbula gelen haberler hep Ali peh- zetmeyi muvafık buldum. 
livanın lehinde idi. • [Dev~ı \'~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~~ 
Bu semereli çalışma derhal te

sirini göstermiş ve İstanbulda zabı
ta vak'alan bilhassa hırsızlık ve ci-

nayet vak'aları nazarı dikkati cel
bedecek kadar azalmıştır. 

Polisimizin faaliyetinin dürüsti 
ve intizamı, memleketimize yaban
cı devlet bUyUklerinin yaptıklan zi 
yaretler esnasında bilhassa tebarüz 
etmektedir. 

Son günlerde memleketimizi zi
yaret eden dost Ye müttefik İngiliz 
llonanmasının Akdeniz filosu ku
mandanı Amiral Cuninghamın ls
tanbulun muhtelif semtlerinde yap-
tığı ziyaret ve gezintiler esnasında 
polisin gösterdiği intizam ve kolay-
lıktan dolayı İstanbul polisine kar
şı beslediği takdirleri, bir kaç defa 
alenen izhar etmiştir. 

Bilhassa polis ve zabıta işlerin
de dünyanın en mütekamil bir mil
~ olan ~lerin polisim.izi tak-

diri bizi iftihara hak kazandıtıl~ 
bir hadisedir. 

Amiral Cuningham Türk pO~; 
ne ve onun amirlerine karşı o k3 ıJf 

büyük bir sempati ve alaka duyJJl 
tur ki bunu İstanbul polisi içi.Jl ~:: 
kikaten övünülecek bir hadise 0 

rak şu hareketile isbat etmiştir·. e 
Amiral Cuningham, kend~: .. 

karşı polis tarafından tstanbu 
gösterilen kolaylık ve nezakete ; 
şekktir etmek üzere intizamı t~!° at 
le muvazzaf oln bir komiserle uç Clİ 
kadaşını rıhtıma gönderdiği J<eJl t· 
motörile Amiral gemisine da"et et· 
miş ve yemeğe alıkoyarak iltifat e 
miştir. re 

Amiral bir hatıra olmak uıe bi 
kendilerine geminin ki.içlik çapt.3 
rer modelini vermiştir. ıa· 

Bu semereli faaliyetinden d~ 
yı İstanbul polisi ile onlar~ 
Sadrettin Aka'yı tebrik ederJZ· 



--

ROdoslu kardeş ağlama 
Kabrin.izde müsterlh uyuyun ey atalar! . 
Başımızda "İnönü,, , içimizde iman var 1 

Btll'da korkak ''Faşist,, yok, "Kemalist,, Ttlrk ıencl varı 
Şahlandık mı bir kere gelir bl7.e dünya daı'J 

••• 
Bu ate!t tufanından kendini iyi salon, 
Başlıyacak nerdeyse o eski yaman akını .. 
"Rodos,, u bağnrnıza basmamJz değil uzak, 
tyi bil ki ey düşman, Türke kurulmaz tuza.Jr' 

••• 
öyle boş hUlyalarla kendini hiç avutma, 
"'Ege,, nln bir Türk gölü olduğunu unutma~. 

"Bozkurd,, ların oğluyuz, ilden ile akarız, 

Bu yurda göz dikeni ate~ olur yakarız! .. 

• • • 
Şanlı mazimize bak, sayısız zafer taşır, 
Türke kölelik değil, hakimiyet yaraşır! .• 

Kaydetmez tarihimiz ne kölelil<, ne zillet; . 
Hür olarak doğmu~tur, hür kalacak bu mUlet!" 

••• 
Çevir ba.,ka tarafa sen o menhus yüzünilı 
Bu gidişle oyacak Türk süngü&ü J?,özünü 1.. 

Ey Atamın uşağı! Anladın mı şimdi sen? .. 

Yeri, göğü titreten adı yaman Türk'üm ben! •• 

• • • 
Ey "Rodos,, lu kardeı;lm ! Ağlama için iç~~ 
Bütün Türklük ant içti seni kurtarmak ıçın \. 
Bu zehirli hasretin sona ermesi yakın, 
"Ne olacağız? .. ,, diye üzülmeyin hiç sakın! .. 

• • • 
Nasıl şanlı bayrağa kavu.~tu ise "Hatay,, 

''Onikada,, ya da nur ~acak ytldız - ay 1.. 

~k olan bu adalar Türkün malıdır ancak! 

Nasıl ayrılabilir ay - yıldızdan alsaııcakf .. 
VEMAL OOUZ OCAL 

(Uslu Omn) 

Rodos Ve Ben 
Ufuklannda eser, hasret dolu rüzgarım, 
Rodos mahzun olma St'D, coşuyor asil kanuni 

Ergeç kurulacaktır kucağında ota.ğım, 
Ufkunda coşacaktır şanlı güzel bayrağım!. 

• • • 
Sersem şair halt.-tmiş mezarında hortlasıu 
Bizi herkes anladı, düşmanlarım c:atlasın, 
Dünya bir de "İnönü,, gen~liğini anlasın; 
,Vatawma göz koyan boşuna yanılmasın 'l .. 

• • • 
Mukaddes toprağıma hiç bir ayak bMtlnnam 

Sevgili vatanıma, kirli bayrak astırmam!. 
ÇttnkU biz aldık iman, biricik Atamızdan; 

,V'll'PlW' ti bağruıdan vatanıma yan bakan! ! !. •• 
ZİYA SOYSALTVRB 
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Bir Nasihat 
B aycll gelin görelim kaınmızm rengini, 

Haydi gelip seyredin Antalyadan engini. 

Titremesin ayağınız çünkü bilin yok dönme~ 
Abştığmız ~y değil, vatan oğnında ölmek 

O blzleıre yaraşan kahramaıılıktır ancak, 

ağnında can vermezsen bll dalgalanmaz Ulll• 
Biz Bomamn içinde at k~turmuş kavimiz, 
Güvenme sen topuna parçalıınmu azmim"-' 

Seyret ki anlayasın güneşin doğuşunu, 

Hatırla bir piç gibi yurttan koğuluşunu. 

Don Civanı oğlu sen, her bir ırktan korkaksur 
Başındaki o Ama ~yle etrafa baksın. 
Söz attığın Vatanda Habeşler oturmuyor , 
Dikkat et ordakller üşenip boş durmuyor. 

Uzatırsan yolunu sarpa çıkar bunu bil, 

Diktatörünün değll benim önümde eğil. 
Onümüzde eğilen b~lan biz kesmeyiz, 

Jlahbellk yoktur bizde, kalleşliği bilmeyı 

1Jzatın yolunuzu güvenlneo soyuna, 

Gömülsün oosetlerinlz Akdenizln soyuna 
Uzatın yolunuzu ~k Anadolunun süsü, 
Görün nasıl parlıyor Mehmeqolğln süngüsü: 

REFET AL'.rb 
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NAMLU 
ll'ammazsanız eğer sorun dünyaya bizi 

Sorun. .• Söyliyecekler, katederiz denizi, 

Bize doğudan gelen korkmaz, cenkçi Türk dertel 
Dikilecek gözlere diken olur bu yerler. 

••• 
'.Atımızın üstünde şlmıJek gibi akarız? •• 
Onümilzde duranı deviririz, yıkarız 1 
lıte tarih yazıyor, işte en yakın mazi, 

Bir avuç Türk erile dünyayı yendi Gazi 

• • • 
Öyle bir Ulus ki, yokluktan \'arlık yaptı, 
.()t1nkU gayesi baktJ, yalnızca hakka taptı, 

Baktır elbnir.dekl, her mman odur silih, 

Bble hep ber.berdlr, her an, her yerde felih'. , 

ADNAW SOUA~ 

.1 

l 

.. 

J 

., 'l'lnıtısr "1:. r .,..rı··-

TARİH TETKiKLERi :: 
Rodos, Garptan Birft!Y Almamış, Ancak Oradan Gelen 

Tstila Sellerine Ve Tazyiklere Mukavemet Etmiştir . 
----------..---------------------------------~-~------------------------------------------~ 

TüRK RODOSUN TARiHi-
A

dını "Orducu,, Türklerden a
lan Rodos; tarihin birçok 

çağlarında müstakil kalınıştır. Ön 
Asyadan bir kısmını da kendisine 
bağlı tuttuğu zamanlar olmuştur. 

Egemenliğini kaybettiği zamanlar
da da daima ön ve öz Asyanın kül· 
türünü yaşamış ve onun Ustün ha
himiyetini tanımıştır. 

O; garp ten bir şey almamış, 

bilalCis garpten ve şimali garbiden 
gelen istila sellerine ve tazyiklere 
uğramıştır. Mesela Makedonyalılar· 
la Atinalılarm kavgalarına istemi-· 
yerck sürüklenmiştir. Bir aralık 
Makedonya aleyhine Atinamn müt· 
tcfiği bile olmuştu. Makedonya hü· 
kümdan Filip ölürken oğlu İsken· 
dere Atina ile Rodostan intikamı· 
nın alınmasını vasiyet etmişti. 

lskender Asya seferine çıkarken 
Rodosu çiğnemiş ve donanmasım 
da Tir şehrinin ve Mısır sahil şehir
lerinin muhasarasında kullanmıştır. 

Rodos limanının eminliği, tica· .. 
ret ve sanayi eşyasının bolluğu ve 
evsafının iyiliklerile daima şöhret __ 

"Rodosu bir hazinei alem farz /.l:; ~ , ~ı ~ 
ile çapul etmeğe heveslenip gelen ~ ~~~ 
yüzlerce korsan gemilerine müda. ~ ., ., 
faada bulunmakta idi.,, "' 

Rodos eskiden sayısız ressam, 
heykeltraş ve mimar gibi sanatkar· 
lar yetiştirmiştir. 

İskenderden sonra J.f akedonya 
tahtına geçen Antigon Cla Rodosa 
göz dikmişti. Kendisi fetlıedeme • 
yince bu emelini oğlu "Dimiter• 
yos,, a miras bıraktı. Diıniteryos 

Rodosu muhasara etti, 3400 kişinin 
idare ettiği yağlı paçavra atan bil' 
top Rodosun üstüne ateş ve alev 
:yağdırdı. Rodoslular bu topun ate- · 
şine mukavemet edebilmek için ki- -

. . . 
liselerini, tiyatrolarını yıktılar, en- türlü tasvir edemiyordu. Bir gUn 
kazile surların içine ikinci bir mü- kızdı. Elindeki sabunlu süngeri re
dafaa hattı yapWar. O sırada Ro- sim masasının üstüne fırlattı. Sün
dos yine şarktan ve Mısırdan yar- gerden çıkan sabun köpüğü tesadü
dım görmüştü. fen köpeğin ağzına konmuş ve bu 

Dimiteryos adayı fethedemedi. suretle de ressama rehberlik et
Fakat bir sulhname imzaladı. Mi- mişti. 

laddan 304 yıl evvel cereyan eden Rodoslular Diıniteryos'un muha
bu savaştan sonra Dimiteryos harp sarası kaldıktan sonra çabucak es
makinelerini ve savaş malzemesini ki kuvvet ve şerefini buldu. 
Rodostan götürmemiş, bu kahra -
man milletin bunlarla bir heykel 
yapmasını istemişti. İşte "Kolos,, 
heykeli bu harbin artığı madenler
le yapılmıştı. Dimiteryos Rodosu 
muhasara ederken ona: 

- Şurada varo§UD içindeki bir 
bahçede birisi resim yapıyor. dedi
ler. Dimiteryos gökten ateş yağar
ken, oklar vızıldaşırken bu soğuk
kanlı adamın kim olacağını merak 
etti. Ressamın yanına gitti, o; Yali
sos şehrinin ok yağmuruna tutulu
şunu fırçasile tesbite çalışıyordu .. 
Gözleri dönen Makedonya ordusu 
ressamın bulunduğu varoşa girmiş, 
yağmalamaya ve önlerine çıkanla
rı öldürmeye başlamıştı. Diıniter

yos ressamlannın şöhretini zaten 
bilirdi. Yanına sokuldu, adını sor
du. Bu; Protojen idi. Makedonyalı 
hükümdar bu ismi ve onun afaka 
yayılan sanat kudretini evvelce 
duymuştu. Mağrur ve biraz da mah 
çup bir eda ile sordu: 

- Yurdunun böyle tehlikeli bir 
anında kayıdsız, pervasız, nasıl re
sim yapmıya devam ediyorsun? 

Ressam elinden fırçasını bırak
madan cevap verdi: 

- Siz hükfunetimize harp ilan 
ettiniz. Sanayi erbabına değil! Sa
niyii nefise mütehassıslarının hima
yenize mazhar olacağından emin ol
duğum için işime devam ediyorum. 

Dimiteryos bu sanat aşıkının 
cevabını çok beğendi. Onu himaye
sine aldı. Kendisine para verdi. Onu 
da bir müfreze askerin himayesin
de bıraktı. 

••• 

T arihçiler ressam Protojen 
hakkında şöyle bir hikaye 

anlatırlar: 
Protojen yaptığı tablonun ke

nanna cuşu buruşa gelmiş, ağzın
dan köpükler saçan bir köpek res
mi de konduracaktı. Köpeği yap -
mıştı. Fakat ağzındaki köpUğü bir 

••• 

R odos batıdan gelen hırsızların 
yağmalarile kalmamış, bir

kaç defa da tabiatın gazabına uğ
ramıştı. Mili.ddan 220 yıl önce ve 
Mili.ddan 155 ve 178 yıl sonra şid
detli üç zelzele Rodosu hak ile yek
san etmişti. Rodos son zelzelenin 
tahribatını telafiye çalışıyordu. 
Garpten gelen Got askerleri adayı 
müthiş bir fırtına gibi sardılar. Bu 
Cermenler şehirleri yıkWar, yakb
lar, medeniyet eserlerini çekirge 
gibi kemirdiler. Miladın 612 nci yıl
lannda Rodos; Anadolu ya hi.kim 
olan Şarki Roma İmparatorluğu -
nun hegemonyası altına girdi. 

İslamiyet Hicaz çölünden doğ
muş, Suriye ve Küçük Asyaya doğ
ru da yayılmaya başlamıştı. ön As
yanın Rodosa en yakin olan yerle
rinde İslam ordularının miğferle
ri, kalkanları parlıyordu. İşte bun
dan sonra Rodos sık sık Arap ve 
İslam korsanlarının hücumuna uğ
ramaya başladı. Muaviye 1stanbulu 
muhasara ile meşgul olduğu sırada 
Cünade'nin kumandasındaki yedi 
yüz parçadan müteşekkil donanma
sı Rodos burçlarının altına so
kulmuştu. Rodoslular bu kalabalık 
donanmaya karşı Jakayd kaldılar. 
Yalnız kule muhafızları hafif bir 
müdafaada bulundular. Biraz son-
ra Rodos burcları Arapların eline 
geçti 

Ziver Bey merhum kitabında bu 
hadiseyi Miladın 653 ve Hicretin 
31 inci yılına rastlatır ve Müslü -
manların Rodosu terk etmelerini 
de 679 yılında Arap donanmasının 
Antalya limanında fırtınadan ha • 
rap olması hadisesinden sonra gös
terir: Bu hesaba göre Araplar Ro
dosta ancak 26 yıl kalmışlardır. 
Rodos tarihi sahibi Arapların ada
dan çekilişlerini de şöyle izah eder: 

"Bir de Rodosun kolayca terki 
Hazreti Muaviyenin dördüncü Kos-

~osta basılmış eski paralar 

YAZ AN: 

İbrahim Hakkı 
1 Konyalı 
\. .1 
tantin ile olan muahedename şerai-1 
tine binaen icap ettiği veyahut yi
ne Arap korsanları tecavüzatı men
edilmek üzere ce?.irenin Yezid ta
rafından ikinci Jüstinyanosa ibda 
edildiği melhuzdur.,, 

••• 

1 Bağdadda doğan ve 270 senesin 
kinci Hicret asrının sonlarında 

de ölen meşhur tarihçi Belizüri bize 
"Fütiih-ül-Büldan,, adlı kıymetli bir 
eser yadigar bırakmıştır. Bu alim 
Halep, Şam, Antakya ve Süg\ir de
nilen o vakitki Bizans sınır şehirle
rini de tamamen gezdikten sonra bu 
kitabını hazırlamıştır. Kitabının 

"Ak denizde Arapların fethettikleri 
adalar,, başlıklı kısmında - aynen 
tercüme ettiğim - şu malfımatı sı

ralamaktadır: 

"Muaviye bin ebi Süfyan za
manında Muaviye bin Hadicilkendi 
Sicilyayı vurdu ve ilk vuruşundan 

sonra bu adaya sık sık hücumıv 
yaptı. Afrikalı Salim oğlu Ali Ağ
leb de bu ilk gazalardan sonra Si
cilyada 20 küsur şehir zaptetti ki 
ha.IS. Müslümanlann elindedir. Ah
med bin Muhammed bin Agleb de 
Elmütevekkil'in hilafeti zamanında 
Sicilyaya da Galyane, Kasriyane 
kalelerini zaptetti. Vakıdi der ki: 
"Abdullah bin Kays bin Muhalled-il
Dezki Hindistana gönderilerek sa -
tılmak üzere bu ganimetleri Basra
ya yolladı. Muaviye bin ebi Süfyan 
hem karada hem denizde harp e
derdi. Cünade bin Ehi Ümeyye'yi 
Rodosa göndermişti. Bu Cünade 
kendisinden hadis rivayet edilen bir 
adamdır. Ebfıbekir, Ömer ve Müaz
ibni-Cebli görmüştü. 80 inci Hicret 
yılında da ölmüştür. Cünade Rodo
su zorla zaptetmişti. Rodos denizin 
ortasında bol ağaçlı bir ada idi. Gü 
nade Muaviyenin emrile adaya Müs 
lürnanlar çıkardı ve yerleştirdi. Bu 
vak'a Hicretin elli ikinci yılında ol
muştu. 

Diyorlar ki Rodos hurması pekJ 
çok olan bir yerdir. 60 mil kadar-

+ 7 ' 
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dır. Zeytin, UzUm, meyva ve tatlı 
sulan boldu. 

){ehmed bin Si.d'm Vakidi'den 
ve başkalarından naklettiğine göre 
Müslümanlar Rodosta yedi sene ka
dar kendilerine tahsis edilen kale
de oturdular. Muaviye ölünce Ye
zid Cünade'ye bir mektup yazarak 
bu kalenin yıkılmasını emretti. Mu
aviye halk arasında muahaze ve 
mtiatebe edilirdi. Mücahid bin Cebr 
Rodosta halka Kur'an öğretirdi. 

Cünade 54 Hicret yılında Ervad a
dasını fethetti. Muaviye bu adaya 
da müslümanlan yerleştirdi. Bu da 
Kostantiniye civarındadır (1). 

Yakutı Hamevi de Rodosu anla
tırken bunun Rodış gibi de okun
duğunu ve Muaviyenin Kıbnsı ve 
Rodosu vurduğunu, Rodosun İsken
deriyeden bir gecelik uzakta bulun
duğunu ve Karnik bilidının başlan
gıcı olduğunu da söylerler ve Mesu
diye göre 332 Hicret yılında bu a
daba Rumların tersanesi bulunduğu 
nu, burada gemiler yapıldığını, a
dada bazı Rumların da oturduğunu 
Rodos gemilerinin İskenderiye ya
kınlarına geldikleri zaman yaka
landıklarını da ayrıca kayde
der (2). ,, 

••• 

E vliya Çelebi Muaviye ordusu- . 
na donanmasına Hicretin 43 

üncü yılında 1stanbulu muhasara 
ettiriyor. Muaviyenin kumandanı 

100 bin kişilik bir ordu ve 400 se
fineden müteşekkil bir donanma i
le tstanbulun fethine gelirken ev
vela Rodosu fethetmiş, buraya mu
hafız asker çıkarmıştır. Daha son
ra donanma ilerliyerek 1stanköy, Sa 
kız, Midilli ve Bozcaadayı birer bi
rer almış ve Muaviyeye bildirmiş
tir. Çelebimiz 1stanbulun ikinci mu 
hasarasını 52 senesine rastlatır .• 
Trablusşam limanından hareket 

(1) Fütiıh-ül-BüJdan. Mısır tab'ı. 
Sayfa 287. Ervad adası hakkında 
MücemUlbiildan'da §11 izahatı bul
dum: Kostantiniyenin haricinde bir 
adadır. Mua\·iyenin zamanında Cn
nada bu ada\'J fethederek Mi.is' ı
manları ye~leştiimi~tir. c•· .1 1' 
Sayfa 207. 

(2) Miir~-:1-ü: ~'ih! • .n. Oild 4, 
Sayiıi 800. 
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Yazan : Biri 

İnegöl idman Yurdu 
Bursa Şampiyonu Oldu 

Yıldızların, güzel işlenmiş biri 
halıdaki noktalar gibi gökte 

göründükleri aydınlık bir mayıs ge
cesi .. Toprak, çiçek kokulan, ateş 
böceklerinin yanıp sönen ışıklan 

ve şehirde kenar mahallerinin ses
sizliği. 

Hava sırnk. Etrafa serinlik da
ğıtan rüzgii.r hafif esiyor. l:lııat yir
mi üç. Sokaklar sağırlaşmış gibi. 

Bu sessizlik her tarafa, karakola 
da hakim .. polisler devriyeye çık

mışlar ... Yalnız komiser masasının 
başında meşgul. 

Her yerde olduğu gibi karakolun 
da saatinde, yelkovan ve akrep mU 
cadelesi. Burada da yelkovan günde 
yirmi dört kere akrebi çiğneyip ge-
çiyor. 

• • • 
Kapı açıldı.. hali perişan, saçı 

başı karmakarışık, ayağındaki ço
rapları kırışık bir kadın soluk solu
ğa içeri girdi. 

şıyor. Kendisi asli.. resimde gül
müş.. sol yanağında üst tüste iki 
gamze. 

Bu müddet zarfında anne ve üvey 
baba hep biribirlerine bakmakta
dırlar. Fakat bilinemez, bir sebeb
den dolayı bir şey açamazlar. Anne 
bir gün yemekte bahsedecek olmus 
tur; üvey babanın alnı kısalmış, 
burun delikleri büzülmüştür. Ken -
dinin de ağzı çok durmuş kuru, bir 
kara üzüm burukluğu, boğazı ham 
yenmiş bir armut tıkanıklığı arzet
miştir. 

Ancak ağlıyabilir. Kızı ölmemiş, 
kaçmı§tır. Fakat o yine, muttasıl 
ağlar ve üvey babaya karşı demir 
bir örs allında ezilmiş gibi bir hali 
vardır. 

••• 
Üvey babasının odası: Saati iş

liyor. Buranın da. saatinde akrep 
yelkovan mücadelesi insanlann ek
mek mücadelesi gibi. 

Son Maçta Acar idman Yurdunu Yendi 
• ... ,.. •• • •• "tt' ·"'~ , :. ......... 
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B ursa, (Hususi) - Bu pazar, Acaridmanla yaptığı şampiyonluk 

maçını 3-1 kazanan lnegölün genç sporcuları çok güzel bir oyun 
çıkararak gampiyonluklannı aldılar. Anlatıyor; 

- Kızım.. kızım kaçtı.. Allah 
aşkına bulun onu ... Komiser doğru
luyor. Soğukkanlıdır: 

Bu akşam üvey baba uyuyamı -
yor. Odanın içinde muttasıl dolaş

maktadır. Sigara içiyor, dolaşıyor; 
düşünüyor, dolaşıyor, uzanıyor, kal 
kıyor, yine dolaşıyor. 

Yukardaki resim maçtan sonra, Bursa Atatürk stadyomunaa alınmıştır. 

- Kaçtığına emin misiniz? Baş
ka maksatla evden çıkmış olmasın. 

- Bavulunu da almış, götür
müş .. 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Arka sokakta.. beni tanırsı-

nız! 
Ve kendisini bildiriyor. 
Bu sırada içeriye, ağır ağır 

yürüyen, edalı ve itinalı konuşan bir 
erkek giriyor. Komisere selam veri
yor; cevap alıyor. Üçü de oturu
yorlar .. Gelen adam kaçan kızın ü
vey babası olduğunu anlatıyor. 

Ve komiser, tahkikata yarıyacak 
bir sual sondajı daha yapıyor: 

- Kızınızın son günlerde gayri 
tabii bir hareketini görmediniz mi?. 

- Ne gibi? 
- Mesela psikolojik değişiklik .. 

Sık gelen mektuplar. 
- Hayır!. 

- Bir sevgi meselesi falan ... 
Kadın yutkunuyor. Erkek te ya

nındadır. O, söze knrış1yor. 
Komiser, sual anahtarına başka 

delik arıyor: 
- Akrabalarınızdan kalacak 

kimsesi var mı? 
-Yok! 
- O halde yarın sizi rahatsız ·e-

derim. 
Anne ve Uvey baba Çiktyorlar. 

••• 
Günler biribirinin sırtına binip 

uzaklaşıyorlar. Meydanda ne iz var, 
ne haber. Telefonlar boşuna çahyor, 
telef onlar boşuna elektrik yakıyor 
ve adamlar; telefonda nafile konu
ıuyorlar. 

Komiser kızın resmini çoğaltıp 
karakollara dağıtmıştır. 

Bir bahar kadar taze, ağacından 
koparılmış bir dal çiçek kadar genç 
bir kızın fotoğrafı masalarda dola-

Resülü Ekrem'in büyük kerime
si Zeyneb, kocası Ebul'as ibni Rebiğ 
henüz islama gelmemiş olduğu ci
hetle Mekke'den çıkamadı ise de, 
bir müddet sonra, o da Medine'ye 
hicret etti. 

Bu suretle, muhacirinin alaka
lan, Mekke'den büsbütün kesildi. 
Medine, hepsinin yeni vatanı oldu. 

Bir müddet sonra, Hazreti Ebu 
Bekir'le Bilali Habeşi, sıtmaya tu
tuldular. Nöbet geldiği vakitlerde, 
Mekke'nin havasını hasretle anar
lardı. Hazreti Bilali Habeşi, Mekke
den çıkmalarına sebep olanlara ve 
bilhassa Otbe ibni Rebia ile Şeybe 
ibni Rebia'ya ve Ümeyye ibni Ha
lef'e bet dua ederdi. 

Fahri alem, bunlarını ıztraplan
nı gördükçe: 

- Ya rab! Sen, bize Medine'yi 
de Mekke gibi sevdir. Burada bize 
bereket ve bolluk ver. 

Diye Cenabı Hakka yalvarırdı. 
••• 

M escidi Şerif ile yanındaki o
daların hitamına kadar, 

Hazreti Peygamber, yedi ay, Ebu 
Eyyub'un evinde ikamet etti. 

Bu müddet zarfında, ens!rın her 
biri, birer suretle Peygambere hiz
met ettik.Wri halde kendisinin bir ... 

Artık dayanamıyacak. lştc kalk 
tı. Masanın üst gözünden çıkardığı 
bir anahtarla sol taraftaki bir göz
den bir zarf çıkardı. 

Zarfın içinde, birkaç tutam ka
dın saçı, bir kordela, bir firkete ve 
birkaç sahifesi yazılmış, yüzlük bir 
defter var. Bu mazruflar muhtelif 
sebeplerle oraya konmuşlardır. 

Mesela saç bir kız uyurken kc· 
silmiş; kordelayı konsolun üstün
den, firkete dUştüğü odanın döşe
mesinden, kimse görmeden alınmış
tır. 

Ve defter, bu kaçmak hadisesi 
meydana çıktıktan bir gün sonra 
genç kızın odasında bulunmuştur. 

Ne zamandanberi iki ateş ara
sında kalmış üvey babanın omuzları 
düşmüştUr, dudaklarının yanı kırış

mış, alnındaki çizgilerin muvazıliği 
epeyce ... 

Her gece olduğu gibi üvey babayı 
bu gece de yüı paralık defterin Us
tüne eğilmiş görmek mümkün. . 

Ve, başını kaldırdığı zaman, önü
ne geçemediği bir akışın, bir felaket 
doğurduğunu tekrar hissetmiştir. 

Kalbi burkuk, yaşları acıdır ve dam 
la damla içine akar; kıvranması 

her geceden çoğalmıştır. 
Kalkıyor, geriniyor ve aynanın 

karşısına geçerek kendisini tetkik 
ediyor. Gördüğü müthiştir: 

Yüzündeki çizgiler daha derin, 
daha bariz ... 

Bu adam hissinin mantığına gale 
be çaldığı zamanki gibi değildir. 
Annesine ettiği ihanetin acısı ile 
kendisini bilinmiyen bir diyara atan 
Uvey kızının arkasından kalbinde, 
kapanması uzun aUnntiş ve onulma
sı güç olmuş yaraların sızısına ben-

(Sonu 7 inci sayfamızda) 

vey yapamadığını ve pek fakir ol
duğu için bir şey götüremediğinden 
müteessir olan Enes ibni Malik'in 
anası on yaşındaki oğlunu elinden 
tutarak: 

- Bu da size hizmet etsin! 
• Diyerek onu, Peygambere ema· 
net etti. Enes ibni Malik'te bu su
retle onun yanında büyüyerek ye
tişti. 

Hicretin sekizinci ayında, EbO. 
Bekir'in kerimesi Ayşe ile Hazreti 
Peygamber'in zefafı icra edildi ve 
Ayşe'nin odasından, Mescidi Şerif'e 
bir yol açıldı. 

Medine mescidinin yapılması (•) 

"Dini ibadetler, bu zamana ka
dar namaza inhisar etmişti. İslam 
ehli, namaz vakti gelince, hep bir 
.araya toplanıp, cemaatle namaz kı
larlardı. Her şeyden evvel, bir mes
cid yapmak lazımdı. ilk müslüman 
mescidi yuknnda yazdığımız gibi 
KtıbA.'da inşa edilmişti. İkinci mes
cidin de Medine'de inşasına başlan
dı. 

(•) Tırnak i~lne aldığımız bu 
kı!ım, l\lai.rlf kitaphaneslnln çıkar
dığı "Hazreti Mubammed'in lhya
U., ismindeki l tifadeU ldtswtao al
dık. 
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Tarihi Bir Belde 
Midyat, (Hususi) - Şarki A· 

nadolunun en bUyük kazalarından 
birisi de Midyattır. Kasabada on bir 
bin, kazada elli bin insan nüfusa ka 
yıtlıdır. Son senelerde on binden 
fazla yurttaşın kütüğe geçirilmiş 
ve mesela, kütUkte 30 mevcutlu gö-
rülen bir köyde vasati elli insanla 
karşılaşılmakta bulunmuş olduğu 
nazarı itibara alınırsa kaza hudw· 
ları dahilinde en az yetmiş bin in
sanın yaşamakta bulunduğu mey
dana çıkar. Hakikat te bu merkez· 
dedir. 

Milattan binlerce sene evvel 
1070 rakımında bir tepe üzerinde 
kurulmuş olan kasaba Mardin • 
Cizre - Irak ve Suriye - Nusaybin· 
Siird umumi gUzerglhı üstünde bu· 

lunmasından ticareti işlektir. Halle 
ziraat ve bağcılıkla uğraşır. Senede 
vasati elli bin ton yaı; uzüm, on bin 
ton incir ve on binlerce ton hububat 
istihsal edilir. Davarcılık; canlı has 
van ve mamulatı ihracatı da mühim 
bir yekun tutar. Sanayi hareketleri 
cumhuriyetten sonra inkişafa baş
lamış ve yalnız dokuma tezgi.hlan 
sayısı ilçyüzü geçmiştir. ı 

Maaıif hareketleri geridir. Bü
tün kazada yalnız Uç mektep var
dır. Sağlık işleri de alakaya muh
taçtır. Midyatta göze en çok çarpan 
şey imar hareketleridir. 936 danbe
ri kazamız kaymakamlık ve beledi-
re reisliği vazifesinde bulunan ve 
gösterdiği üstün muvaffakiyetle bU 
tün Midyatlıların sevgi ve saygıla
rını kazanan ve hilen nakledildiği 
Sarayköy kaymakamlığında bulu
nan Bay Akif Rahmi Kocamanoğlu 
şehrin bir çok ihtiyaçlarını gider-
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Güzel Midyat-

alay Akif Rahmi Kocamanoğ! 

dikten ve tarihi beldeye oldukça 
mamur bir çehre verdikten başka 
köylerden çoğunda da. yeni ve güzel 
eserler meydana getirmiştir. Ayrı
lışı bütün Midyat muhitinde derin 
teessür yaratan kıymetli idareci hU 
kfunetçe kaza merkezi olarak tayin 
edilen ve eskiden köyken şimdi Mid 
yatın -dört kilometre mesafesinde
bir mahallesi olan Estelde de yeni 
inşaat için plan ve programlar ha
zırlamışken buradan ayrılmıştır. 

Estelde inşasına başlanan kırk 
odalı hükfunet konağı yakında bi-

~ '. fMYlnr& CM\Zl.tı 
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"Hazreti Peygamber, bu mesci
din Medine'ye girerken, devesi Ced'a 
nın diz çöktüğü arsada yapılmasını 
muvafık görmüştü. 

" 
"Binanın temelleri taştan, ve te

melden yukarı kısmı kerpiçten ya
pıldı. Mescidin çatısı yoktu. Yalnız 
güneşin, yağmurun tesirinden bina
yı korumak için, direklerin üzeri 
toprak ve yapraklarla örtüldü. Mih
rab, kalın direklerle yapılmıştı. 

"Mescidin Uç kapısı vardı. Biri 
cümle kapısı idi. Cemaat, buradan 
girerdi. Diğerleri de, Cebrlil kapısı 
ve rahmet kapılan idi. Şimdi bun
lara Osman kapısı ve Gtike kapısı 
denilir. Peygamber, hücresine gir
mek için bu kapılardan geçerdi . 

"Mcs<:idin bir tarafına garibler, 
ve fakirler için bir sofa yapıldı. Bu 
sofa mescidin dıv~na bitişikti ve 
hurma dallarından yapılmış bir çar 
dak şeklinde idi. Üstünde de bir göl
gelik vardı. 

"İkinci hicret seneami.u Sefer a-

-•c-
yında inşaatı biten, ikinci ls1Am 
mescidi işte bu şekilde idi. 

"Mescid tamam olduktan sonra, 
yanı başında Hazreti Peygamber i
çin, hücreler vticude getirildi ve Ü

zerleri hurma dallarile örtüldü. 
''Hücrelerin yapılması bitince, 

Peygamber, Eba Eyyub'un evinden 
buraya taşındı. 

"Hücrelerden biri Peygamberin 
zevcelerinden Ayişc'ye diğeri de 
Sfide'ye tahsis edilmişti. 

E.<thalu Solla 
0 Eshabdan fakir olanlar sofada 

yatarlardı. Burada yatanlara "Es
babı Soffa,, denilirdi. 

"Kıiba mescidinde olduğu gibi 
Medine'deki mescidin de menberi 
yoktu. Peygamber, hutbesini ayak
ta irad eder ve uzun müddet ayakta 
durmağa mecbur olurdu. Eshab, 
Hazreti Muhammed'in zahmet çek
tiğini görerek hutbe irad ettiği ye
re bir hurma ağacı diktiler. Pey
gamber, hutbesini okurken, mUba-

-et -
Fakat, düşüncelerimden proje-! 

!erimden kendisine ~sakııı balı ~ 
setmeyin. Ve hem, eger, herhangı 
bir sebeble birdenbire beni sevmeğe 
başladı ise ... 

- Onu bu sabah gördüm, o ki
taptaki resimler gibi sessiz sada
sız ve harekei.siz duruyordu. 

Genç kız derin bir nefes aldı. 
Babası: - Allaha ısmarladık 

sevgili çocuğum, dedi. Şerefim üze
rine sizi temin edeyim ki, bir çey
rek saattenberi, yer yüzünde sev
diğim bir genç kız var. 

Ve Feridun Bey kızından nasıl 
aynlacağını düşünürken Hikmet bir 
denbire yerinden fırlayarak babası
nın kucağına atı1dı. Allahtan, başı
nı yere doğru eğmiş olduğundan ba
basının yüzünde ansızın peyda o -
lan tereddüt, endişe ve vahşi tik
sinme eserini görmedi. İki elile, genç 
kızın yüzünü tuttu ve saçlarına ba
karak: 

"- Daha koyu renkli, diye mı
rıldandı ve okşadı .. 

Merdiveni inerken kendi kendi
sine söyleniyorduI 

"Kızım fevkalade! di.in bir ba
kışta, kendisine fenalık etmek is
tiyen bir adamı yerlere geçirdi. Bu 
gün, kendisini toplamış, aklı başın
da, ağlamak, sı?.lamak mevzuubahs 
değil bile. !şi, gücü latife etmek, 
muhakemeli sözler söylemek ve re
sim yapmak. Hem ne de kuvvetli 
bir fırçaya malik! Cesaretli, gözle
rinin içerisinde zeka ateşi yanıyor. 
Zevahire bakınma insan ne kadar 
aldanıyor. Zavallı annesinin, ne ma 
bareti, ne muhakemesi, ve ne de 
karakteri vardı. O, her gün tüyleri
ni parlatan bir kuşa benziyordu .. ,, 

Ertesi gün, öğleden sonra dok
tor Malik'i gömdüler. Feridun Bey
le Selim, mezara kadar gittiler. Dö
nüşte, çiftliğe geldikleri zaman Fe
ridun Bey birdenbire lakırdıya baş
ladı: 

"Azizim Selim, sizin makul dü
şündüğünüzü ümid ediyorum. Ve 
bunun içindir ki, günün birinde çok 
zengin bir kızla evlenmek için siz 
bir iddiada bulunmazsınız. Ve şunu 
bilin ki, kızımı size verirken, yine 
ben minnettar oluyorum; kızıma ö
demem lazımgelen büyük bir bor
cum var. Ve bunu da ancak siz ö
detcbilırsiniz. Hem bu suretle sizi 
de yanımda tutmak imkanı vücud 
bulacak, zira beni artık terkedemez 
siniz. Bütün günümüzU eski eserle
ri tetkik ile geçiririz. Hayatta bun· 
dan ciddi ne var sanki .. 

Selim cevap verdi: 
- KızınıZl yanınıza çağırır mı-

tecektir. Burada belediye dairesi ve 
reis evi, jandarma komutanlığı bi
nası in§ası, park tesisi, yekdiğeıini 
kateyliyecek iki cadde açılması da 
bu yıl programına dahil edilmiştir. 

TOKSOY 

rek arkasını bu ağaca dayardı. 
"Aradan altı sene geçtikten son

ra, ilk defa olarak üç basamaklı bir 
menber yapıldı. Mescidin ilk temel 
taşını, Hazreti Peygamber mübarek 
elile yerine koymuştu. 

"Mescid yapılırken, Hazreti Pey 
gamber kerpiç taşır ve eshabla bir· 
likte işçilere nezaret ederdi. 

"Muhammed'in kerpiç taşırken 
şu sözleri söylediği rivayet edilir: 

Allahümme innel'ecrü ecrUliahi
re .. ..... " " ..... ilaahir. 

(Allah yolunda çalışmak, çalış
maların en hayırlısıdır. En iyi üc
ret, ahiret ücretidir. Yarabbi! Sen 
ensara ve muhacirlere yardım et.) 

"Hazreti Peygamberin, mescidin 
kerpiçlerini kendi elile ta§ldığını, 
gören ensar, bir kat daha hararetle 
çalışır ve binanın bir an evvel bit
mesine gayret caerlerdi. 

"Eshabuan her biri, kerpiç ta
şırken birer bcyt ve kaside okur
lardı. Hazreti Ali de şu beyitleri o
kumağı adet edinmişti: 

La yestcviy men ......... ilaahır. 
(Ahiret için çalışanlarla dünya 

için çalışanlar bir olur mu? Birkaç 
günlük dünya, beyhude didinmelerc 
ve düşmanlıklara değmez. Sonunda, 
herkes, toprak olup gidecektir! .... ) 

N•kledan ı ORHAN S. -----
sınız? Onun yanında cevabımı vere· 
ceğim. 

Yazıhaneye geldikleri vakit Fe· 
ridun Bey kı7.Jnı çağırttı. Hikmet 
de odaya gelince ~elim söze başla· 
dı: 

- Feridun Bey, nisbetsiz bir 
birleşmeyi mazur gösterecek ycgiı· 
ne sebebin, mütekabil bir sevgi ol
duğunu aklı selim herkese beyan 
eder. Bunun içindir ki, eğer kızı· 
nızı tam manasile sevdiğimden e· 
min olsaydın, karşınızda, hakkımda· 
ki hislerinden tamamile kaııaat gc· 
tirme<liğini söyliycbilir miydim ? .. 
Aşk bir intihab ve tercih işidir. Tek 
başına ve adeta bir hapis hayatı ge· 
çirdiği sırada, o beni seçmedi, ''.e 
kimseye tercih etmedi. Mesud bır 
mukadderat, neticesi ne olursa 
olsun, onu teskin etmeme müsaade 
etti, kendisine karşı gösterdiğim ıı· 
IAka içln asil kalbinin duyduğu sa· 
nat hissini, aşk olarak ele almış D4 

labilir. Serbest kaldığı, haynta atıl· 
dığı zaman, alakasına daha ziyad~ 
layık bir şahsa rastgelmiyeceğinı 
temin edebilir mi? Ya günün birin· 
de, neticesi korkunç olacak bazı mu 
kayeselerde bulunmak imkanına va 
rırsa ? ... Onun için biraz beklemek 
lazım. Hayata atılmak, kalabalık i· 
çerisine girmek imkanını kendis~n~ 
verin, eğer bir sene içerisinde hala 
beni seviyorsa, o vakit, kendisine 
bağladığım şefkat hissine ben de 
kapılırım.,, 

Selim bu sözleri söylerken, gCJlÇ 
kız babasına bakıyordu. 

Ayağa kalkarak: 
. a:,..,,1 - Ben size dememiş nııy u.- • 

dedi. Henüz beni sevmiyor, nazarın· 
da hala, erkek elbiseli kü~ük ~ocu· 
ğum .. 

Ve Selim lakırdıva karışmak is
teyince, genç adamı~ sözünü kesti: 

,._ Oh, kendimi öldUrürünl, ~i· 
ye merak etmeyin. O eski fikirlerı~ 
modası gc~ti artık. Hiç bir şeye ı· 
nanmıyan adam! Sizin bu düşünce· 
nizi o~tadan kaldıracağım, fakat 
eğer doktor size ıztırap veriyors3• 
kabahat kendisinde değil, hastasın· 
dadır. Şimdi, bana oldukça kalb kı· 
racak sözler söylediniz. Eğer evvc· 
la, beni söylemeğe bırakmı§ olsaY· 
dınız, arzu etmiş olduğunuz ayrılı· 
ğı saadetimin muvakkat surette de 
olsa meydana çıkmasına mani oia· 
cağını bilmeme rağmen biu:ıt beC. 
istiyeccktim. Yirmi dört saatten· 
beri çok düşündüm. Evlenmeden 
evvel bir kızın, yaşayış hakkındll 
şıklık, zariflik cihetinden birço1' 
şeyler öğrenmesi 18.zımgeldiği ıca· 
naatini hasıl ettim. Selim, Seliın!; 

''11 
Böylece acele hareket etmeniz, 1

J 

bir netice vermiyebilirdl. Şimdi, t>e· 
ni kırdığınız1 ve bir gUn d(' kar~ı· 
nızdaki g~nç kızı sevebileceğini u· 
nutmayın. O vakit, ben de: 

(Dtmunı var] 

Ammar Yi.ser 

"Ali'den ayrılmadan Amınar bi~ 
Yaser de Ali'nlıı okuduğu beyitler• 
tekrar ederek çalıfll'ken elinde ıı· 
sası ile yanı başında duran bir s• .. 
habe. bu beyitleri, kendi üzerine r 
larak hiddetlendi ve Ammar'a bİ~ .. 
ben: 

E Art k t. · , sııs. - ee...... ı ye ışır ... 
yoksa bu asayı kafana indirirın11 

dedi. 
"Peygamber, bu sözU işitince: 

•• 111· 
- Ammar, benim iki goztı 

dür. Onu kimse incıtemez. Buyur· 
du. 

"Sahihi Bıihart diyor ki: 
"Eslıab, birer kerpiç taşıdıld3~ 

halde Ammar bin Yaser, biri aı;;.. 
reti Peygamber için, biri de keP 

1 

si için iki kerpiç taşırdı. t<· 
"Peygamber, Ammar yon.ıldll 

ça, eliyle onun yüzilndeki tozınrı 
siler ve şefkatli bir tavırla: 

(Herkes bir sevab kazanıyor· 
Sen ise, iki sevab kazanıyor~~~ 
Senin dünyada son nasibin bir ıÇ~·ıı 
süt olacaktır. Setaktülüke fiet~s
bagiye. Yani ya Ammar! Seni, 1

3
t 

yan etmiş glinahkiir bir cenııı 
öldürecektir) buyurdu. 

(De\'şmı vsr] 
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KAÇMAK Türklüğü Tahkir Eden! 

YERLi POLiS ROMANI Hl -

Yerde Bulunan Kurşun Kovanı Av
cı A. Selime Mi Ait Bulunuyordu ? 

Dedi. Sırrının bu isteğini yerine 
tetinnek kolay değildi. Yerlere ka
dar eğilen otlar ve sazlar kurban
larını gizlemesini pek iyi biliyorlar
-.. Bununla beraber küçük bir iz 
lızanııı nazan dikkatini celbetti. 
Sahilde bir noktayı göstererek : 

- Bak, bak ... Nah işte! .. Suların 
İistündeki hava habbeciklerini gö
tUyor musun? Aşağıdan yukanya 
toğru nasıl çıklyor!_. Boğulan mu
•akkak oradadır. 

Hava habbeciklerinin bulunduğu 
~ sahilde bir insan ayağının basa
~eği ıslak noktadan üç metre 
ileride idi. Yoksa cesed suya mı 
atıbmştı? .. 

Sırrı hemen bu noktada, biraz 
llerisinde ve gerisinde bir şeyler a
!'adı ve buldu. Küçük bir kibrit ku
lUsu... Bu madeni kutuyu hatırla
dı: Süleyman Feyzi Beyin kibrit 
kutusu .•. 

- "Oçüncil kurban! dedi. Daire 
daralıyor; korkanm ki ... 

Rıza birdenbire r5zünü kesti: 
- Sırn Bey, ;f tarafa dikkat 

tl· bak ' yere •. 
Sırrı Rızanın işaret ettiği nok

tan başım çevirince kısa sazlann 
tr181nda san madeni bir cisim gör
tu. Bu bir kurşun kovanı idi. 

- Hele şükür, nihayet aradığı
~ bulabildim. 

Rıza dudaklarını bükerek: 
. - Hem de bir cesedin yanıba. -
•nda \uluyonız. :Mesele halledili -
l<ır; düğümler çözülüyor. 

- Yanlışın var Rıza ... Aldana
\ıuriz. Bu kovanın avcı Ahmed Se
~in tüfeğine aid olduğunu göste
ttıı hiç bir işaret yok. Bu akşam 
\.ite tetkik edip anlanz. Maaınafih 
~ aid olmasa bile herhalde kuv
~ bir delil ve iz elde ettik. 

- Bu kovandan ve şu vaziyet
tll nasıl bir netice çıkarıyorsun üs
'41? •. 

- Şu cfvarda üç cinayet işlen
~·. Bu cinayetlerden bizim gördük
~tniz, hele şu sonuncusunun bu-
tıduğu yer ve §U elimize geçen ko

\'an gösteriyor ki bu göle, hatti kü
tlik kulübeye bi?:im takip ettiğimiz 
)Oldan başka bir yol vardır. Ve bu 
~! elimize gec;en haritada işaret o
~mıştır .. Maamafih bu yolu da 
~len birisi vardır. Benim anladığı
~ göre bu yollardan birine düşen 
)abancı ise geriye dönemez. Yalnız 
4lıı:ned Selim, nasılsa, adeta mu -t kabilinden sağ ve salim geriye 

bilmiştir ... 
aı,_ lba dalgın dalgın etrafma ba
~ak: 

- Peki, dedi Eğer daha emin 
~daha rahat bir yol varsa bu yolu 
- n zatın ncı Ahmed Selim olma

tnuhtemel değil midir? 
~ Sırn: düşünceli bir halde, bu su

cevap vermeyince Rıza: 
~ - Peki, o olmasın! .. Ya Ali İd-

? Yoksa Süleyman Feyzi mi?:. 
~ Sırrı susuyordu. Bu sükutu bel
~~ hiç bir §eye karar vermemek
'1 ileri geliyor; belki de bütündü
~c~ ve tahminlerini arkadaşına 

ifşa.dan ~iyordu. Rıza: 
- Hem, dedi, bulduğun harita 

~n için tertip edilmiş değildi ya .. 
~ ada işaret edilen yol, onların ta· 

t> ettikleri yolu göstermez mi'! 
L. ~ yine cevap vermedi ve bu 
"'lla1 kısa keserek : 
\ - Amim, dedi. Haydi artık dö
la..~ ve lsakın pansiyonunda ye
~ yetişelim. Acele etmemiz la
~ ÇtinkU anlaşılan aycı Ahmed 
~ tehlike içindedir. 
~ehlike mi? Ne tehlikesi'! 

geliyor bu tehlike? ... 
~ ~ hiç cevap vermeden lıüçiik 
tı~ au birikintisini atladı ve arka
~ kendisini takip etmesini 
~"''l)ereJı: yUrüdU. 

- SEK:tztNC! KISTh! -
~ bÇPABMAGIN GÖLGESi 

• ll-rı ile Rıza merhum Seyfi 
~Paşanın büyUk köşküne gel
~ zaman pansiyon kiracıları t' ~~e hararetli bir bahis ctra
~ lh .. ~una.kaşa. ediyorlardı. Müna
ıh~ mevzuu Ali İdris Beyin u
v~ katli idi 

Büyük sofrada, bir köşedeki kol 
tuğa gömülerek sigarasını tüttüren 
Ahmed Selim bu cinayet hakkında 
§U mütaleada bulunuyordu: 

- Dikkat ettiniz mi? Son cina
yetler hep ayni mevkide, ayni yol 
üstünde işleniyor. Biri tam gölün 
yanıbaşında, öteki küçük kulübe -
nin yakininde ... Bu hal son derece 
dikkati celbetmek icap eder. Zabıta 
fıınirleri arasında acaba o tarafı sı
kı bir kontrolden geçiren yok mu? 

Sırrı etrafına bakındı. Bu sözler 
söylenirken Ali İdris Beyin yüzü 
buruşmuş, tatsızlaşmıştı. Onun ya
nında Süleyman Feyzi Beyin zev
cesi güzel Necla bir fikri sabitle 
kendini kaybeder gibi oldu. Madam 
Sara ile Ziya Halid korku ve dehşet
le titriyorlardı. 

Fırtına, büyük salondaki avh!ıe
yi sallıyarak bazı ampulleri bozmuş 
tu. Onun için ortalık her zamanki 
gibi aydınlık değildi. Bu da sinirler 
üstünde fena b~ tesir bırakıyor -
du. Bu bir bahçe kadar geniş salona 
dağılan hafif ziya altında yüzler sap 
sarı, yorgun ve halsiz görünüyor -
du. Hatta sesler bile çatlak ve tit
rek çıkıyordu; arada bir sert rüz
garın fırlattığı yağmur damlaları, 

büyük pencere camlarına taş gibi 
çarparak binada akisler yapıyordu. 
Oturanlar sanki dünyadan uzak, 
münzevi bir yerde yaşıyorlarmış his 
si altında idiler. 

Sım bütün bu muhtelif hisler 
ve tesirler veren çehreleri ayrı ayrı 
gözden geçirirken sanki bir yanlış
hğn, büyük bir aldanışa kurban 
gitmemek için mücadele ediyor gi
biydi. Muhakkaktı ki onun zihnin
de de katiyet yoktu, gayet müphem 
bazı çizgiler, bazı işaretler ona yol 
gösteriyor ve bu yolun üstünde, bi
risi tabakası altında Ali İdris'in, 

Ahmed Selimin, Süleyman Feyzinin 
hayallerini görüyordu. Bu üç kişi 
onu şüpheler içinde kıvrandırıyor, 

fakat eski zabtiye memuru bütün 
bu tereddüdlerinden, mücadelelerin
den dışarıya sır vermiyordu. 

Pansiyonun saati sekizi çaldı. 

Arkasından hizmetçi misafirleri sof 
raya davet etti. Karınları çoktan 
acıkmış olanlar, hep birden ayağa 
kalkarlarken bahçede bir atın ayak 
sesleri Ye çakıllann üstünde bir a
raba sesi duyuldu. Necla Hanım ye
rinden fırlıyarak: 

- Kocam, dedi. Nihayet gelebli-
di. Odur, araba ile bahçeye girer ve 
arabadan merdivene ayak atar ... 

Sırrı ile Rıza biribirlerine ba -
kıştılar ve uşağın fırtına yüzünden 
kapadığı büyük kapıyı tekrar açma
sını ve Necla Hanınun tehalükle ka 
pıya koşmasını lakaydane seyretti
ler. Süleyman Feyzi Bey bahçeden 
köşke giren merdivenden çıkma -
mıştı. Yalnız iki adam arasında ha· 
raretli bir mükaleme i§itiliyor, bu 
mükalemenin gittikçe ateşlendiği 
farkediliyordu. 

Mermer merdivenlerden aşağıya 
bahçeye kadar inerek arabaya yak
laşan uşak tekrar yukarı çıktı ve 
biraz telaşlı adımlarla Ali ldrise 
yaklaşarak : 

- Beyefendi hazretleri, sizi is
tiyorlar! dedi. 

Necla Hanım hiç bir şey anlıya
mamış, uşağın yüzüne telaşla baka
kalmıştı: 

- Kocam değil mi? Kocam gel
medi mi? diye sordu. • 

Uşak, alçak bir .esle: 
- Hayır efendim, Süleyman Fey

zi Bey değil .. 
Necli hanım biraz nefes aldL 

Demek bu araba, kocasının bindi
ği araba değildi. Fakat biraz sonra 
bahçeden içeriye giren Ali İdris 
Bey kendisine yaklaşıp da: 

-..:.. .Anlaşılmaz bir şey hanım e
fendi! 7.evciniz dönmemiş! .. 

Dediği zaman kadın kendisini 
zaptedemedi, yerinden fırladı. Ren
gi sapsarı kesilen Ali İdrise: 

- Ne demek? Kocam gelme~ 
mj? Peki, kim söyledi bunu size? .. 

- Arabacı... Onu gotüren ara
bacı ... 

[ Deyaını \'ar] 

(Baş tarafı 5 inci sayfamUMla) 
eden 200 gemilik Arap donanması 
evveli Rodosa uğraml§ buradaki İs
lam askerine erzak bırakmış ve 
yardımcı kuvvet çıkarmıştır. 

(Baş tarafı 6 mcı sayfamızda) 
ziyen bir ,,ey duyar. Uzun, zaman 
bu derin yaranın a.cıaı ile kıvrana
cağına inanmıştır. Fakat kafası ha
kimdir, ne yapacaklardır. 

Evet ne yapacaklardır? 
Üvey baba bir zamanlar yetişmiı 

kızını sevmiştir. Bundan hem ana, 
hem de kız haberdardır. Kızın canı 
yanar; çünkü hem bir ihtiyar adamı 
sevemez, hem de annesi .. Evet an
nesi :ne olur. Anne bu işi sezmiştir. 
Fakat adamın himayesine muhtaç
tır. Kızından emindir; kalbini bur -
kulmaktan kurtaramaz. 

Fakat bir gün, kız, annesinin 
vaziyeti anladığını sezmiştir. Bir 
şey söyliyemez. Onun iç ezgisini, 
bilir, susmak mecburiyetindedir. 

En iyisi bu evden uzaklaşmak 

lazımdır. 

"Ovey baba bunu kızın kaçtığından 
bir gün sonra yüz paralık defterden 
okumuştur. 

Şimdi ne yapacaktır? Evet ne ya
pacaklardır? .• 

Bir italyon Gazetesi 
-.-- [Bq tarafı 1 nci sa~iada] 1 

yoruz. Adımlarımızı atmaktan kor
kuyoruz. Çünkü basık pencereli 
evlerde yatanları gecenin ölü ses
sizliğinde uyandırmaktan korkuyo
ruz. 

Mandroki caddesinden yürüyor
duk. Birdenbire mareşalin hayalin
de bir zamanki kırbaçlı ve belinde 
bir barabellom taşıyan rüşvetçi ça
vuşları canlandı. Lakin bu hayali 
onun gözünden bir anda yok eden 
kuvvetli bir elektrik ampulünün 
saçtığı ışık oldu. Mareşale sordum. 
Anlatmağa başladı: 

için de 75 gaz lambasının bulunma
sıdır. 

Malta taşlarile inşa edilmi§ olan 
Rodos hastahanesindeki Türk dok
tor, bol para almak için hem dok
torluk, hem eczacılık ve hem de 
hastahanenin kapıcılığını yapıyor

du. Rodosun kale kapılarmda ikişer 
nöbetçi bulunuyordu, ve bunlar hiç 
değiştirilmedikleri için sabahlara 
kadar uyumak ve kendi havalarma 
dolaşmak mecburiyetinde kalırlar
dı. Bu zavallılar habrlanıp çağınl
dıkları vakit silih ve serpuşlarını 
binbir lanetle tanzim ederlerdi. Fes 
giyebilenler yalnız Türklerdi. Raaya 
olanlar baş açlk dolaşmak mecburi
yetinde idiler. 

Araplar Hicretin 97 nci ve 100 
üncü yıllarında İstanbul muhasara
sına gelirlerken yine Rodosa uğra
mışlardı. Arapların Rodosta ne 
kadar kaldıkla.rı kesin olarak bilin
memektedir. Fakat bu kanşıkhk -
lar arasında adanın maddeten ve 
manen hayli yıprandığı muhakkak
tır. İşte bu sıralarda garptan gelen 
bir darbe Rodosu berbat etmiştir .. 
Delkavo isminde bir Cenevizli Arap 
korsanlarile birleşerek !sporad ada
larnı zaptcttiği sırada Rodosu da e
line geçirmişti. Bu sergerde Rodos
ta sağlam bir hükumet kuramamış
tı. Nihayet 1309 M. yılında şövalye 
namını alan Ospitalyalar Rodosu 
bu Cenevizlilerin elinden almışlar
dır. 

Belazüri'nin sö ledi-· 'bi o va- Biri 
y gı gı ··--·-·--·-···--·-

1912 senesi mayısının on Uçüncü 
günü Nisiros adasının ismi incirli 
idi. Bu isim "Roma,, zırhlısının bu
raya gelmesile iade edildi. O gün -
den sonra bu adaları ceplerimize 
leblebi gibi indirmeğe başladık, Ro
dos ta 4 mayısta elimize geçti. O 
vakitki Fransız konsolosu bir Türk 
zabitine: 

Rüşvetçi çavuş ta bu rüşvet di
yarında istediği gibi hareket eder
di. Bugün bile bazı yerlerde rastlan
makta olan bu halin önüne nekadar 
çabuk geçilmiş olduğu hayretler u
yandırmaktadır. 

~dada Rumlar ekaliyette kalıyor- 1 S er \ şlerl 
kit Rodosta pek az Bizanslı vardı. 1 A k l"k J • ,. 
lardı. Araplar ve Arap ordusiyle : ... ·--··-•-••.. .. ... 

- Bırak İtalyan paçavralarını 
aslan adayı alamıyacaklar demiş ve 
batta Türk zabiti de bir küfür sa
vurmuştu. Bunu söylemeğe ne IU
zum var. Türk dedin mi ne olduğu
nu anlaşılır. 

Rüşvet Türkler zamanında oka
da.r ileri gibnişti ki, bir ufak yu
murtaya dahi Türk askerleri tenez
zül ederlerdi. beraber gelip adaya yerleşen Türk- Kadıköy Yabancı Askerlik Ş. df'a: 

ler de mühim yekun tutuyorlardı. ı - Kadıköy, Üsküdar, Beykoz BİR TÜRK AÇLIKTAN MI 
ÖLMELİDİR ? Rodosun Selçukiler ve daha san kazaları dahilinde bulunan 335 do

ra Anadolu beylikleri zamanında ğumlular ve bunlarla muameleye 
Türklere bağlandığı ve bir çok de- tibi erlein son yoklamasına 1 Ey
falar Türkün üstün hikimiyetini liil 939 tarihinden itibaren başlana
kabul ettiği olmuştur. Abbas oğul- caktır. 

İşte 13 mayıs tarihinden evvel 
yürüdüğümüz şu yolda rüşvetçi 

çavuştan başka hiç kimse bulun • 
mazdı. Rüşvetçi çavuş bir kocaman 
göbeği ile etrafa korku saçan bir 

Rodos mahkeme reisinin bir ar· 
arkadaşı: 

- Rüşvet almakla fena 
yapıyorsun!.. 

bir iş 

lannın Süğur denilen hudut asker
lerini Türkler teşkil ediyorlardı .. 
Abbas oğullan, Selçukilerden Ana
dolu beylikleri zamanında Rodosa 
bir~ok Türkler geçmie ve yerleş -
mi~ercli. Tarih der ki: "10 Ağus
tos 1309 da ilk Rodos şövalyesi 
Fulk dö Villart adayı zaptettiği za
man cezirede yerleşmiş olan 
Türk ve Arap fırkalan mahiyeti 
askeriyelerini takdire tenezzül et -
medikleri şövalyeler tarafmdan şid 
detli bir hücuma maruz olduktan ve 
birçok telef at verdikten sonra yer 
altında gemilerle mağliıben denize 
açıldılar. Esir edilen Müslümanlar 
da tamamen idam olundular.,, 

İŞte bu sıralarda birinci Osma
nın cezireyi kurtarmaya koştuğu 

ve fakat muvaffak olamadığını ba
zı tanhçiler kaydederler. Rodosun 
Türkler tarafından fethini şimdiye 
kadar hiç neşredilmiyen arşiv ve
sikalarına dayanarak üçüncü yazı
ma mevzu yapacağını. 

1bralıitn Hakkı Koayah 

RA DYO -, 

2 - Yoklama gi.in1eri cuma, pa
zartesi ve çarşamba günleri olup 
saat 1 den dörde kadar devam eder. 

3 - Bu erlerin yoklamaya gele
cek günlerini gösterir cetveller ka
zalara gönderilmiştir. 

~ - 335 doğumlularla ve bun
larla muameleye tabi olan yabancı 
erlerin tayin edilen günlerde nüfus 
cUzdanlarile ve iki kıt'a fotoğrafla 
§ubeye gelmeleri ve gelmiyenlerin 
ecza görecekleri ilin olunur. 

Ölüm 

Demiş. Mahkeme reisi: 
adamdı. - Neden, bir Türk açlıktan mı 

O bu yollardan geçti mi Mandro- ölsün? diye cevap vermiş. 
ki üzerindeki halkın hepsi tekeİ· te- Ege denizi müddeiumumisi bir 
ker ve arka arkaya dizilmek ve yol gün 1stanbula gidince, İngiliz kon-
vermek mecburiyetinde kalırlardı. soloshancsinin hakimine: 

Rüşvetçi çavuşun da teftiş saati - Siz kaç lira abyorsunuz? di· 
hep bu vakte tesadüf ederdi. Rüş- ye sormuş, 
,·etçi çavuşun karnı doymak bilmi- _ Yüz İngiliz lirası!. cevabını 
yeeek derecede büyüktü. Buna rağ - alınca, Türk müddeiumumisi: 
men onun gözünü bir yarım (Jus- - Ha şimdi, İngilizlerin neden 
buh) doyumıağa küi gelir ve her dolayı rüşvet almadıklarını anbyo
türlü yolsuzluğa gözlerini yumar. rum, demiş. 

Mandroki caddesinde teftişine ka- İşte adalar Türkler tarafından 
palı gözle devam ederdi. İşte bunun 1523 yılı kanunusanisinin bidayetin-

Merhum BayındırJızade Emin için ona ıiişvetçi çavuş demişlerdi. den 1912 senesinin 12 mayısına ka
Muhsin Paşa torunu ve merhum Ba- Bu idare adamı efsanelerdeki gari- dar bu suretle idare olunmuşlardır. 
yındılızade Şefik Bey kızı Ye as- beler kadar acayip bir ucubei hilkat lşte bu rüşvetin hakimiyetten 
keri kaymakamlığından mütekait idi. dolayı, buralarda Amalfilerin. Ve. 
merhum Fahreddin Yesari kansı Daima kırbacı elinde, ve taban-

nediklilerin, Cineviz1erin ve Şöval muharrir arkadaşlarımızdan Mah- cası belinde olarak gezerdi. Kendi-
mut Yesari ile Emlak Banlrnsı me- sine en ufak bir saygısızlık göste- yelerin medeniyetleri halk tarafın

dan şiddetle arzu edilmişti. Zira, 
murlarından Şefik Yesarinin anne- rilse o zavallıyı derhal kırbacına. sa 
leri Memduhe Yesarı· teda•.; edı"l- lı b . af ıı- k Türklerin bu hallerinden usanç ge-

u rı r ve u ıns sız gına anca pa- tirmişlerdi. . 
mekte olduğu Cerrahpaşa hastane - ra gösterildiği takdirde nihayet ve-
sinde dün vefat etmiştir. Cenazesi rirdi. Parası olmıyanın cayır cayır 1523 te Türkler Rodosu işgal e
bugün mezkur hastahaneden kaldı- yandığı gündü. Onun bu hareketleri derken karşılaştıkları kuvvet 650 
rılarak Karacaahmetteki aile kab- ni hükumet merkezi olan İstanbul, şövalye, 200 Ccnovah, ve 50 Vene
ristanına. defnedilecektir. Muharrir ne vilayet merkezi olan Rodos me- dikli denizci idi. Halbuki vezir Mus-

Perşembe: 17/ 8 939 .1. d ı d tafa paQ<;anın 300 kadirgası adayı 
2 3 nrJ\a aşımızın büyük kederini pay- mur arı, ne e kaymakamlar görür- ~ 

~- 1 . O Program, 12,35 Türk müzi- 18.§ırız. lcrdi. Onlar bu uzun seyahatlere muhasara etmis ve adayı teslime 
gı. mecbur kılmıştı. c . ==-s sarfedeceldcri masrafları gözönün-

1 - ······ - Mahur peşrevi, 2- sahibisin, 5 - Nielsen - Maskarada d t k Fakat, zamanla ve intikam his-
Arif bey - Mahur şarkı - Seninle komik operetinden İspanyol dans _ e K~~~ ~;:;~e;=· GİDEN leriııin kuvvetlenip zafer çalmasile 
durmak derdinak: eyler, 3 - Şerif lan, 6 - Eduard Künneke - Lcdi 1Kt bu rüşvet membaları da kurumu~-
İçli - Mahur şarkı - Alamam doğru NÖBETÇİ "' 

d . Hamilton operetinden potpuri, 7 _ Adalar denizindeki adaı-rıa N·ı- tur. Fakat, bunun ne şekilde sona 
su estı emele, 4 - Refik Fersan - ltalo Nucci - İlk bahann riçekleri ıu erdigı-·ni dinleyin. 
Mahur şarkı B' t h t 1n ~ siros adası da İncirli iken Türklerin - ır neşe yara asa ( termezzo marş), 8 - · Tomman- (Roma) zırhhsı 1912 de Rodo-
gönül 5 Sa t tak · · güttükleri siyaset az masraf ve a-' - ....... - n ur sımı, Viyana hülyalan (Vals) sa gelince, bu koca karınlı ri.işvct 
6 - Dede - Rast şarkı • Çalıma bak da sakinlerinden imkinı olduğu ka-
ef ede. 23.00 Son ajans haberleri, ziraat dar bol varidat temin etmekti. Ni- işıkı çavu~lann sokak ortalarında 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans esham - tahvilat, kambiyo - nukut tekim bunu en bariz misali 1911 de yuvarlanarak sığınacak bir -yer a-
Ye meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 borsası (fiyat)· Rodosun araba ile gidilebilecek an- radıkları görülmüşti.ir. 
Müzik (Karışık program - PJ.) 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) cak be§ kilometrelik bir yol sahibi Bellerinde barabcllomlan da ar-

19.00 Program, 19.05 Müzik (0-
23

·55 - 24 Yarınki program. olması ve şehrin içini aydınlatmak tık kullanaınıyacak bir vaziyete 
peretlerdcn seçme J>arçalar _ Pl.) düşmUşlerdi. O günden sonra artık 

19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti), ROMA TIZMA - LUMBAGO - SiY ATIK 1 adalarda rüşvet ismi kayıplara ka-
20.15 Konuşma (Ziraat saati), 20.30 1 nşmış ve herkes bu dertten medeni 
Memleket saat ayarı, ajans ve me- İtalya sayesinde kurtulmuştur. 
teoroloji haberleri, 20.50 Tilrk mü- YEI\T! SABAH _ Son günlerde 

ziği. İtalyan matbuatında Türkiye aley-
1 - ........... - Neveser peşrevi, 2- hindeki yaztlann kesildiğini göre-

Sadettin Kaynak - NeYeser şarkı - rck memnun olmuştuk. Fakat dün-

Hicranla harap oldu sevda, 3 - Os- ARKA _ BEL . DiZ-KALÇA AG" RJLARJNJ kü posta bizi yeniden hayretlere 
man Nihat - Nihavend şarkı - Yine düşürdü. Guetta del Pop'1lodan 
bu yıl Ada sensiz, 4 - ...... - Keman başka diğer bazı gazete ve mec _ 
taksimi - 5 - Medeni Aziz ef. -

mualnrda da Türkleri ve Türklüğü Hicazkar şarkı - Vazgeçip nizü e-
dadan, 6 _ Zekai dede _ Hicazkar tezyif eden, Hatay işi etrafında 
yörük semai _ Bülbül gibi pür, 7 _ hiıla birtakım ipe sapa gelmez saç-
............ _ Hicazkar saz semaisi, 8 _ TESKiN ve JZALE EDER ma fıkirler beyan eden yazılar gör-

S hh t v kil dük. Yukarıya naklettiğimiz yazı, 
Abdi efendi - Rast şarkı - Senin aş- 1 

a e etinin 9-10-935 tarila • e •193 nDa1uah ruhu.tına haizdir. ı bu acı hakikati isbat eden canıı 
kınla çak oldum, 9- Arif bey - Rast •r••••••• 
~kı-~~h~~~W-R~=================~~~~~~~~~~~ hlrw~bdı~N~~rim~~ ~ 
fik Fersan _ Mahur şarkı _ Dün yi- kadar hakir gören bu modern kor-
ne günümüz geçti beraber, 11 _ sanlara, bugünkü İtalyanın ne va-
.............. - Mahur prkı • Sabah tara- ziyette olduğunu gösteren bir vesi-
fı vefadan peyam. kayı yarın efkarı umumiyeye arze-

21.30 Konuşma (İktısat saati), deceğiz. 
21.45 Neşeli pliklar - R., 21.50 Mü- ==a=u===.=.==n=•=n=ın===ı=ık===,=,n=d=ık::: 
zik (Melodiler - Pi.) ti 1 1 

22.00 Müzik (Küçük Orkestra- P•r 8 hr•ç •dlllyor 
Sef: Necib Aşkın.) Trabzon, 16 (A.A.) - Dün, ilk 

1 _ Heinz Walther _ Dans eden parti olarak yeni mahsul 60,400 kilo 
kuklalar (Fokstrot), 2 _ Brahma • iç fındığın AkSu vapuruna ~·Ukletil-
Macar dansı No. 3, 3-Heinz Mun- mesi münasebetile burada büyük 
kel - Venedik hatırası (Serenad), tczahllrat yapılnu§f;ır. 
4 - Heinrich Strecker - Kalbimin Bu fı;ndıklar Yugoalavya, Fran .. 

sa ve İngiltere>:e gönderilmektedir. 



.iayfa: 8 
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Daima kulla.nıııız. 

..... 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLIN 
• Diş m&.cununu tavsiye ediyorlar ? Çünkü 

o·şleri beyazlatır. Diş etlerıni 
kuvvetlendirir, Dişlerin çürü

mesine mani olur. Ağız 
kokularını defeder. 

S•b•h, öAle ve akf•m her ye
mekten aonra gUnde 3 def• 

dı,ıerlnlzl fırç•layınız • 

Muhtelif ı;ergilerden 
18 diploma. 24 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

..... 

YENlSABA.ft 

DEVLET DENIZYOLLARI iŞLETME 
UMUM MÜDÜRLO(iü iLANLARI 

iLAVE IZMIR SÜR'AT POSTASI 
İzmir Fuarı münaseb<'tile (Cümhuriyet) vapuru ilave sür'at 

postası olarak 18 Ağustos cuma günü saat 10 da Galata rıhtımın
dan doğru lzmire kalkacaktır. lzmire 19 Ağustos cumartesi saat 11 
de varacak bu gemi lzmirden 21 Ağustos pazartesi saat 16 da ha
reketle 22 Ağmıtos salı saat 17 de fstanbula dönecektir. 

NOT: Fuar için alınacak kamara ve gUverte gidiş - dönüş bilet-
lerinde yüzde elli tenzilat yapılir. (6336) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey

lfılden 26 Eylfıl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 

fazla malılınat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere her gün 
saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaatları (5850) 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kulla
nacağı gayet sıhhi, el çantalarında bile taşı
nan ve en ince elbiseler altında belli olmıyan 
vücuda bütün serbestiyi veren gayet kulla
nışh adet bezleridir. F.EMIL ve BAGLARI 
her eczane ve büyük mağazalarda bu:unur. lsta -bul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 1 

İ Ş Muhammen tutan Teminatı İhale günü ==~~~~~==================================:=--:== 
Lira Lira , ___ l!llm _____ ll'! 4 R d J • f d 

.. -77_0_a-de_t_m_e\-'C_U_t_n_ü_- ---9·12, 707 4/ 9/ 939 saat 15 Zührevi ve cılt hastalıklan lmürekk!~8~am!l~n ey:~: , 
mune üzerine havlu Perşenbe 

i84 adet terlik 700,8G 53 
" 

15,5 
~itap teşhir camekanı 778,90 59 

" 
15,5 

Beş kalem sebze 3587,57 270 
" 

14 

Yukarda yazılı dört kalem iş Üniversite l\.eKtörlüğünce ayr. nyrı a

;ık eksiltmeye konmu!2tur. İsteklilerin ihale günü Ticaret Odası kağıtları 
te teminatlarilc Rektörlüğe gelmeleri, liste ve şartnameleri pazartesi ve 

•• 

Or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

Fevkalade Bir Kap 
SaWıktır. İstanbul Mahmutpaşa 

Kürkçü hanında 12 No. ya 

m•••••••••••mli iımmı::IE:l~• müracaat •ım--ııl 

Türkiye Cümlıuriyeti lstanhul 1 "3 ZMAŞ,, Sana.yl ve Zi· 
' 

GRiP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Algınhlcları ve Ağnlar:~ 

T .ESKIN EDER 
ıhhat Vekaletinin 15/4/936 tarih ve 4/45 numaralı ruhsatını haizdir 

Bostancıda Çatalçe~me karşısında deniz kenarında önlı ırnınıuk 
arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

terşenbe günlc-ri Rektörlükte görülür. "6283,, 

-
liümrük Muhafaza Ge e Kon1utanlığı f stanbul 

1'1üddeiumumiliğioden: raat Maklnaları TUrk 
tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya • 

Anonim Şirketinden : ı pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
İstanbul Adliyesinde açık bulu

nan "BİN., kuruş maaşlı zabıt ka
tipliklerine, askerliklerıni ifa ve ik
mal etmiş ve seri daktilo bilir, erı 

az orta mektep mezunları arasır 
dan bilmüsabaka münasipleri alın· 

1939 yılı EylUlünün 7 inci pcr- dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 
1 A 

Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınncak 50 tane mahruti çadırın 28 8 939 pazartesi gü-

ıü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. cağından, isteklilerin; 

2 - Şartname ve evsafı komisyondadır, göri.!lebilir. 

3 - Tasınlanan tutarı 3500 Ura ve ilk teminatı 263 liradır. 

Memurin kanununda yazıl belg 
leri hamilen 22 ağustos 939 salı g 
nü s:ıat H dü ellide yapılacak in 
tihandan bir gün evveline kadar bi. 
dilekçe ile Adliye l~ncümeni Reisli 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk tcmıııat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kat-

taki komisyona gelmeleri. 

BU GON· 
KUM6AQASlNA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

I 

"6126,, ğine müracaatları. 

· YARll\J 
CE:l( DEFTEll(NE 

iMZA 1\TA~ 
~OY6K El 

OLACAK Ti~ 

TÔRKfYE . · rs 
f>ANKASI 

şembe günü saat 11 de şirketin ls
dan (12) v. e kadar "Yeni Sabah,, idare memurlugwuna müracaatları. tanbul, Bahçe.kapı, Taşhan 5 inci 

ka~ki m~~~n~ ~vk~Mew-•~~~~~~~~----~~~~•••~~~--~~~ 
rette toplanacak olan heyeti umu
miye içtimaına şirket hissedn.rları 

davet olunurlar. lşbu içtimaa işti
rak etmek için gerek asaleten ve 
gerekse vekaleten şirketin bir ve
ya daha fazla hissesine sahip hisSe-

darların mezkur senedatı veya bu
nu müsbit vesaiki yevmi içtimadan 
bir hafta evvel şirket merkezine 
tevdi ile mukabilinde duhuliye va
rakası almaları rica olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 

Murakıp intıhabı ve tahsisatının 
tayini, 

Şirket esas mukavelenamesinin 
dördüncü maddesinin tadili. 

ESKİ ŞEKLİ: 
DôRDüNCü MADDE - Şirket 

aşağıda yazılı muamelat ile iştigal 
etmek üzere teşekkül etmiştir. 

Her nevi ithalat ve ihracat, bil
hassa sanayi, ziraat, elektrik tesi
ı:;atı ve bunlara müteferri malzeme 
makine ticareti ile iştigal etmek. 

Şirket, balada tasrih olunan ma
kasıdile doğrudan doğruya müna-

' sebattar bulunan biliimum mali, ti
cari, sınai muamelatı icra ve bu mu
amelat ile iştigal eden diğer şirket
lerin hisse senedat ve tahvilatını 
mübayaa ve bu nevi şirketler tesis 
edebilir. 

Şirket esas maksat ve tedvir 
muamelatı 7.ımnında kanunu mah
susuna tevfikan emavli gayrimen
kule tşsarruf edebilir. 

TADİL EDİLEN YENİ ŞEKİL: 
DÖRDüNcü MADDE - Şirket 

aşağıda yazılı muamelat ile iştigal 
etmek üzere teşekkül etmiştir. 

1 - Her nevi ithalat ve ihra-
cat, 

2 - Sanayi, ziraat, elektrik te
sisatı, bina, yol, demiryolu, köprü, 
kanalizasyon, su, liman işleri gibi 

her türlü inşaat ve tesisat: maadin' 
işleri ve bunlara müteferri malze-
me, makine ticareti. · 

Şirket, balada tasrih olunan ma

lc;tanbul Emniyet Sandığı Direk- J('~~::;;uı;;;~::ıD;;;t:;a&;t;:;a 

törlüğünden= n A k Cl a 
Gazetemizin 12 7/ 939 tarihli ~ n ara 

niishasının 8 İnci sayfasının son SÜ· n 
tununda çıkan ikametgahı meçhul ij 
Bay Ahmet Zekeriyaya ait son ih- ~ 
barname tebliği ilanında eski ika
metgah ve ipotekli gayrimenkulün n Kitapevi - Kiiatçılııt • ·ıurJcÇC 
sokağı medrese ve cami olduğu hal- ~ ve yabancı dil gazete, mecnıU3• 
de sehven ~ami sokağı diye yazıl- ij kitap siparişlerini en doğıı.ı yıı
mıştır. Tashıh olunur. 1 ld al 

pan bir yerdir. Erika ve c 

yazı makineleri satış yeridir. 

Ankara Borsasının Telefon: 
3311 J 

~~~~~~ , 15 Ağustos 939 Fiyatları 
Açılıt 

YeKapanıt 

Londra 1 Sterlin 5.93 
New-Y ork 100 Dohr 126. 67 5 
Paris 100 Frank 3.355 
Milano 100 Liret 6.66125 
Ceaevre 100 lniç.f. 28.615 
Amsbrdam 100 Florin 68. 
Berlin 100 Mat k 50.835 
rlikıcl 100 Belga 21.5175 

Atina 100 Drahmi 1.0825 
Sofya 100 Ln·a 1.56 
Prag 100 Çe. Kr. 4.335 
Madrid 100 Peı:eta 14.035 
Varıova 100 Zloti 23.845 
Budapr.ıte 100 Pengo 24.4525 
iBükret 100 Ley 0.905 1 

Belgrad 100 Dinar 2.8925 
Y okohama. 100 Yen 34.62 / 
Stokholm 100 İsveç. f. 30.5475 
MoıkoYa 100 Ruble 23.90 

Esham H Tahvllat 
l'tırk borcu il keşin 19.30 

» » llI peşin 19.325 
&gani 19.30 
Sıvas·Erzurum 111 20.04 

· Aaadolu Mümessili peşin34.80 
Aslan çimento 8.80 

ESKiŞEHiRDE 

SABAH GAZETESiNi,. 
TEVZi MERKEZiDiR 

·~---------~~-~-
- Çocuk Hekimi - ..... 

Dr. Ahmet Akkoyunlll 
raksinı - Talimhane Palas 1"l o. I 

Pazardan maada her gün 
15 ten sonra Telefon: 40127 

~ 
===E ====c E =:::::::;:T 1 ====y A====T n=o s u 

Nurettin Gençdur ve ar~1'11 
17 ağustos perşembe 

akşamı Narlıkapı 

ŞAFAK bahçesinde 

FERMANLI DEDE 
HAZRETLERİ 

Miçe Pençef varyet~ 

İstanbul Belediyesi karşısındll 
kasıdile doğrudan doğruya müna- ~~!!"""'""!""!!'!!"~·~"!!""!'!!!!!!!!!!""~'!!!!~ 

GÖZ HEKiMi 1 
Dr. Nuri Fehmi 1 

Şirket esas maksat ve tedvir Ayberk apart. sebattar bulunan bilumum mali, ti
cari, sınai muamelatı icra ve bu mu
amelat ile iştigal eden diğer şirket
lerin hisse senedat ve tahvilatmı 
mUbayaa ve bu nevi şirketler tesis 
edebilir. 

muamel5.tı zımnında kanunu malı- ;;;:;, •••••T•e•l.•2•31112~1•2•• --~ .. ~ 
susuna tevfikan emvali gayrimen- --~-==---"=-........,.,,......,.,.~~ ~ııı 
lrnle tasarruf edebilir. Şirket, ara- SalıilJi: A. Cemaleddin Sat11~jJ.~ 
zi ve emlak alım ve satımı ile de iş- Neşriyat müdürü: llacid ~~" ,11 
tigal edebilir. Basıldığı yer: Matbaai J~~ 


