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SiYASi HALK QAZETESI 

HER TÜRK genci, HER TORK milnevveri ve 
HER TÜRK için bu haftanın en bilyük milli ve 
edebi r.evki genç ve ateşli muharriri RAHMİ 
YA(';IZ'm 1TALYAYA AÇIK MEKKTUBU'nu 

okumak olacaktır. 
MİLLi İMAN ve HEYECANIN bu yeni indi
faı CUMA GÜNÜ ÇIKIYOR. 

(Bütün müvezzilerden arayınız) 

ümhu_rr_e_is_i_m_iz_E_dirnede primi Ermeni Mi, 
alkevini Şereflendiren İnönü 

Bir Hitabede Bulundular 
Yoksa italyan Mı? 

Beyoğlu Gazetesinin Faşist Sahibi 
Sütbesüt İtalyan Olduğunu 

iddia Ediyor. Halbuki .... 
ltalyan Konsoloshanesinin Verdiği Ves~ka 

1 
· "Beyoğlu,, gazetesinin sahip ve başmuharriri!! 

ve şöhretli faşist propagandacısı "Primi., den şu 

mektubu aldık : 

Gazetenizin 14 ağustos 1939 tarihli ve 461 sa-ı 
yılı nüshasında "f çim izde yaşattığımız yılanların iç 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Milli Şef, dün Edime Nümune fidanlığını gezerlerken 

üıa re k e 
Sayialar1 

lnönü Manevraları Da 
Takip Etti 

lazaıı : Hüsevln Cahid YALÇIN Edirne, 17 (A.A.) - Cümhu~-, Saydam olduğu. h~!de dün akşam 
reısimız yanlarında Başvekil Refık 1 {Sonu S U.ııeu sayfaı)ıada 

ir Belçika gazetesi mevsuk ===~~==~======================= 
bir membadan aldığını iddia 

erek mühim bir haber veriyor. 
lıJınanya ile İtalya devletleri Papa
k nınkamma müracaatta bulun
llıuşlar ve Avrupada ihtilafların 

lh yolile halli için demokrasi dev
'etıerine bazı tekliflerde bulunma· 
ta hazır olduklarını bildirmişler. 

Mısır Askeri Heyeti 
Yarın Şehrimizde 

Gazete, bu tekliflerin neler ol
duğunu bile tasrih ediyor. 

--
Heyet Trakya manevra~ 
larımızın son kısmında 

hazır bulunacak 
Evvelii., otuz günlük bir müta

l'eke yapılacak ve mihver devletle
l'i}e İngiltere ve Fransa murahhas- Kahire topçu kumandanı Tümge· 
1-rından mürekkep bir konfer ans neral Hüsnü Ezze~rdi Paşanın riya
\oplıanacak. Bunlar Danzig mesele- setinde memleketimize gelmekte O• 

'i için bir hal çaresi bularak Lehis- lan Mısır askeri heyeti cumartesi 
lan.a bunu tavsiye edecekler. Kon- günü 1stanbula gelecek ve Tümge
~ra.ns buna muvaffak olursa mü- neral Hüsnü Rıza ile İstanbul ku· 
tat-eke uzatılacak ve diğer mesele- mandan vekili, İstanbul Mer kez ku· 
ltr hakkında da bir hal çaresi ara· mandam ve mihmandarlıklanna ta· 
llacak. yin edilen Kurmay Albay Hamid 

Diğer taraftan, Osloda toplan· Doğnıer ve kurmay önyüzbaş.ı Mü· 
ltıl§ olan Parlamentolar Birliği kon- nir Aral tarafından merasimle kar · 
feransında Amerikan heyeti reisi şılanacaktır. 
~eh te Almanya Hariciye Nazırile Heyet t stanbulda kaldığı müddet , 
ltıUlAkatına istinat ederek otuz gün- çe kendilerine hususi daireler ayrıl· 1 

ilik bir mütareke teklifi yapacağını mış olan Perapalas otelinde ikamet 
bildirmiştir. edecek ve bilahare ecnebi ataşemi .. 

Bu haberler az çok biribirini te· literlerle birlikte Trakyaya giderek 
l>it edecek ~ahiyettedirler ve bütün manevraların son gününü ve büyük ._, _....._. ____ .-;.. __ 
butun uydurma bir şeye benzemi- geçit resmini takip eyliyecekt ir. 

Hüsnü Ezzeyyit Paşa 

- .. .. lçyuzu 

l'orlar. ihtimal ki bir tecrübe balo- (Sonu S üncüde) 
?ıu uçuruluyor. ihtimal ki hakiki bir w = ~iiliiii!""""'!l!l!l!!!!!!!!!!!l!li!!!~ll!!!i"........,.,..!ii!!!!!!~~111ııoıi!!!!• 

\eşebbüs biraz mahiyetini değişti· T • • ki • B v • 
"erek gazetelere ak~et~iş bul~u- ur . erı egenmıyen 
)or . Her halde, bugunku vazıyet· 

Hüseyin Cahid YALÇIN - 1 1 
......_ (Sonu s üncü sayfamızda) ita yan arın 
~ 

Gazetelerin Nazarı 
Dikkatine: 

l~anlmlda çıkan bazı '11efiklcri· 
~iz, gazetemizde i11tişar eden hu· 
•ıtai haberlerimizi hiçbir kayda lii
~m görmeden maka.slıyarak ken
eli 8ii.tunlarına nakletmektcdirlcr. 
Son giltılcrdc sari bir 1ıastalt1;; ha· 
linc gelen bu. illetten vazgeçmele
rini rica ediyoruz. Aksi halde 
ntatbuat kanunu hükilmleriue isti
>ta<lcn hakkınm:ı adalet huzurunda 
<ırıyacağmıızı son defa olmak ü-

ltalyanın bazı t•hlrlerlnlle lleledly• Rel•· 
lerlnln blla evlerlnde apte•ane yoktur. Bir 
çok yerlerde ölU kedi, köpek eU yenir. 
Galllcchlo ka•abaaı halkının yUzd• onunun 
piç oldu§u nUfua kayıUarlle sabittir. 

~rc bi'ldiririz. 

Son günlerde İtalyan matbuatı
nın Türkiye aleyhindeki yazılarına 
nihayet verdiğini görerek memnun 
olmuştuk. Fakat evvelki glin geç 
vakit g~len İtalyan gazetelerinde 
bize karşı açılmış yeni bir iftira hü
cumu ile karşılaştık. Bunlardan 
Türklerin gayri medeni olduğunu 
iddia eden birinin tercümesini dün 
gazetemize koymuş ve bu iddiala-

nna cevap olmak üzere, bugün 1-
talyada iki sene sürgün olarak bu· 
lunmuş olan bir Türkün hatıraları· 
nı neşredeceğimizi yazmıştık. Bu 
vadimizi yerine getiriyoruz: 

"La Starnpa,. gazetesi muhar· 
rirlerinden Signor Antonio Lovo
to'ya, 

Türkiyede seyahat intıbaatınızm 
(Sonu 4 üncü sayfamızda) 

Mussolini Ağır Hasta 
Konsiiltasyon Neticesinde Doktorlar Müzmin Bir 
Mide F eaadına Uğramış Olduğunu T esbit Ettiler 

Konsültasyon lcin Avrupadan Meşhur Doktorlar Getirildi 
Varşovada çıkan 12 ağusto~ tarihli ve 221 sayılı 

"Illustrowany Kuryer Codziemry,, gazetesi Duçenin 
sıhhati hakkında aşağıdaki haberi vermektedir: 

10 ağustos tarihli gazeteler Duçenin hastalığın· 

dan bahsetmişler ve bu haber Roma mehafilinoe tek· 
zip edilmişti. 

Halbuki 9 ağustos günü Duçenin ahvali sıhhiye
sinde büyük bir gayri tabiilik görülmüş ve aşağıda 
isimleri yazılı doktorlar süratle celbedilmişlerdir. 

Viyanadan profesör Wenckebacht, Holandadan 
profesör Van Doongts, Londradan profesor Schreyer, 
ve ~lilanodan profesör Pcscari. 

Yapılan konsültasyon neticesinde Duçenin müz. 

min bir mide rahatsızlığından muztarip olduğu anlaşıl
mıştır. Duçeye doktorlar uzun bir zaman için istirahat 

tavsiye etmişlerdir. Viyanadan getirtilen profesör 

Wenckebaeht uzun müddet mareşal Pilsudskv'nin 
hususi tabipliğini yapmıştır. Profesör Pescari de Duçe
nin hususi doktorudur. 

Mehmetçiğin 
ll. Mus~uli.ni 

Destanı 

Türk Erlerinin Son Savaşlarda 
Gösterdiği Şehamet Menkıbeleri 

-2-

( 
t 

Maraşlı Kız Ali 
A nlatacağımız hadise, Marq 

mUdaf aası sırasında vuku-
bulmuştur. Bu vak'anın şahitleri a
rasında Bay Aslan ve emekli mek
tupçu Bay Mümtaz da bulunmakta
dır. 

Şahitlerinden biri vak'ayı şöyl• 
anlattı: 

Saatlerdenberi biribirimize kar
şılıklı kurşun atıyorduk. Onlar çok 
kalabalıktılar ve mevzi alml§ olduk
ları Maraşın oenubundaki Şeyh A
dil istihkamlarında çok iyi yerleş
mişlerdi. Bizim de yerimiz fena de· 
ğildi. Yattığımız siperler ve yanı
mızdaki ufak tepe, bizi onların kur· 
gunlanndan çok iyi muhafaza edi
yordu. Kurşun atmakta çok mahir 
olan Fransız müstemleke askerleri
nin bütün gayretleri bu yüzden se
meresiz kalıyor, bizi mıhlandığımız 
yerden sökemiyordu. Çok iyi mevzi 
almış olmamız, siperlerinden çıkıp 
üzerimize hücum etmelerine de im· 
kan vermiyordu. 

Bu suretle saatlerdenberi iki ta· 
raf arasında teati edilen beyhude a· 
teş yavaş yavaş hafiflemiş, nihayet 
tamamila kesilmişti. Şimdi iki ta-

(&nu S ünciide) 
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'AZAN: M. sıFtR ='Ömer Seyfettin • • 
1•••••• 18 •••••• ...... 

Enver Pasanın , S .. l . u ı·r için ihtifal 
0% eri nQ ll f! Basın Korumu Başkanhğından: 

Vahidettini ~ Mahmutbaba mezarlığının kaldı-
"'/Q Şl r lmı şlı nlması teşebbüsleri üzerine orada 

gömülü bulunan merhum Ömer Sey
~ 

~ ' - Bu alçaklar! Utanmıyorlar.! 
Bizi, biribırimize katmak için ars.
mı:;a nifak saçıyorlar. 

Diye haykırmıştı. Enver Paşa
yı hareketlerinin ciddiliğine inandır
mış, bir güzel kandırmıştı. Şüyuun
dan çekindiği bu ariza meselesini, 
açbğı gibi maharetle de kapatmış-
'..ı ••• 

dırmak için içtimaın sebebini de söy 
liyeyim. Bilhassa sarayın iaşe ve 
müteferrik masraflarında yapılma
sına tuzum gördüğüm ehemmiyetli 
bir tasarrufun icra şeklini düşünüp 
kararlaşltrmak için toplandılar. Size 
haber verildiği gibi herhangi bir si
yasi müzakere için değil. Hazır sıra 
sı gelmişken şunu da söyliyeyim. 

• • • ki, bana sıhriyet ve münasebeti o-

0 
gün cuma idi. Dolmabahçe !anlara yapılan bu gıbi menfur is

camisine yapılan selamlık res nadlar beni çok mülcessir ediyor. 
ınincien sonra, Vahidettin, mahfeli Demiş ve Enver Paşanın daha 
hümayunda Azerbaycan, şimali başka sözler söylemesine meydan 
,[{afkas, Gürcistan ve Ermenistan vermeden, mahfelin kapısına doğru 
hükfunetlerinin murahhas heyetleri yürüyüvermişti. 
ni huzuruna kabul etmişti. Heyet • • • 

feddinin kabrinin Asri meZa.rlığa 
nakli kararlaştırılmıştır. 

Önümüzdeki 23 ağustos çarşam
ba günü saat 10 da merhumun ke
mikleri belediyece, Mahmutbaba me 
zarlığından alınacak ve Üsküdar
dan araba vapurile Beşiktaşa ve o
radan da asri mezarlığa götürülüp 
saat 13 te, evvelce hazırlanan, yeni 
medfenine gömülecektir. 

Basın Kurumu bu münasebetle, 
Ömer Seyfeddin için bir ihtifal ha
zırlamıştır. O gün saat 14,30 da 
Şişli Halkevinin Nişantaşındaki bi
nasında bir toplantı yapılacak ve 
Ömerin aziz hatırasını anmak için 
tanınmış kalem sahipleri söz söyli
yecektir. 

Okuyuculanmız 
Diyor kt: 

Nafıa Vekaletine Açık 
Teşekkür 

9 tarihli Yeni Sabahın o
kuyucular sütununda Ulubor
lumuzun 4: postaya kav119ması
na hiç mani yokken üç gün ise 
tifade ettiriJdiğini bildiren ya
zımız Yüksek Vekiletimiz ta-
rafından alılkalaruimış, ağustos 

7 ae üç gün olarak s:ıteyı çıka
rılan posta 10 ağustosta yük
::ıek Nafıa Vekaletinden buyu
rnlan emir iizerine 4 güu olarak 
satışa çıkanbp ve satılr.uştır. 

Bu dileğimize alakalannıak lut
fu ile Uluborlumuzu rıevindirt>n 
sayın Vekalete ve sesimizi eriş
tirmek ?.ahmetine katlanan sa-

azala~·ma, ittihad ve ittifakın men- B alta limanı yalısı o gün, ger
faatlerinden bahsediliyordu. Devle- çekten tarihi günlerinden j 
ti Osmaniye ile dostane münasebet birini yaşıyordu. Damad Paşa birazı 
tc!iis ve idamesi lüzumunu, her bi- sinirlı görüuiiyor, mütemadiyen söy 
rerleri.uP ayrı ayrı ve iı:;rarla t.avsi- lüyoı', söyfüyordu. Bı!' ha.fta evvel, 
ye ediyordu. Ancak o sayede istik- yine aynı maksatlr,. yaptlan toplıın
ballerini temin edebileceklerini is- tıda medh e<le ede bitiremecliğ: v9 
bata çalışıyordu. Güya şefkatli bir bü:,ük bir me~!"utiyct mücahidi o
baba eda.sile nasihatlar veriyordu latak tavsif ettiği Lutfi L'ıkri Be
onlara. Bu arada, .Enver Paşaya da yi, o gün de mütemadiyen zemm.e
sık sık teveccühlü nazarlar fırlatı- diyor, çok karaktersiz bir muhalif . 

yu. gazetenize bütün Uluborlu 
mınncttar ve t~kkür eder. 

Kadir Parlatan 

Ömer Seyf eddini sevenlerden is
tiyenler, öğleden evvel Kuşdilinde- ı 
ki merasime iştirak edebilecekleri Umumi Gaz.ete baY:i 
gibi istiyenler de öğleden sonra as- ıı-------------, 
ri mezarlıkta yapılacak merasimde_ ' A"lı·ynde Yenı· Teskı'la"f 
hazır bulunabilirler. U lJ 

Vakitleri bu iki merasime iştira 
ke müsait olınıyanlar Şişli Halkevın 1 

de yapılacak ihtifalde hazır buluna
bilirler. 

yor, bul iltifatlar saçıyordu. Fakat, olduğundan bahsecllyordu. Toplan-! Bütün matbuat ve edebiyat <men 
paşa hiç te oralarda değildi. Hün- bda bulunanlardan Refik Zeki th- suplan ile arzu edenler bu ihtifale 
karın ne söylediklerini dinliyor, ne san Beyler, Damad Paşa~ın b~ gi- ~ ~ ...... tli.,...· d""ir""l""e""r.-""""""'V'>/'"""vv-""""""""' 
de iltifaticu·ına ehemmiyet veriyor- bi kararsızlıklarına alı~kın olduk-i ~~· 
du. Belli ki, zihnen daha ehemmi- lan için bu günkü sözlerine hiç de 

BELEDİYEDE : 

Dahiliye VekHi mezbahada 

Adliyemizin yeni teşkilab tatil 
biter bitmez derhal işe ba.şlıyacak
br. Yeni şekle göre şehrimizde 2 
ağır ceza, 8 asliye ve 12 hukuk mah 
kemesi çalışacaktır. 

Kırk iki 
Sabıkadan sonra yetli bir şeyle meşgul oluyordu. Mü- hayret etmiyor, biiaVis bıyık altın

lakatın uzamasından sıkıldığı, si- dan gülüyorlardı. Fakat, Said Ab
nirlendif:ri bile açıkça farkediliyor - dülkadir Efendi ile lstepan ve Le- Dahiliye Vekilimiz Faik öztrak Sahte hüvıyet tanzim eden ve 
du. gofet Beyler, Damad Paşada görü- dün mezbahaya giderek tetkikat .1925 senesinden bugüne k&dar 42 

Nihayet, heyetler huzurdan çık- len bu fikir değişikliği karşısında yapmı!}tır. Vekil bilhassa soğuk ha- sabıkası olan Ligor Kefale isminde 
tı. Mahfelde bulunması mutad olan duraksamışlardı. Biribirlerine hay- va tesisabnı gezmiş ve et meselele- bir adamın Sullanahmet 1 inci sulh 
zevat da birer birer çekildi. Bu es- retle baka kalmışlar ve merakla ri üzerinde izahat almıştır. cezada duruşması yapılmıştır. Suç-

nada, Enver Paşa ciddi bir tavırla düşünceye dalmııjlardı. Adaya yapılacak su nakliyatında lu: 
ve vakarlı adımlarla hünkarın ya- Damad Feridiıı, beyaz dediği bir b - Ben sabıkahyım, onun için 
mna solruldu. Hafif bir ses, fakat geyin bir hafta sonra kara olduğu- İr ihfı(af burada duramadım. Anadoluya git-
sert bir eda ile: nu iddia etmesi kadar güllinç olan İstanbul belediyesi cumartesi glı- k . t di 15 .. r·k b d 

· nünden ı"tibaren Adalara su verecek me ıs c m. gun u ir e b~let 
- :Padişah hazretleri. dedi. Liıt- bu fikir ve hüküm değişikliğine - aldım. İçeri gitmek için nüfus ka-

fi Fikri Beyin ikinci defa olarak za- sevkeden elbette ki bir sebeb vardı. tir. Fakat son günlerde İstanbuldan 
' tı şah ı · ·· d d·-· · habe Adalara su naklı'ye ı'şı·nı· yapacak o- ğıdı lazımdı. Bende i şte o yoktu. ane cnne gon er ıgım r Damad Paşanın muhatablarından 

a1.1,;;.....,ız . hakk d d.. lan Limanlar Umum '•u··du··rıu··guw .. ile Adliye yanarken o da beraber yan-
u.oc.uu. arızası ın a un sa- saklamak mecburiyetinde bUlundu- .w. 

rayı hümayunda maruzatta bulun- ğu bu çok enteresan sebebi, me _ belediye arasında bir ihtilat çık- dı. Kaç kereler istedim, bir cevap' 
duğum sırada, Damad Paçanın l .. ut- rakta.n kurtulmaları için biz sayın mıştır. Mesele udur: vermediler. Ben de Giyascttin is
fi Fikri Bey ile gizlice mektupla§- okuyı•cularımı.za fısıldıyabiliriz. Belediye Adalara su nakline ka- minde bir adamdan 2,5 liraya bir 
tığını ve ye!li bir fırka teşkili için 1 Lfıtfi Fikri Beyin ilk defa, ma.- rar vermeden evvel bunun maliyet nüfus kağıdı aldım ve kendi res
çalıştığını da arzetmı~tim. Buna im-ı: beyn başkatibi Ali Fuad Bey vası- fiyatını hesaplamış bu arada Deniz- mimi yapıştırdım. Ordah.ı ismim 
ki.n ve ihtimal VP.'"lllediğinizi irade ta.sile gönderdiği arizanın suretini bankla ton başına 20 kuruş nakil Niyazi Ovat idi. O nüfus cüzdanı 
buyurmuştunuz. Halbuki, bugün ... I hünkardan aldıktan sonra, Damad masarifi üzerinde bir anlaşma ya- ile .Malatyaya kadar gittim, beni 0 _ 

Vahidettin, öte<l~nbPri çok çe - . Paşa, yine 0 günkü muhatapları ile pılmış ve bu hususta mektuplar tea radan çevirdiler dedi. 
kindiği Enver Paşanın o günkü ta- yalıda ilk içtimaını yapmıştı. Lut- ti olunmuştur. Hakinı suçu sabit gördüğü için 
vır Ve vaziyetindC!l adeti. ürkmiış- fi Fikri Beyin .arizas!m hazır bulu- Denizbank lağvolunur rOlunmaz derhal tevkif edildi. . 
tü. Telfi.şlı bir hareketle ın1>hatab1- nanlara aynile okumuş, hünkarm işi devir alan Limanlar Umum Mü- ·- ·- - - ------ - --- - ---- - - ----.,,- - -- __ _ 
nın sözünü kesmiş, heye~anu bir arzularını anlatmıştı. Bu esnada da dürlüğü 20 kuruşu az bularak bu - MAHKEMEI.EBOE : 
sesle: Lfıtfi Beyin meddahlığını yapmış- nun 3 kuruş zamla 23 kuruşa ibla-

- Yine de öv le, demifti. Ferid pa- tı. Yine 0 gün, Lutfi Fikri Beyle ğını istemiştir. Belediye bunun ev -
şanın, arzuma muhalif bu gibi iş· hünkar namın~ beyanı mabzuziyet velki mukaveleye ait olduğunu iddia 
lerle ıneşgul olduğuna ihtimal ve- ve teşekkürle beraber, Wşkiline re- ederek buna itiraz etmektedir. Li
remem, Paşa oğlum. Bazı bedhah şebbüs olunacak yeni fırka hakkın- manlar Umum. Müdürlüğü vaziyeti 
inunların hiç bir delile müstenid daki mütalec.Llannın iş' an ricamnı Münakale V ekalctine arzetmiştir 
olmıyan tezviratına inanıp d3. onun havi bir mektup yazmıştı. Vekfiletin eski mukaveleyi esas ta
hakkında !stliz:md.ı bulunmayınız Halbuki, Liı.tfi Fikri Bey, baş- nıyacağı ve 3 kuruşluk zam iddia -
nafile. Yoksa be.:.ıi ~üteessir eder- katip Ali Fuad Beye, leffettiği ari- sın.ı kabul etmiyeceği tahmin olun-
sinu ı.asile gönderdiği ilk mektuba cevap maktadır. 

Enver Pa.şa. m~nalı bir tarzda alamayınca, vasıl olmadığı endişesi- Kasaplar şirketi ncrkliye işini yap-
gülümsedi. \ ·e: le, ~m.:1~Y?ci Lfıtfi Simavi Beye mak İÇİn f&kfif J8PIY0f 

- Şu halde şcvketmeP..b, dedi. yazdıgı ıkıncı ~ek~~~~. Cenevre- Büyük Millet Meclisinde kabul 
Bu derece emniyet ve itımat bttyur- de ~ostaya tevdi ettigı gun Damad edilen bir kanunla et nakliye işi
duğunuz Damad Pa.ı;;a.n,n zati pa- Ferıd Paşanın mektubunu almıştı nin belediyelere devrind k _ 
dişahilerini aldattığını arzetıneme ve o günkü tarihle de şu kısa ceva- saplar şirketi ı eyliılde:~t:::n i~i 
mfu;aadei şaha•1<>.lerini rica E'"dece- bı yazıp yollamıştı. belediyeye bırakmıştır. Fakat mev-
ğim. Çünkü, F<W1d Pa.şaııın arm ve Dam.ad_ Ferid Paşa Hazretlerine, cut vesaitin azlığı yüzünden beledi-
rızayı pa.dişaltlniz hilAiına bu gihi Efendim· · ·t· · tamam! . 

1 1 
' yenın vesaı mı ayıncaya ka-

ış ere me~gıH o!iuğu lrizoe rı11!!ak- Mufassal mektubunuz vasılı des- dar ancak işletmenin ke dil ·tar _ 
!~ak bulunmaktadır. J!a.tta, §Unu da ti acizi oldu. Hitabım, doğrudan fından yapılmasını iste~ k~l a 
;~i\T~t..eıı arzedeyim ki, bu~, şinı- doğruya atebei ~ti şehriyariy~ Bu iş için belediyeye 9 a~lık ~~ 
et ve- ~tU. şu dakikala, Balta ıı. ; maruz ve merfu iken bu kerre zati olarak 60 bin lira verec kl eti 
m nı da. k'• dan R f~1• • d l ~-;~- uh tab 1 ~ · e er r. a. n .rena e J.A ve 1111..r· ı tv e\.Llıu..u..ı. m a ı o uşum 4Cız- Belediye fikri esas 1 ak k b 1 
J'OpJard.a.o Zeki Beyler ve henüz hu- !erince bilhassa mucibi hayreti a· etmekle beraber bu i 

0 .a.: (:~ 
vıyetleri tesbit edilemiyen lki ~t 1 zim oldu. Ahsf imali hakiranemiz, bin lira istemektedir. ş ıçm 

Bir t•pu sahtekin 
mahkum oldu 

Dün Sultanahmet 1 inci sulh ce 
zada başka.sına ait gayri menkulü 
satmaktan suçlu Yusufaki Bayram 

oğlunun duruşması yapılmıştır. Suç 
lu sorulan suallere: 

- Ben komisyoncuyum. Eftal

ya bana satılmak üzere birtakım 

tapular verdi. Ben de o gayrimen
kulü Haralamboya satbm, demiş

tir. Yusufakinin. suçu sabit görül
müş ve tevkif edilmiştir. 

Atı:lly• Veklll lmralrya 
gidiyor 

Adliye Vekili ve refakatindeki 
zevat bugün saat 8,45 te Galata rıh 
tınıından kalkacak Trak vapuru ile 
İmralı adasında tetkiklerde bulun
mak üzere lmrahya gidecektir. 

Vekil ve yanındaki zevat bu ak
şam 8,15 te limanımıza dönecekler
dir. 

ile, Damad Paşa hazretleri, teşkili zati devletleri gibi İttihad ve Te- vvvvvvYVvvvvvVvVvv-vv-o/V'o .......... .AA~ 
tasavvur olunan fırkaya ait bir mü- rakki mürtecilerine bizm.et.e de- POLİSTE: ::::ı============================ 
za.kere ile meşgul bu1urımaktadır. ğil, şirazei meşrutiyeti temin ve ha· ,••••••••••••'\ 

ıee!ı~n~;rbi=~:~ ~~; ~:-:= !:~~n se=!~Y:aı::u;ok~~ Otobüs tramvay !.!.: .. ~ .. Y. .. ~~~ 
. 4ia kar§ülın<Ja, itidalin1 muhafaza ile, ne efkirı 8.milimizin zati haz- çarpışması 18 Aiu.tos l939 CUMI\ 
' ile rank bi.J. termemek fe\-k~a.de-! reti pa.dişahiye vasıtai arz ve iblA- Beyoğlu Meşrutiyet caddesinde 
~ litilı.i gt.'..st.ennış, ve bilhassa bu top- · ğı ve ne de icizlerine cevaben sadır 7474 numaralı Kostantinin idaresin-
lantıyı, Jtnver Paşayı bile inaııdıra- olacak iradei gehriyarinin vasıtai deki Kurtuluş Beyazıt otobüsü ile 

• ~ bir şekilde tevil edilivermişti. tebliğ ve iş' an olamıyacağm.ızm ma- vatman Ahınedin idaresindeki 92 
"Tatlı sert bir tavırla: atteessüf beyanına ibtidar kılındı numaralı Eminönü - Kurtuluş tram 

- Paşa paşa, Ferid Paşayı it- efendim. 23 Ağustos 1918 vayı ile çarpJ.iIXUŞ her ikisi de hasa-
ham için elde deliliniz eğer bundan CeneVl'OOe sa.bık Denim Mebusu :ra. uğramıştır. İnsanca zayiat yok -
ibaretse, yanıldığınızı, asılsız ha- Lütfi Fikri tur. 
berlerle aldatıldığınızı söylemek lşte, Damad Paşanın 0 gün küp- Bolulurken kurtarıldı 
mecburiyetinde kalacağım. Çiliıkü, lere binip, köpürmesine, on gün ev- Biiyükdere Cami sokak 14 numa-
bugün orada yapılan içtimadan ma- vel meddahlığını yaptığı Lfttfi Filr- rada oturan terzi Artin .Maliye bi
lfunatını var. Sizi merrJrtan kurtar rl Beye kızıp kötülemesine sebeb, nası önünde denize girmek istemiş 
mak, kat>ıld.ığınız tevehhtimü kal- _bu mektup olmuatu. (Devauu. var) fakat yüzmek bilmediği için boğul-

- mak Uzere iken kurtarılmııtır. 

•icrl: 3 RECEP 1J51 
1. •• 1: 5 AGUSTOS U.S.S 

bzı hızır: 105 

D•t• nati ~ 5,14 
Ofh. : t!,18 - lk:la4i: 
4.k9a•: 1',04 - Yabı: 

1 ••• 1ır :3,21 

16,06 
?0,46 

Şehir Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

İstanbul Şehir Meclisi dün saat 
14 te Vali ve Belediye Reisi doktor 
LO.tfi Kırdar'ın riyaseti altında fev
kalB.de toplantının ikinci içtimaını 
yaptı. Celse açılır açılmaz geçen iç
timam zaptı okunarak kabul olun
du ve bunu müteakip ruznameye 
geçildi. 

36920 numaralı kanun mucibin-

Siyaset alemindeki 
yeni cereyanlar 

a.lert'jrıoe 

A ğustos ayı, siyaset . e9· 
yeci cereyanların beJ.irJXlcre· 

ne sahne olmağa başladı. Bu c ,,;11 
~ gerfı-

yanlar, A vrupanın yaşadıgt sulb 
havayı düzeltmeğe yarıyacak 
planlandır. ıar· 

Mihver devletleri, son aylar Jterl 
fında mütemadi nutuk ve as.~ 
hazırlıklarla bazı haris euı.ell~ rıt' 
tahakkukuna çalışınış fakat bil' }10· 
tice elde edememişti. Bu arada JıOP" 

ce teşkili lazımgc~len itiraz komis- tün gürültü, Danzig etrafında s.yat 
yonlannın tahsisatı hakkında büt- muş, Alınan ve ttalyanJarın b ubtl 
çe encilmeni mazbatfün kabul olun- :.;c1.haları telakki ettikleri. ce~·ıde 
du. şarki Avrupasında, bariz bır şe~ 

Ruznamenin ikinci maddesini mihver politikası tezahür etıxJ!. '/~ 
teşkil eden ve kanunla nakilleri Be- ti. Nazi ve Faşist matbua~· JJlİlı i1'ı 
lediyeye terkolunan mezbahalarda rin bütün emellerinin ağtıStD6 edt
kesilen etler ile burılann uakliye iic eylUl ayı içerisinde tahakk~. ~ 
reti bütçesi hakkında 1ktıaat ve büt ceğini, bu gayeye uJ.aşınak ı~ 
çe encümenleri müşterek mazbata- milletin de yekvücut halde b ııs1İ 
sı okundu. edeceklerini ve nihayet b.u_n.a ... ~dit" 

lfazbatada kanun:t nazaran icra hane muvafakat edilmedigı ~ 
makamı et nakliye işini eylU.l 939 de kuvvete müracaatle, iste ~ 
dan itibaren doğrudan doğruya be- fiiliyat sahasına çıkara.cakl~ot" 
lediye vesaitile yapmayı derpiş et- 1 la.klan yırtarcasına tekrarlaytP 
mektedir denilir.ekte ve 936, 37 ve muştu. .. er· 
38 senelerinde m~zbahadaki kesim Ağustos ayı geldi ve güııldtt:V 
vascıt~!line ve bugünkü et nakliye liıle doğru ilerlemeğe başladı~ 
ücretlerine göre Karaağaç müesse-1 yan ve Alnıan hariciye nazır • 
seHi tarafından yapılan hesaplar ne- ve Alınan devlet reisinin koli~ 
tıceslııde et nakliye işinin eylf.ı..l 939 lan üzerine, mihver siyase~ 
dan itib:ıren 9 aylık hasılatı 128 bin metvd değişti. tiJibd 
ve bu hizmetin üa:n için zaruri gö-i Bu sefer, herhangi bir ib 1' 
rülen masarifler yekı1nu da 9 aylık 1 patlak vermesine ilk sebeP 0 ort1• 
tecrübe devresi için keza 128 bin li- cek Danzig meselesi ha.kkJJıda 11 
ra tahmin edilmekte olduğu rikro- ya birtalom sulh pıanıan, ~ 
lunarn.k bunlann Karaağaç mezba- Polonya menfaatlerini telif arıJ4ı: 
b.a.c;ı hesabauna vazolunmasını is- iddia olunan bazı projeler çık·~ 
tenmekte \'e bu muvafık görülmek- .Milletler 0emiyetinin ~ gıae' 
tedir. komiseri Bruckhardt Berlille #' 

Tec~be devresi için bugünkü rek Alman devlet reisile ıtoll ııı
mevcut nakliye fiyatlarının kabulü ve bu husustaki konuşma 1neY~bil· 
nü tavsiye etmektedir. Tarifeye na- rını Varşovaya ve Londraya dıı 
zaran koyun ve sığırdan 25, sığır dirdi. 1· ,,e 
ve manJanın dörtte bir parçasından Bunun arkasından, Atınaıı tıeriı 
42. bütün sığır ve mandadan 168, talyanların Papaya ınürac33 toP' 
süt kuzusundan 10, ot kuzusundan İtalyanın dörtler konferansıtıl. tit 
15, dana ve malaktan 50 kuruş alı- lamak için uğraştığı ve }ıa.tfJ..f &' 

nacaktır. aylık bir mUtareke akdini tel<li ç•lt 
Bu mazbata bir hayli münaka- · deceği veya ettıği rivayetleri de · 

şaya sebep olmuştur. Azadan Bay tı. . ·}lti· 
Zahit, bugünkü tarifeyi yüksek bul Bütün bu rivayetler, ka)'dı ı de~ 
duğunu ve tarifenin tayininde bir yatla telakki ~ilse bile~ mib~ ır>· 
nisbet olmadığım, bunun muayyen !etlerinin siyasetlerinde baz~ ~ 
mıntakalara göre azalıp çığa1rnnsı lan değiştirmek mecbu1:"1Y ~ 
lazungeldiğini ·ileri sürmüştür. kaldıklarını teyit etmektedir· . il". 

İktısat Encümeni Reisi bunun vaziyet Avrupada aı:-tık öyle bit' aJt• 
mahzurlu olacağını söylemiş ve en- le geJmiştir ki h&rp v~ya uzl~ırın· 
cümenin noktai nazarını müdafaa tan başka ç~.re yo\ı.tur. ffatbe fj!l' 
etmiştir. racaat, bugün. etya,gt !ntihal' Jfl e-

Gene azadan Bay Fuat Fazli 128 lesi hariç, mihvercHerin itti~81 _8tl 
bin lira mas~rifi çok bulduğuııu, bu deeekleri hattı hareket ~eğil~ 
nun ne tarzda hesapland}ğıru anlı- iki otoriter rejim mümki\n el'· 
yamadığım söyledi. be uzlaşma tarikini ihtiyat ede<: 

Vali ve Belcdive Reisi izahat lerdir. . ~-
verdi. Nihayet &lcdiye Muhasebe Fakat burada mühim ~ ııı ~ 
müdürü Muhtar Acar: le vardır ki o da, dahili otorıte • 

"- BugUn kasaplar şirketınin selesidir. Diktatörler bu yola..~ 
17 kamyonu ve 4 deniz motörü var- diye kadar şerik ettikleri, ~e~ıc 
dır. Bu vesait noksandır. Daha beş boğdukları milletlerini olCŞIY ..... 
kamyon ve iki deniz motörüne ibti- girmek mecburiyetindedirler. .,tı.iC 
yaç vardır. Bu bizim için bir tecrü- Bu sebepte~, diktatö:l~r, ~ 
be devresidir. Şimdi kabul olunacak sulh yoluna gırebilmek ıçın btle)dJ11 
masrafla bu vesaiti de temine çalı- kilde hareket edeceklerdir. Nit Jı..!L. 
şacağız. Kabul edilmesi lazımdır. de- MussoJiniye stfediJ:m tav~ssu~ J· 
di. reketleti bıı yolda bir rnisa.lJir~" .. 

Vali ve Belediye Reisi de ayni talyanlar, girdikleri çıkmazdafl 'rJl' 
fikri müdafaa etti. rupaya sulh yohma girebiltne1' ~' 

- llk sene alacağımız paranın kanlarını verdiklerini iddia ede 
km k b·ıirıer· 

çoğunu vesaitin tamamlanması ve çı a arzusunu göstere ı oğflı· 
yenilenmesine tahsis edeceğiz. Bu Neticede, Avrupa, daha d Jill• 
suretle ikinci sene masaritimiz az su sulh cephesi, ~imdi bir stı~. 
fakat karımız 0 ni~bette çok olacak lan hücumuna maruz k btl' 

Ş .. h · h k · · ted'gı~· de 
tır. Bu suretle senede asgari lOO bin ı:p esız, er esın IB ı •· 
liralık kar temin edeceğfa. Bunu be- dur. Fakat bu pl.Aniarın o~~
lediyemize kazandıran hükfunetimi- tılmasına saik olan amiUerde ,ı11Jll 
ze huzurunuzda alenen teşekkür e- miyet bulunup bulunmadığı ııı ~· 
derim. dedi. değildir. Zira şimdiye ksdar. Jı sO' 

Bundan sonra mazbafa reye ko- pa devletleri hep hakkın, ve~eJJ ıJtl 
nuldu ve kabul edıldi. zün çiğnendiğini görmüşlerdıf· dB' 

. Ruznamedc başka görüşülecek selJPpten, mihver devletlerind~JJ rJli.i· 
bır şey olmadığından meclis bugün dır oJacak bu kabil tekliflerı, W 
saat 14 te toplanmak üzere dağıldı. teyakkız durmaktan bir dakıkll Jj· 

ragat etmeksizin, tetkik etJJlel' tJJe' 
Fuara gelecek Kıbrısll zımdır. Çünkü bu yeni siya.Set ııl'• 

w ZlyarE tçller todu, karşı tarafı yuıııuP~sfl 
22 agustosta Mersin seferini ya- devletlerin arasındaki sıkı b3~ıl· 

pacak olan Tırhan vapuru avdettc çözebilmek için de ortaya çı]{ 
Kıbnsın Larnaka limanına uğnya- mış olabilir. g.t· 
rak adada ,. __ ,__ Bu tl . .. h'".1: .. ,,.ıer n ıunır Fuarıru ziyaret sure e, sıyası a~· ·gtil<ıı.· 

et~e~ istiyen yolcuları alarak 1z- bk, Avrupa sahasında. yeni 1 J:ıir" 
mır _liınamna bırakacaktır. Bıı ziya- rnetler gösteriyor. Devletler de ıılf 
retçıler 8 ~ylfılde Mersin se(erini ya takım yeni faaliyetlerde bulu~n.rı 
pan Meram vapurile İzmirden tek- imkanına kavuşuyor. Şinıdi •. cı ~t.İ· 
rar Kıbnsa döneceklerdir. efkanumumiyesinin bütün dı~ell• 

Blalklat çarptı hali hazır siyasi :istikJ.metleriJl cıııit· 
Samatyada Narlıkapı caddesinde be~yetin refahım . ve sulh 11p 

70 numar ada oturan Tahsin kızı 5 lerini çıkarmağa muvaffak o~unW 
Y!l.Şında ~imC: evinin önünde oynar olunamıyacağ·ı noktasına çevriJıtl1et 
ken Vasılın ıdaresindeki bisiklet tir. Bunu da, öniimüzde~ gnıı 
çarparak elinden Ye ayağından ya- ~öster"ceğe beuziy.>r. 
ralanmı~tır. Dr. Hepl SAtılf 
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lnönü Manevraları Da 
Takip Etti 

(llqtarall 1 inel sayfada) ( 
~ sahaaından dönerek gece-
1 8.batekide hususi trenlerinde 
~ler ve bu sabah tekrar ma
'-ra aahasma gitmişlerdir. 
~e, 17 (A. A.) - İki giin

Edirne halkının bilyük bir 
beklemekte olduğu Killi 

Lıönü yanlarında Başvekil Refik 
tdam ile Milli Müdafaa Vekili Ge 
~. Naci Tnıas, Trakya Umumi 
~ Kizmı Dirik, umumi ü
\l;f Kemal Gedeleç ve maiyetleri 

ı olduğu halde bugün saat 
ta otomobille buraya gelmiş-

te büyük teahiiratıa karp1arı.-

~ dört dalnü süren lasa bir 
Pırtwrtan 80lll'8. yoUarma devam 
r.-.. .• llilli Şefiris KJYJk yolu ve 

lar caddesini takiben .,ehrin 
geçerek doğruca Karaağaca 

l"."'lllllerdir. 
8lth ,ollar en c:oPun bir ae-ı 
tezahüratı ile Milli Şeflerini se 

halk ile dolu idi. İnönü, 1 
• 1 

n sevgiye halkı rnratemadiyt'n' 
...:u•kla mubbek!de bulunu-

sır Askeri 
yeti Yarın 
lırimizde 

musfki ve temsil kollarının f aauyet
lellile alakadar olmuştur. 

Milli Şef, Halkevi lmkkında i
cabeden izahatı aldıktan sonra aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 

- Edirneyi ziyaretimden çok 
memnunum. Güzel Edirnemizi ev
velki gelişimden daha iyi ve ilerle
miş buldum. Bütün memleket Edir
nenin refahı ve terakkisi ile yakın· 
dan ~kadardır. Devlet Edirneyi 
yükseltmek için hususi tedbirleri 
aldı. Sivil ve askeri teşkilat iyi se
mereler verdi. Gayri askerilik kal
dırıldığındanberi, tarihi şehir, ken
dine yaraşan tabii manzarasım al
mağa başladı. Hayatımızın kıymet

li hatıraları Edime ordu karargi
bmda geçti. Edirnenin mamur, te
mis. kuvvetli olması. devletin siya
metinde ehemmiyetli bir noktadır. 
Edirnelilerin, yurdlannın yüksek 
değerini iyi takdir etmelerini iste
rim. Kıymetli kabulünü2 teşekkür 
ederim. 

Jılilli Şef, bunu müteakip Halke
'Yinden aynlmış ve binanın içini ve 
dışını dolduran binlerce ballan coş
kun tezahürleri arasında umumi 
müfettiflik konağını şereflendirmiş 
tir. 

Cümhurreisimiz burada Gene
ral .Kizım Dirik tarafından karşı
lanmıştır. 

Burada, ön taraçada oturulduğu 
SU'ada, Umumi Müfettiş kendileri
ne Trakya hakkında maruzatta bu
lunmuştur. Afilli Şef, son zamanda 
her yerde başlamış olan arteziyen 
faafiyeti ve büyük çeşitli ziraat 

kurstan hakkındaki İ7.ahatı alika i
le dinlemiş, bunlar üzerinde Başve
lrille konuşmuş ve arteziyen işleri 
haklnnda Nafıa Vekili General Ce
besoya direktifler vermiştir. 

Cümhurreisimizin Edirnede ya
nn da tetkiklerine devam edeeekıe
ri anlaşılmaktadır. 

Ticaret Vekili 
Şehrimize Geldi 
B eynelmilel İzm.ir Fuannı aça

cak olan Ticaret Velnli Cez-
(Bq tarafa 1 laclde) mi Erçin, diln sabahki' ekspresle 

t.Jıire, 17 (A.A.) - Anadolu a-
1 

Ankaradan şehrimize gelmiş ve Ve-
hususi muhabiri bildiriyor: ır:.ı .... bülı müeRseBeler erkim J:· 

~ ~ • - % -nO .... ı r.~:: ·,:-~ --~ - ~ tt 1 "'•-..: leşklü.tmuz ve aA)rerı usw- ratmdaa kal'Şl]amnıştır. 
etrafında tetkikatta. bulwı- Vekilin refakatinde dıl} ticaret 

Uzere memleketimizi ziyaret dairesi reis vekili Cemal Ziya, iç ti
k olan Kahire topçu kwnan- caret umum müdürü Calıit, lralemi 
'l'llmgeneral Hilsail F.sl.eydi mahma müdürü Hazım balunmak

n riyaset ettiği Mıalr askeri tadar. Velril Haydarpaşadan doğnı 
bugOn Kahireden hareket et- ı.tanbu)a geçerek bir müddet isti-

VUR İMAM 
SUN et

m.,bur zeybelln 
••lh•aı bin bir he

ve m•c•r• dolu 
1 Pilz•r aana an-

• ba~caldlr. 

rabat etmiı ve ijğleden 80Dnl mın.. 
taka ticaret mtidürtüğtlne gelerek 
bir müddet m.W olmuştur. Cezmi 
Erçin aat 17 de Valiyi ziyaret et
mit ve müteakiben de Takas Limi
teci lirlretine giderek yeni kurulan 
lirketin takas muameleleri hakkın
da malflmat almıştır. Vekil yarm 
F.ce vapuriJe lzmire gidecek ve En
tenluyonal İzmir Fuanm açacak
br. IPuarm açılış töl"eninde Vekil iç 
'N dit ticaretimizin hatlanm çizen 
beynelmilel ehemmiyette bir nutuk 
aöylİJeeektir. Cezmi Erçin dtln ken 
diBini ziyaret eden bir arlaufqımı
za tebrimizde bazı ekonomik tetkik 
lerde buhmacağmı Ye lzmir ll'uarmı 
açaağnn söylemiş ve bugUn mat
buat milmeseillerini kabul edeceği
ni bildirmiştir. 

lç ticaret umum müdürU Cahit 
te birkaç gün şebrimime kalarak 
pazarlıksız satış kanununun tatbi
kab haklrında tetkiklerde buluna-
caktır. Pazarhksız satış kanununun 
kaldınlacağı hakkındaki rivayetler 
uılaızdır. Ancak bu kanunun hak
kile tatbilr edilmesi için IUzumlu ba
m tedbirler alınacaktır. 

iç ticaret mUdürU hayatı ucuz
latmak için de çalışmalara devam 
edildiğine işaret etmiş ve gümrük 
resimleri fazla olan maddelerin re
simlerini azaltmak için bu maddele
rin teebit edilmekte olduğunu söyle
miştir. Ticaret, Ziraat ve tktısad 
Vekiletlerinin bu bakımdan prog
ramJanna ithal ettikleri bütün mev 
zu1ar ve hayati ucuzlatmak için ya
pılan arqtırmaıann milsbet netice
ler vermekte olduğu an•111ımıp. 

............... 
Mütareke MehmefÇiğin Simdilik , 

Dukadar 
Destanı 

ş a y ı a l a r1 raf ~a.:.::" .=.!u. 
,, [Bat tarafı 1 Hl -~ı. yor ve tek tUk ttlfek ate§leri duyu-

-_,._ .... M.&... ......a.- --mm- luJordu. bir del.,_ 
~ 'j~ ~ua ,rı5- ..,,-- Bu sırada arkadan>K8ft-
ba:yet sulh masua balln& oturma- hmn nefes nefeae yetiştiği görüldü. 
ğa inhisar edeeeği hakJrmd•lri muı- Bu genç, Maral& tabi Bertizli Kız 
bğı muhakemelere o kadar uygun Ali idi. DeHkanhnın lekesiz ve ma-1 
..a;ıa11yor ı-: msan· ·-~..antsüsee bu ,. .... ı.... • b ır ·ır u~u iLi 1oen:ıuuu sum yüzü. sarışın ~esı,a 1 &· 

havadisi esas itibarile doğru tellk- ten bir erkeğinkinden siyade bir kı
ki etmeğe meyyal bulunuyor. .. zınkini andınyordu. Onun için arka 

Eğer Almanya ile ltaıya böyle daşlan ona Kız Ali derlerdi. 
bir teşebbüste bulunmll§larsa y~- Kl2 Ali kumanda heyetinin ya-ı 
but kendilerinin ağızlan arandıgı nına. vanr varmu, hemen pür he
zaman böyle bir teşebbüsü reddet- yecan: 

miyecek!eri yolunda bir cevap. ver- _ Düşman nerede? diye sordu. 
mişlerse şüphe yok ki başka bir çı- Belli ki çok heyecanlı. ayni za-
kar yol bulamadıklarmı ve devam manda da çok uimli idi. Böyle da
etmekte olan müthiş b~~~ faz~ ha bıyıklan terlememiş bir gencin 
la tahammüDeri kalmadıgı .ıçm b gösterdiği bu asil cesaret, bepi~i 
kararı vermişler yahut teklife nza mütehassis etmişti. Rütbece en bü

göstennişlerdir. ' yüğümüı, delikanlıyı şefkat dolu 
Maamafih gazetelere akseden nuarlarla süzdü: 

teklif şeklinin samimiyetinden, h~- _ Ne yapacaksın düşmanı oğ-
nüniyetinden pek eser göremediği- ıum? 
mizi saklamıyacağız. Bunda, ~a _ öldlireceğim, bizim toprak-
ziyade, MUnih konferansmdan ~: lardan atacağım. 
da kalan tadın habralan ve izleri Kumandan, cevap verdi; 
hissolunuyor ve Münih konferansı- _ Düşman karşıda.. Şeyh Adil 
nın tekerrllr edeceği Umidi gör\llil- .istihkimlarında. 
yor. DUşünUlen dörtler konferansı Delikanlı bir kaç yüz metre He
Miinihte toplanmış olan konferans- ride bulunan istihkamlara hırs ve 
br. Bu konferansın bulacağı h~ ça: kia dolu nazarlarla uzun uzun bak-

1"e81nin Lehistan& tawiye edilmesı tı. O, bu halile, düşmanının üzerine 
'Milnih toplantısının ferdasmda Çe- ablmağa müheyya hakiki bir aslan 
koalovakyaya tebliğ edilen mahkfl- yavrusunu hatırlatıyordu. Herkes 
miyet karannm tekerrUrU demek- işini gücünü blrakmış, KD Aliyi 
tir Halbuki mihver devletleri Mil- seyrediyorlardı. Delikanh: 
ruh konferansının tekerrür edebile- _ Bana bir tüfek verin! dedi. 
ceğini ümit ediyorlarsa bunda ~ Fakat ne mümkün! Esasen kcn-
aldandıklannı zannederiz. ÇOn dileriıün ellerinde ne kadar tüfek 
lngiltere ile Fransa büyUt birer ve cephane vardı ki başkasına vere-

1 devlet sıfatile intihara karar ver- bilsinler. Bu yüzden gönüllü olarak ı 
meden Münib konferansım yemliye- çarpışmak istiyen kaç kişiye red ce
mezler. Onlar bunu farketmed~ vahi vermek mecburiyetinde kalmış 
kendilerini diplomasi manevralanle Jardı. 

biliihtiyar ikinci bir Mtinih konfe- Kumandan kendisine bunlan sa· 
ransına sürüklemeğe mi'1ver devlet- kin bir eeaıe aöyledi ve yakında ge
leri imkan tasavvur ediyorlarsa bu riden bol silih ve cephane geleceği
da çocukça bir hillya olur. ni 0 zaman kendisine de bir tüfek 

Biz mütareke ve konferans filı:- ~rek asker yazacağını ~ti. 
rine itiraz etmiyonız. Bilikis bun- Söıderini beniis bitirmişti ki. Kız 
dan başka bir çıkar yol olmadığma Alinin birdenbire bir ceylb çevikli
ve her harbin behemehal 'bu şekil- ği ve atikliği ile fırladlğı ve di\.,.,.n 

de nihayet bulacağma inanıyoruz. menilerine doğru lroşm•ğa bmJladl
YalnlZ, Münib hatırası pek yeni ol- ğı görüldü. Bunu okadar ini ve sü- 1 
duğu için, müstakbel konferansın ~ ~..,,., ki apıu mutla.t 911· ı 
IRmdaa mtllbem .......... ıııııokt.- rette mum olan bu hareketine hiç 

üzerinde tevakkuf ediyonız. kimse mani olamamıştı. Ve en fecii 1 
Bahsedilen teklifin hüsnüniyeti- bu bir kız kadar narin ve bir aslan 

nin fıkdanmı düşümneğe bizi sevke- kadar ce&\U' detikanlınm düşman 
den sebep mevcut Avrupa ihtilifla- lıcııqun1uile delile deşik oJmasmı. 

Kıs Ali, Framm lliper)erine gir

~lttabi bu tecrübesiz ve sili.hm• Türkiyede 
delikanlı ayağile kapana tutulmuş Ecnebilere 
ve esir edilmil olaea.ktı. Herkesi de-

rin bir yeia kaplamıştı. Böyle ynre- Toprak 
ği iman dohı ateş gibi bir Türk ya-.-
rusunun bir hiç yüzünden düşman- Bazı memleketler topraklarına 
1ara esir olması herkesi müteeaair sığmadıklarından şikayet ~
etmişti. Düşman. eline kendi ayaği- diyorlar. Bunların nüfusları Wla ı
le gelen böyle ateşli bir genci im- mi§. Malik oldukları topraklar ken· 
kim yok sağ blrakmazdı. di nüfuslarını besliycmiyormuş. 

Aradan beş dakika, on dakika Ve sonra ilive ediyorlar. 
geçti. Herkes ümidini tamamile Toprağı bol memleketler topra· 
kaybetmişti ki birdenbire ileriden ğı az olan memleketlere toprak ver-
bir ses duyuldu: meli imişler. Evet, meseli. Türkiye 

_ Geliyor! vasi bir ülkedir, toprağı boldur. 
Herkes otomatik olarak gözleri- Şimdiki nüfusunun üç dört mislini 

ni sesin geldiği tarafa çevirdi. Ku- bile beslemeğe, refah içinde yaşat
mandanlar dürbünlerine sanldılar. mağa elverişlidir. Toprakları~ 
Gördükleri ma~a hepsini hayret genişliği, mümbitliği, mahsuUerimi
ten dondurmuştu. Kız Ali, bir elin- ~ nefaseti, tenevvüü, topraklarımı 
de bir tüfek, öbür elinde bir fişek- mı altındaki madenlerimizin bere
lik, kendilerine doğru koşuyordu. keti, çeşidi; topraklarının kifayet
Düşman da bu firan. görmüş, arka- sizliğini ileri süren bir memlekette 
sından durmadan kurşun yağdın- iştiha uyandırmış. 
yordu. Veledlerinin iman kitaplarına bu 

Fakat Allahın inayetile bu kur- noktaları ballandıra, ballandıra kay
şunlardan biri bile Kız Aliye dokun- detmişler. 

madı ve delikanb, elinde bir ma.v- Evet, topraklarımız boldur. Ve 
zer ve fişeklikle Türk hatlanna da- topraklarının kifayetsizliğinden 
lıil oldu. 1lk. işi kumandanın yanma bahseden memleketler için de yeri-
gelmck ve: miz vardır. 

- Artık beni kabul edersiniz Ancak bizden toprak istiyenlere 
değil mi kumandanım? işte tüfek verebileceğimiz. girip ebediyen yer
ve cephanem var! demek olmuştu. ı leşmelerine müsaade edeceğimiz 

Kumandaır omı alnından öptü. J topraklarımız sadece mezarlıklan-
Kız Ali ayni masum tavrile hariku- mızdır. llUBAD SEK'l'OGLU 

li.de macerasıru şu basit cümlelerle ~. Ç k• il _ ..,-;rt:; 
anlattı: Hıt er a ı ı e goa ~~-

.- Sipere girince iri yan bir u- Berlin, 17 (A.A.) - Kont Caaky 
ker beni yakaladı ve yatırarak bo- bugün Obsersalı.burgdaki ikam.etgi
ğazımı sıkmağa başladı. Kendimi hında B. Hitleri ziyaret etmiştir. 
kaybetmek ~re iken elime belin- Salzburgda Macar Hariciye Na
deki kasaturasının sap geçti. He- zınrun refakatindeki r.evattan ah
men kasaturayı çıkararak karnına nan bu haber, bu ana kadar Alman
soktum. Fakat ben de bayılmıştun. lar tarafından henüz teyit olunma 
Kendime geldiğim .amu OllU ölii mıştır. 

buldum. Siperde başka kimse yok- Salzburgda tasrih edı1diğine gö
tu. Ben de sili.hile fi§eklerini alarak re, Kont Csaky, saat 16.30 da B. 
buraya geldim. Hitlerin nezdine kabul edilmiş, ken-

Not : diai ile birhlrte çay içmiş, görtlşmüş 
llılehmetdğha ~ '\le Bitlerin General Liatin kuman

phü olaa diğer sü~ a daaundaki Ba~ alayma göntillft 
göndt"n-cekleri hat.aralanm .. llÜ- olarak giri~in yirmi beşinci yıJdö
twılarda memııuaiyetıe ııeşrMece- nümü dolayısıle Amiral Horti'nin 
ği&. .__.._._ lü&turiwtir. 

Primi Ermeni Mi, 
nnm tetkiki için evveli Danzig me- hil;bir "'1Y yapamamaktan mütrlet
selesinin hallinin şart koşu~amdrr. lit büyük bir aciz içinde seyretme-1 

Yeni, herteyden evvel Danzig ~ ğe mabkUm buhmuyorlardı. (Baş tuaft ı lnelde) J nunr ikametgah ittihaz etmiı olat.. 
lesi Almanyayı ve onun mOttetiJri- Arkaamdan bir Uç defa seslen-ı yüzii.. bu.lığı alblııda intifar eden. Gilbert.9-

eder.P.k bir tanıtlıa 'hal ve ~ · • _ - -.fo. • --.. .-.. .. ~-::. .,. 1~T:-1" ~ o>_,..••~....- /1 ='-~~ ~fiil" .!:oV-WI' ---...: t Wlôr. ~~ ~ ~ Jile, Cllif- ~'.'."'~ ~:Cfilmı ıstilıdaf eG::.n , •• ntu .ısıırueli yıokarıda JUl9 olan şa. 

Yoksa Italyan Mı? 

tmYlye olutiaeak ve bu hl 9areti man da lrendtmu g&-miqtil. Sağ--f liyetimi tahrif edıen noktalar münde hıslar kendi sıra1arile C. 1711. D. 
Lehistana tebliğ edilecelr. Ondan dMl soldan tüfekler paUamağa baf... riçtir. Benim İtalyan oı-.yıp "~r- 743? ve D. 7433 numaralarla mu
SOftl'a, diğer meeeleleıin mlzakere- illdl. Yufb ytlr.ek)iler gözlerini yanı ' meni olduğum hakkıhclaki iddia kayyettirler. 

sine geçilecek. . • dalar. DiPrleri sonsuz bir yeis ve doğru dejildir. İtalyan kODS>losba- İşbu tasdikname alikadarana 
Bundan anlaşıh)tor iri iptida Al: kizl1n içinde önlerinde cereyan e- Deliinden istihsal eytediğim Ye DOtft" talebi ftzerine ita olundu. 

manya alacağmı alacaktı~. Sonraki deeek o1g fı.eiayı seyre huırlan- ı ce m'UBMidak vesikayı k?ffen gön - İ8tanbul 14 Ağustos 939 
meeelelerde uzlaşma hbil olmam dılar. deriyorum. Bu ve.ika ailemin ft İstanbul ltaıyan Ceneral 
bu qıin içinden Almanya memnun Fakat, bekJedilrleri facia bir tür kendimin aslen halyu olduğuna . K:msoioeu Harla BadoıBo 
bir halde çıkacak, .fakat sulh~ 11 cereyan etmiyordu. Ka Ali, ayni isbat et.melrtedir. Ba mektubumla GönttDi ~ p.zeteei&iwin iste-
ai devletleri aynı mrhlklar içinde çeviklik ve sUratle hendekıeri ath- vesikanın ilk çıkacak llillıhanmn ğini. bu mektup VMUra11 Detir' su
blacaktır. Açılrças1 ~an~ bu- )181', tq1aruı arkasına gm.lyor, ayni sahifesinde ayni panlu ile-. retile. yerme eetiıdikten aoma .._ 
gön Danziği zorla ~am~ ~ fakat dötman aiperierine doğru mü rini, matbuat laınqmmun maddei bal ili.ve edeağia ki İtalyan O.. 
bu yüzden kendi efkanumumıyesa- temadiyen yaklaşayordu. Nihayet mahsusasuwı verdiği hakka istina- ral konsoloabanesinia verdiği ~ 
ne ve hatti bütln cihana ka~ ır:!'- siperlerin önüne konan kum tbrba- den talep ederim. raşık, ağdah ifadeli ve ne demek • 
çök bir mevkie düşmüş bulundu~ larmuı yanma vardığı ve birdenbire Beyoğıu guetem ambi: tediği de aarahatle uhllhnuyan 
halde işin içinden terefle, prelltİJI buD1arm arkasında kaybolduğu gö- Primi ~yıe rağmen bis "Beyoğ-
arbmt olarak çılracak ve diğer dev- riildü. "Beyoğlu,, guet:esinin sahibi Pri lu,, gazetesi aahib ve ~ 
letler bakakalaeak ! minin sütbesüt İtalyan olduğunu nin halis muhlis İtalyan oıldlığuaa b 

Her şeyden evvel, Almanyanm mi görWecek? Yani lngütere ve iddia eden mektubunu yukanya ay- naat getiremediğimm 'N battl tek-
ve ttaıyamn ne istedikleri katı su- Fransa Lebistana. karşı taahhütie- nen dercettik. Kendisi matbuat ka- zip dolayıaile Yaı-ut olduğ1111nıs 
rette tesbit edilmek icabeder. MU- rini uautarak Le>ristanı Almanya mmunun verdiği bir haktan bahse- tahkikat Dftie•inde lıa iddiama aJr
zakere edilecek meseleler baklanda ile karŞl karşıya yahm mı bıraka- diyor. Matbuat kanunu kendisine sinin bile tealriir eYleditiul 95......_ 

H tti --1.>--?. Buna bır· an bile ihtimal ;,....-
bir sıra tertip olunabilir. a ~· böyle bir hak vermemi§ olsaydı da mek mee~Jia. 
Danzig meselesi de bu sıranın ba. - vermeğe ve lngütepe ile t'rana.ya biz yine bu mektubu neşrederdik. Enelı1 ttaı-· -• konsoJos
IJna geçirilebilir. Fakat meaelelenn böyle bir hakareti reva görmeğe 1 Çlinkü muanzına söz ve kendisini luğunun veJik:S:ı ~~Uee tetkik 
hepai birer bir~r kon~lu~ hepsi bak olmamalıdır. müdafaa hakkını vermemek Tür- edecek olunak "Beyoğlu,, gazetesi 

hakkında beyetı ·umumıyesile m~- Bizim fikrimizce bu meselenin kttn seciyesi ve civanmerdliği ile l::a.- baş yazıcısının sllt beldlt İtalyan ol
bakat basıl olduktan sonradır ki uz- esası sahi olabilir. Fakat şekil iti- bili telif değildir. duğunu tevsik edm bt1 bir ifade 
lqma katiyet kesbedebilir. Yoksa barile henüz hamdır. Eğer Alman- Şimdi bu gönüllü İtalyan gaz~e- bulamayıs. 
iptid

• a Danzig meselesini konuşup ya ile İtalya hüsnüniyetle böyle bir cisinin İtalyan general kousoıoslu- k 
Zira onsoloshane neden dolayı ve halledip sonra diğer meselelere konferans akdini düşünmüıJense iyi ğundan a.ınu, olduğu vesi&anın Be- "Bay Primi İtalyan ana ve babadan 

geçmek Danzig işinde Almanları bir neticeye vanlmaması imkansız- yoğlu üçüncü noterliğinde türtçeye doğmlll ha1ia, muhlis bir İtalyan
memnun etmekten başka bir mana dır. Çünkü bütün dünya sunın isti- çevı1Jen sur··tini de aziz okuyucula- dır,, diyerek işi keatirip at&ım10r? 
ifade etmez. yor. Hakh, medeniyetin vicdanı hu- rımım takdiın edelim: Biz, kendisinin aslen ermeni oı-

Bundan başka, mevcut vaziye- zurunda müdafaası kabil bir dava "İstanbul ftalyan general kon- duğunu çok sağlam membalardan 
tin bu şekilde hallini düşünmek me- sahipleri bu konferansta haklarını solosluk dairesi tabiiyet sicil defte- öğrenmiştik. Bunun için melrtubu
selenin en mühiın noktasını ihmal mutlaka temin edebilirler. Çilnkü rinde atideki kayıtlarıIJ mevcut u - nu ald:.ktan sonra membalanmızı 
etmek olur. Danzigde Lehistanın dtınyamn bugünkü vaziyetine göre du.ğwıu Wıdıkan beyan eyler: bir defa daha kontrol ettik. Elde et
hayatf bir hakkı tasdik ve kabul e- böyle bir konferansta ancak yük- 1860 senesinde Mısırın İakende - tiğimiz netice, ilk iddiamızın doğru 
dilmiştir. Böyle bir meselenin halli sek ve cihanşümul prensipler gale- riye §ehri doğmuş ve Napoliyi olduğunu teyit etti. 
çaresi aranırken Lebistanm mu- be çalacak ve hakinı olacaktır. kendisine kanuni ikametgah itti- Yann, bütün meseleleri bir ya
rahhası nasıl hazır bulunmaz? Son- Fakat mihver devletleri bu tek- ittihaz eylem!~ olan G&acomo ve na bırakarak Primi denilen zatın 
ra, diyelim ki dört devlet murah- lifi bir kurnazhk fikrile, dolambaç- Maria Rosaleon oğlu Prim1 Giorgio -slmın ne olduğu haklnnda elde et
hasları bir hal çaresi kararlqbnb- h yoldan Danziği ele geçirmek mak- ve kanın: tiğimiz çok enteresan malfanıatı o-
lar da bunu Lehistana t.ebliğ etti- sadile yapmışlarsa tabiidir ki kon- 1872 de lstanbulda doğmq b- lnıya.'llarmuza 8Wı8Cağız. Bakalım 
ler. Ya Lehistan razı olmıaa? O fenms ölü doğmuş bir çocuk gibi tometta Chatt-rre ve oğlu: Prit.ıi bu ftWibl1r brelsında aslını 
q.man, Çekoalovakyanın bqaııa ge- daha toplanmadan. sönüp gidecek- 12 temmus 1891 de İstanbulda inklr etmekte devam edebilecek 
len fellket ·Lehistan için de tabii tir. lllleJia Cahid YALÇIN doğm.111 ve Napt"!!yi bndiııdııe ka· Rıi .7. - ·- --
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R CEL ADIN 
Hatıraları 

" Hapishaneden ~açmak için Tat-
bik Ettiğim Planın Esaaları 

_ ' ' - teci ru·kadaşla temasa getirenin yi-
ne rloktor olduğunu sonradan öğ -

Kaçma diye bir iş'ar olmazsa ö-
- t? rendim .. 

nümlizdeki perşembe gecesı saa ... Hücreme geçtikten sonra bir iki 
de alçı ile kapalı dolabı açar. Sivil saat bekledim. Tara.ssud altıLda ol
elbiseleri giyer üstüne beyaz ça- madığımı görünce kaçacak yerle giz 
maşırlan çeker ve iple kendini a- li dolabı aradım. Üzerlerine vur -
şağı sarkıtırsın.. Kar§ıki sokağın dum. Sesleri yumuşak geliyordu .. 
içinde seni otomobil bekliyecek ar- Belli ki altı boştu. Bizim arkadaş
kadaşlar da inişini makineli tabane.ı lar, duvarı delmek, ve örmek husu
ile tarassud edecekler. Yere iner in- sunda fevkalade maharetle hareket 
mez, beyaz çamaşırları derhal çı-

~ etmişti. 
kal' .. ve iz ve emare bırakmanıaga 

Artık silk~netle gece saat ikiyi 
çalış!.,, beklemekten başka çare kalmamış-

0 gün salı idi, demek çarşamba 
tı. İyi amma telaşla muazzam bir 

değil, perşembe öyle mi. .. Allah vere hata da iş1emiştik .. Ben sa&tin iki 
de bir aksilik çıkmasaydı. 

olduğunu nere<lP.n ~nlıyacaktmı. Sa 
Kağıdı yırttım, didik didik ettim 

atim olmadığını söyleme:r.i~tim. Dı 
ve kubura attııa, dışarı çıktım ve 
tek t 

·th · d' şartla saat kulesinin sesi benim ta-rar ecrı aneye gır ım. 
Salı günü geçti, çarşamba geç- rafa da gelmiyordu. 

ti. Perşembe günü sabahleyin dok- Nihayet şuna karar verdim. Ge-
ce tam saat 24 de kontrol edilir -tor: 

_ Bugün fazla sararmışsın de- dik. Kontrol ile saatin 24 olduğunu 
anladıktan sonra oturup saniyeleri 1 di, heyecanın üzerinde, galiba bu j 

gece idam edileceğini duydun... sayacak ve 60 g~tikten sonra, da-
Ben doktorun firarımo. telmih kikayı duvara bir çizgi ile lı;aret e-

yaptığını zannediyordum. decek ve böylece 120 defa 60 say-
dıktan sonra işe başlıyacaktım. Da-

- Sayenizde... ha doğrusu saatsizlik yüzünrlen pös İ 
O ciddileşti: teki saymağa mecbur oluyordum. 
__ Yoook .. dedi. Sahiden kaç- . b t kk"ll Büyük bır sa ır ve eve u e 

mazsan bu gece idam edileceksin. bu işi yaptım. Kalbim yerinden fır
Saat iki buçukta hücrene gelerek 

lıyacakmış gibi atıyordu. Kapının 
seni alıp götüreceğiz. Onun için se- önünde ayak sesleri <luyunca, ey -
ni bugün aşağı yollamam. Hakkında vah kaçmadan beni öldürmeğe gö-

. bir de emir geldi. Temenni ederim türccekler diye telaş ediyordum. 0-
ki, biz geldiğimiz zaman sen orada nun için 120 kere 60 sayamadım 70 
bulunmıyasın.. defa sayınca gittim, gizli dolabı aç-

Saat ikiden evvel de firar etme... tım. Sh·il elbiseyi giydim. üzerine 
Zira saat iki nöbet değiştirme saati- gümüşi çamaşırları çektim. Diğer 
dir. o kargaşalıktan istifade eder- duvarı delm~k için icap eden alet-
sin.. leri ve ipi aldım. Böylece on daki-

- Peki... ka geçmişti, gidip sokağa bakan 
Doktor gömleğini açtı, beyaz duvara bir iki çekiç vurdum, alçı 

renkte ince fakat kuvvetli ve yer yer tabakası dökülünce, kalın duvarda 
düğümlü bir ip beline sarılmıştı onu bir insan gövdesinin geçeceği kadar 
doğrudan doğruya bana verdi, ve: bir boşluk açıldı. 

- Sar beline dedi. Danrm sokağa bakan tarafın
Oradak.i dolabı açtı, kurşuni, daki alçı tabakasına dokunmadım. 

yani gece de duvar rengi nasıl o- Yalnız bizim Amerikalı arkadaş ipi 
lursa o renkte bir uzun don, ve bir bağlamam için, duvarın içine iki de
gömlek ile bir kukulete verdi. On- mir halka gömmüş ve betonlamış
lan içime giydim ve yine odama tı. Oraya da ipi bağladım. Sonra, 
posta edip gönderdiler. kendime aid bütün eşyaları bir pa-

Bu işde doktorun hizmetini unut- ket yaparak belime bağladım. 
mağa imkan yok.. Beni bizim gaze- [De\'amı var] 
~"""""""""""""""VYV'V'V'V'VVVVVVV"v'V'Y'V'Y'V'Y""""°""°""""""""""'°""""'~ 

. v:tL Giimrükl~!' U!DUJ!! 
--· . mu<İürü geldi 

Gümrükler Umum Müdürü Mah
mud Nedim dün mezunen Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Umum mü 
dür şehrimizde bir müddet kalarak 
tekrar Ankaraya avdet edecektir. -·-Münakalat Vekilinin 

dünkü te-tkikleri 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Münakalat Vekili Ali Çetin
kaya, dün Denizyolları Umum Mü
dürlUğüne gelerek meşgul olmuş

tur. 
lngiltereye ısmarlanacak olan 

11 vapurun şartnamelerini hazırlı

yan komisyon da Ankaradan bu sa
bah dönerek Denizyolları idaresine 
gelmiş ve burada Münakalat Veki
li Ali Çetinkayanın başkanlığı al-

. tında bir toplantı yapılmıştır ve 
Deniz Nakliyat Umum Müdürü A
yet Altuğ, Fen müdUrU Hıfzı, 1ş4 
letme Müdürü Nasuhi de hazır bu
lunmuşlardır. 

Toplantıda münakasa projeleri 
tetkik edilmiştir. Projelerde en bi
rinci esas vapurların en kısa bir za 
manda inşa edilerek teslimi mesle
sidir. -·-iki motör çarpıttı 

l ırn2 1n2hcutiimihda T onr~~ Rfi~inin 
! ~ ~~ , •. -..uu_: .... ;.;.:...," • •i!! !.!'! !''!"•11111 ı 

kontrolü altına alınacak 
Memleketin buğday vaziyetini i~ 

dare ederek "fiyatlerde ve satışlarda 
n9.zım rofü oynamakta olan Toprak 
Mahsulleri Ofisi arpa mahsulümü
zü de ayni şekilde idaresi altına al
mak için iç ve dış piyasalarda tet
kiklere başlaını§tır. Ayni .zamanda 
müstahsili de himaye etmek gaye
eile verilen bu karar hakkındaki 

tetkikler hayli ilerlemi§ olduğun -
dan Ofis yakında bir rapor hazırlı
yarak Vekalete verecektir. 

- 1 - -

Buraa Vallal bUIUn dair• 
mUdUrlarlnl topladı 
Bursa, (Hususi) - Valimiz Re

fik Koraltan bu gün saat 11 de vi
layet dahilindeki bütün daire mü
dürlerini topladılar ve hepsi birer 
birer bir aylık çalışma programla
rını okudular. 

Bu programların hepsi valimiz 
Refik Koraltanı tatmin edecek bir 
eekilde idi. 

Bilhassa, Nafia müdürü pek ya
kında "860,, kilometrelik bir yolun 
başarılacağını vad etmişlerdir. Bu 
yolların da çok hümmalı bir şekil
de yapılacağını da işaret buyurmuş 
lardır. Bu suretle toplantıya 12,30 
da nihayet verilmiştir. 

Esad Alı.skan 
Dün Yemiş iskelesinden kalkan !!!!!!!'!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! 

Varlık motöril Haliçte Fener istika 
, metinde seyreden 10 tonluk Yılmaz 

motörUne çarparak kıç tarafını kl-

milen parçalamıştır. Müsademe ne
ticesinde nüfusça zayiat olmamış
tır. 

Cağaloğfu Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde 
Her akıam Sinema Programına ilivetea saat 9 dan 10 kadar 

y~;~~~ı KiKi-SEMiHA MUHAMMED arkad:şları 
Sinemada: ÇELiK KALE fiyatlar IO, 15, 20 Kr. 

YENISA.BaB 
--~: - 18J:°GU~ 

5 • r •• 

Türkleri Beğenmiyen 
İtalyanların içyüzü 

~--------..... ----m.1--------------------------~ 
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[Baş tarafı 1 )lCİ sayfa.da] J 

tercümesini "Yeni Sabah,, gazete
sinde okudum. Siz İtalyanları iyice 
bildiğim için bu saçmalannız beni 
hiç de hayrete düşiirmedi. Hezeya
nınızın derecesi bence §ayanı ehem 
miyet değildir. Yalnız, başkasının 

memleketi hakkında bilgiçlik tas -
!arken sizin gibi gazeteci 't'e mü
nevver geçinen bir kimsenin kendi 
evini, kendi memleketini bilmeme.si 
pek ziyade şayanı teessüftür. Sıçra
dan evde oturan, kom§usuna taş 
atmamalı. 

Evet Türkiyedeo bahseden ya
zınıza bakılınca kendi İtalyanızı hiç 
de bilmediğiniz hemen anlaşılıyor. 
Signor Antonio, siz Türkiyenin şark 
vilayetlerinde birkaç haf ta dolaş
mışsınız. Ben de sizin 1talyanızrla 
iki sene ya.şadım. Ht~m de cenubi İ
talyada, yabancıların pek az u~a
dıklan "Lucania,, eyaletinde. Re
portajmın tamamlanmaısı için işte 
size lts.lyıının bu köşesini tanıtmak 

istiyorum. ı 
Ro<los'Ju bir Türk genci oldu-

ğumdan ve bununla. iftihar ettiğim-! 
den siya~\ mücrim sıfatile hapi.~lıa- · 
nelerinizde yattım ve menfi olarak 
1talyanızda iki sene yaşadım. Lisa
nınızı evvelce tahsil etmiş olduğum
dan İtalya hakkında esasen geniş 
bir malumatım vardı. Fa.kat bu 
iki sene zarfında İtalyanlarla, sırf 
İtalyan muhitinde olan daimi te -
masun ile sizin bir iki haftalık in
tı baatınızdan da.ha esaslı bilgi ve 
görgtilerde bulunduğumu tabii siz 
de takdir edersiniz. 

Cörgüleriın sizinkj gibi uydur
mQ \'e hayali dt-ğ:ilclir. Bir gün ak
lınıza f".Ser de ltalyanınıztla da bir 
turneye çıkacak olursanız anlata
caklarımı kontrol edebilmeniz için 
size laıJmgelen adres ve izahatı ve
rebilirim. 

Siz İtalyanın "Medeniyet beşiği,, 
olduğunu iddia edersiniz, değil mi? 
İşte "Medeniyete beşik,, olan bu di
yarda ben, doktor, noter ve beledi
ye reislerinin bile evlerinde apdP.st
h:ıne olmıyan kMabalar gördüm. 
Siz hiç olmazsa uğradığınız Ana
dolıı köylerinin her evinde birer ap
desthane ve gusülhane gördünüz 
değil mi Sign~r Antonio? Bizde ba
zı köylüler yataklarını yere serer
ler. Fakat sizde karyolasının altın
da domuz besleyen birçok çiftlik sa
hiplerini gördüm. Bizim şehirleri
mize uğrayan ecnebi turistlerin an
tika diye satın aldıkları .saksı zeytin .. - . 
ya~j ğD.ndilleri~ ~::;~::; \Te Ma~ · 
tera vilayetleri kasabalarında hala 
ışıldamakta olduklannı ve saksı 

pipolara kamış ağızlık geçirilerek 
tütün yerine kıyılmış sair nebat 
yapraklarının içilmekte olduğunu 

gördüm. Ölmüş katır, eşek. topra
ğa gömüldükten üç gün sonra çı

karılan kedi, yılan, sıçan, köpek et
lerinin kemali afiyetle yenildiğini 

gördüm. 
Medeniyete beşik olduğu iddia 

edilen bu diyarda balkın yüzde dok 
sanının kara cahil olduğunu gör -
düm. Nasıl oluyor da yan vahşi, go
ril bir adam olmadığım halde Türk 
olduğumu bir türlü havsalalarına 

sığdıramıyan halktan üç gence bir 
sene zarfında hususi orta mektep 
dersi vererek bunları Muallim imti
hanlarına girmeğe hazırladım .. 
"Türk gibi vahşi - Türk gibj içer -
Türk gibi küfür eder,, darbı mesel
lerini kullanmağa artık tövbe eden 
halka: "Siz Türkler bizden medeni 
imişsiniz,, dedirttim. Bulunduğum 

kasabada benim gibi birkaç siyasi 
menfi vardı. Bunlar şimali 1talyaya 
mensup halisüddem İtalyandılar. 
Bunlar da gece gündüz sarhoşluk
larile, batakçılıklarile, pejmürde 
yaşayışlarile yine kendi ırkından 

olan İtalyanlara, ne kadar medent 
olduklarını gösterdiler. Gayri meş
ru surette yaşıyan ailelerin ne milc
dar olduğunu sormayınız benden .. 
Gallicchio kasabası halkının yüzde 
onunun • ı piç olduğu nüfus kayıt
larından anlaşılır. Hele yeni demoğ
rafi siyasetinin önderi, bakir kal -
mak için Tanrıya and içmiş olan, 
papazlarınızdır. Gallicchio kasabası 
başpapazının kızının düğününde bu
lundum ve Pescopagano kasabası 

papasının kızile seviştim. Nüfus kU
tüklerinde babalarının kaydı olına
dığındnn piç kardeşlerin evlendikle
ri de sık sık vakidir. Dam.arlarında 
henüz lspanyol, FranBJz, Arap. ve 1 

Türk kanı dolaşan kızlarınız arasın 
da benim gibi bir Türk gencini pay 
laşmak için, hasıl olan mücadele o 1 
raddeye gelmişti ki bir pazar günU, 
kilisede ayin esnasında dil mtinak.a 
şasından el kavgasına kadar var -
mışlar ve papaza Ayinini yarı bı
raktırmı§lardı. İşte benim gördü
ğüm İtalyanın medeni ve içtiır.ai 

Güreftİ? 
·-ıa- YAZAN: M.SAMI KARAYE};:... ' 

Kimlerle Ve 

Kıllı· Hi1se.yinle Karaboğa11ı11 
Yaptıkları iddialı Güreş 

hakiki cephesi. .. - uu~ ,...... __..ıı 

1. s· 1 k . .. .. .. ukBT' ~ Siyasi va.ziyP.te ge ınce: ız, ma- Kıllı Hüseyin; seksen okka ı Nıhayet; gureş gunu _ n· 
kalenizde şark vilayetlerimizdeki fakat; son derece çabuk ve çevik etti. Aylardan eyllıldü. Ba~ bC' 
halkın "Halife var mıdır, veyahut bir pehlivandı. O gtinkü hasımları- zümle dolu ve peblive.nların 
kovulmuş mudur, ondan da biba- na kar§ı otuz kırk, hatta elli okka si zamanı idi. . o}tiit 
ber,, olduğu iftirasında bulunuyor- eksik bir gövdeye malik olan HÜ· Şumnulular ve Edirneliler, yol 
sun uz. ltalyada ise halk yeni rejim- R<'yin, tıpkı Aı navutoğlu gibi şim- arabalarile atlarile gUnler~:,~· 
d<'n tamamile haberdardır azizirr.. şE-.kAsa bir müsaridi. alarak davul zuma çalarak 
Hem de pek acı ve feci bir surette. Kıllı Hüseyin; kara yağız, kuru ya gelmişlerdi. ., al&~i 
Zira rejimin amaline boyun eğmek ve uzun suratlı, kara bıyıklı, gür Kıllı HUseyini adeta J{a~l f! 
için oğullarını ve kocalarını Habeş siyah kaşlı, iri gözlü, elli ayaklı a- damad getirir gibi alayıvalfı 1 e 
çöllerinde, İspanya yaylalarında dali bir pehlivandı. liyorlardı. . . ıstı • 
kaybeden dul kadınlara, zava.llı an- Hüseyinin, kıllı lakabı da vücu- Kavalaya binlerce kışı toPııJiiıll 
ne ve babalara, yetim çocuklara her dünün fazlaca kıllı olmasından ileri mıştı. Etraftan ve ta uza.!tl )lıJ) 
adımda bir rastgelinir. Bu harpler- gelmişti. Hüseyinin sırtında, omuz- güreşi seyretmek için binlerce 
den hasta, sakat dönenler de ayrı- Jarında da göğsünde olduğu gibi kıl yığılmıştı. # 
dır. Halk kara gömleği fa.şist ol- lar vardı. Adeta bir hayvan postu- Bir gün sonra güreş ~la olııll' 
maktan ziyade matem işareti ola- na benziyordu. Elleri ve ayakları Kıllı Hüseyini hiç görmeınıŞ orlat' 
rak taşımaktadır. Halk faşist reji- haddinden fazla büyüktü. lar aralarında şöyle konuşuY 
minden tamamile haberdardır. Zi· Kıllı Hüseyinin, seksen okkalık dı: bl1 
ra bu rejimin yüklediği vergileri bir pehlivan olmasına rağmen gü- - Tehey!.. Hepten çocu'l< 
verememekten evleri, barkları, çift- reşteki sürat ve mahareti, ve acı kı1.an be!.. et}iJc 111' 

likleri satılan, ocakları sönen yezbin kuvveti dillerde destan idi. - Baka be! A be ahr 
ler~e aile vardır. Vergi borçlarını Karııboğanın, Çopurun vesair tutacak Karaboğayı be?.. i f! 
vere.mediğimfon veyahut bir lokma başpehlivanların yanında Hüseyin, - Şumnulular bir kara JteÇ 
ekmek için hırsızlık yapmak mec- tıpkı Arnavutoğlu gibi küçücük ka- tirmişler be!.. ol~ 
buriyetinde kalarak adaletin pençc- ı lıyord-;.ı. - Buncazdan da pebliVııtl 
sine düşüp te hapislerde inEyeı:le- , Fakat; meydan :ıcrinde bİi' dina mu be?... ·ııU· 

' ~o rin sayısını bilmiyorum. Fakat re- ı mitten farkı olmıyan H iiseyin, kar- _ Karaboğa, Hasanın k0 tJe!· 
jimin ne olduğunu pek iyi hildikle- şısına çıkarı ma.~Cia hibi ııehlivanları zü gibi sürer onu meydanda··reıılr1 
rinden küçük bir söz, şüpbt'li bir a- ı iri pençeleri arasında bir çocuk gibi Yani; Kıllı Hüseyini go eıııı· 
dım yilzünden mn.hkürn edilerek yüz oynatıyordu. bu delikanlının Karaboğayı ycrı 
binden fazla kişinin menfalarda sü- ı Yüz otuz ve kırk okkalık olan yeceğine hükmetmişlerdi. J{ıl' 
ründüğünü biliyorum. Siyasi mese- Karaboğayı o vakitler mağllıp eden Karaboğa da 0 vakte kadar }(eJl' 

leler için kurulmuş olan hususi ko- pehlivan yoktu. Hele, Yozgatlıdan Iı Hüseyinin namını işitmiş ''e·ıe. i· 
misyonlar hanı hanı çalışmaktadır. sonra, büsbiitiin meydanı boş bı- disini görmemişti. Dev cüS~1 ltJ!~ 
Cenubi İtalyadaki bütün kasabalar, lan Karaboğa önüne geleni buda- ri ve manda gibi ensesile, .. yuıriJJ o
lsciha, Trentenne vesair birtakım yordu. Eğer, Yozgatlı zehirlenip öl- okkalık gövdesile Kıllı HuS~~
küçük adalar hep siyasi menfilere memiş olsaydı, başpehlivanlık gü- na r.e kadar küçiicük gelılll a.-dl' 
karargah olarak tahsis edilmiştıı" reşleri daha canlı ve heyecanlı o - Şaka değil , iki pehlivan ııt ).~· 
Menfilerin arasında harice mülteci turdu. da elli altmış okka fark vard~fll'ı;tı-
kaçırmakla maznun oduııc11, komü- Kıllı Hüseyinin; nasıl idman y:ı;> ğı yukarı dört koyun kada~ .. rdil' 
nist propagandası yapmakla suçlu bğını şöyle anlatırlar ... Hüseyin yağ Kıtraboğa Kıllı Hüseyinı ;° ,ıjfli 
işçi, ecnebi radyosu dinlemekle ka- lı idman güreşlerinden başka, dur- ğU dakikadan itibaren çok e~,r 
bahatli memur ve mektE:p talebesin- madan dağlara, bayırlara tırmana- ' idi. Kavala beyleri ona sorın11~ 
den tutunuz da avukat, doktor, mü- rak kan ter içinde kalıncıya" kadar dı: · J{ıJll' 
hendis, siyasi, mülki, askeri me- ' koşarmış... Çalılardan, derelerden, _ Pehlivan, nasıl buldUJl 
murlar, generaller, sabık mebus ve 1 öküz arabaları üzerinden hızlanır, yı ?.. 

0 
ı,e 

nazırlara kadar her sınıf ve derece , hızlanır atlarmış.. _ A be; hepten çocukcııı '"-et· 
de insan vardır. Menfiler arasında. 1 Bazan hemşerileri Kıllı Hüseyi- - Amma; çok çevik ve 1'\l 
kadın bulunduğu gibi kral ailesine ne sorarlarmış: ti diyorlar... tel" 
mensup bir dükün bile mevcut ol- - Hiiseyin; bu yaptığın da id - _ Te hey! .. Haci Hasıın111 

duğunu öğrendim. Zindanlarda inli- man mı be?... tiği kurda benziyor be!. 
Y.e~ siyasileri?!. ad$di. me_shul' ise de 1 

,_ .O~u~ yerdiği cevap nu i~; 
1 

~~~~ !t_st~~:~ ~:!:;::-::~:. ııJl O' 

ya.ba.h i'iMr~ sığımrra.k' c}niıırlhl :irur-! .,_; ~itn mı~ ağızlı1ar, ko$ır.a- - Şu.ncaz kadardım pellh" 
tarabilmiş İtalyanların miktan bey- yan hayvan mandadır... Görmüyor lur mu be? .. 
nelnıilel istatistiklerde mazbuttur. musunuz tazıları. . Diye alay etmişti. b~ 

Polis tarafından hususi tarassuda Arnavutoğlu tıpkı Kıllı Hüseyin Fakat: Kavala beylerind~:O. gCf' 
tibi olaıılann miktarını hic: sorma- gibi koşar ve sıçrardı. Kazıkçı Be- ları Kıllı Hüseyinin güreş1er:1nı ~ş· 
yınız, yüz binlercedir. Böyle bir re- kirin de idmanlarını dağlara, bayır- müştü. Ve yine Kavalaya cıV~eıı 
jim nasıl olur da memleketin en üc- lara tırmanarak ve ko§arak yaptı- sabalardan ve köylerden geleni rJ-re' 
ra köşelerinde bile varlığını göster- ğını evvelki tef rikamda yazmıştım. Kıllı Hüseyinin Çopurla olaJJ ·e ı· 
memiş olur? Kıllı Hüseyinde bir dirhem yağ şini bilenler vardı. Bu beyler 'ıJ&' 

~enfada bulunurken bazı kim- yoktu. Bütün vücudü tepesinden damlar, aralarında şöyle J<Orl • 

selerln ve bilhassa gençlerin yanı- tınağına kadar sırım gibi idi. yorlardı: ııJld~· 
ma gelerek: "Biz, sizin, hilkfımet- Karaboğa adaleli ve iri yapılı - Şuncaz adam; malak J11 ·ııdl 
ten almakta olduğunuz tahsisatın, olmakla beraber yağlı vUcudlu idi. sı gibi çingenecazı meydan yef. 
geceli gündüzlü çalıştığımız halde, Kıllı Hüseyinle Karaboğanın Kavala harman savurttu be!.. 1 d~ yarısını bile kazanamıyoruz; bu ka- güreşi oldukça gürültülü olmuştu. - Esah be! .. Çingenecaı fil!. 
zancımızla vergi borcumuzu bile ö- Şumnu ve Kavala Beyleri ara - ker karıya döndü meydanda. bC rJ 
deyemiyoruz; bedava aylık alır, ve sında iddiaya binen bu musaraada - Te hey! .. Arif ağanın ıcıs, tııl 
deyemiyoruz; aman bize yolunu Kıllı Hüseyinin babası mühim rol gibi hepten yaylı bir kızancaıdı 
gösteriniz de biz de kendimizi men- almıştı. Kıllı Hüseyin in babası da be!.. J 
faya mahkfim ettirelim, bedava ay- pehlivandı. [Devaını \1l:,,,-
lık alır, ve vergiden kurtuluruz der Hüseyin, ancak yirmi beş yaş- .................................... ••' 
lerdi. Ben bunları latife yapıyor ve- larında idi. Karaboğa, Kavalalı ol- TEŞEKKÜR ··ıı.1# 
yahut ta kasden ağzımı arıyorlar matlığı halde ora beylerinin çift- Anııemiz Memduha Yesııı:1!\ ~ 
zannederdim. liklerinde çok kaldığından dolayı hastalığı esnasında yüksek al~ 

Halbuki aldanıyormuşum. Son onu hemşerileri imiş gibi tutuyor • müzaheret ve ııefkatlerini esit: :ııcJ 
menfi bulunduğum kasabada bir lardı. yen İstanbul Vali ve Belcd1YC 1 ı;t' 
gencin ve Brindizi. hapishanesinde Güreşe her iki taraf da para doktor Lutfi Kırdar ile tstanbU ()5' 
tanıştığım iki kişinin sırf karınları- koymuştu. Şumnulular ve Edirne- lediyesi Sıhhiye Müdürü doktor ıP,' 
nı doyurabilmek için kasden kendi- liler Kıllı Hiiseyin için yüz elli al- man Sait ve Cerrahpaşa gııst ıı ~ 
lerini menfaya mahkum ettirmeğe tın koymuşlardı. nesi sertabibi doktor Esat ve ~,f 
tesaddi ettiklerini bilirim. Heves- Kavalalılar da kendi pehlivanla- müdavimleri ile hemşirelere ,·e ı:tıı' 
lendikleri para ne kadardır, bilir n için yüz elli lira koydular. Orta- ta bakıcı Bayan Fatma'ya ve dO ı:tııf 
misiniz? Günde yedi liret, yani bi- da üç yüz altın lira vardı. General Tevfik Sağlam ile d~ırııt 
zim para ile 40 kuruş. İki pehlivanın mtisaraadan son- Ekrem Şerif ve doktor thsaJJ ıııııı' 

Size gülünç bir vak'a da anlata- ra, toplıyacakları parsa bilatered - ve doktor Mehmet Ali Umay'' '11111 

yım: Madera vilayetinin bir kasa- düt elli lirayı bulurdu. Çünkü, Kava net ve şükranlarımızı aleneJl bt') 

basında bir kadın bir batında üç la güre§ini seyretmek için hiç şüp- hürmetler ederiz. 
çocuk dünyaya getirir. Çocuğun bi- hesiz on binlerce halk toplanacak
risini kralın adı olan "Vittorio,, , i- tı .. 
kincisini "İtalia,, , üçüncüsünü de, 
Mussolini'nin adı olan, Benito ile 
tesmiye ederler. Bu fevkal8.de do
ğumdan haberdar edilen Madera va 

kasaba doktoru olduğu anlaşılıyor. , 
Doktor beş sene menfaya mahkum 
edilmiştir. 

lisi, demoğrafi siyaseti mucibince, 
t elgraf ile çocukların sıhhatini so
rar. Kendisine şöyle bir cevap ge
lir: "Vittorio uyuyor, ltalia ağlı
yor, Benito da gülüyor,,. Hemen tah 
kik at acıb.for ve teJgraf ı verenin 

İmparatorluğun ilanından son

r a halk şu şarkıyı söylemektedir: 
"Prima ehe avevamo H re, beveva
mo una t a.zza di caf fe ; ora ehe ab
biamo l'imperatore, non ne santia-
nıo ne anche 1'odore,,, Tercümeai: 

Oğullr.rı • d~ 
Şefik Yesari Mahmut ~ 

-- -- • fıll' 
"Evvelce kralımız varken bif. j.ııt' 
can kahve içebiliyorduk; §İılldi <ıl' 
paratorumuz var, kahvenin 1<oJC1P 

nu bile duymıyoruz.,, eDe 
Şimdilik bu kadarla jktifil 

Siırnor Antonir Lovota· 

/s 9:;9 \.nkara, 14 :f'I 
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t nbullular Mebuslarına 
Der-ilerini· Döküyorlar 

Sulh Düşmanlarıncı 
''İnsanlığı tanı, hakka hürmet et,, 
uN azarında hcrşey mübab olmasın,, 

Bir kan tulumunu andıran yüzün, 
Barıı} güneşinde yanıp solmasın. 

Alkan lıasretile gecen giindüzün 
Uğursuz ba.5ına zindan olmasın. 

Beykoz Ve Civarı Halkı Kendilerini 
Dinleyen Mebuslardan Ne istediler? 

lnsanlığın kandan bıktığı gün<le, 
Kuduz bir istek var kara gönlünde. 
Senyor çok sakın ki o kan önünde 
Seni bir boğacak tufan olmasın 

Komşunun bağına atarak gözü, 
Dolama diline her saçma sözü, 
Sakın yokladığın k~on bo~· nuzu, 
Oturak yerine tırpan olmasın. 

• 

. .. - Jst.anbullula.n dinliyen mebuslardan Emekli general Klzun Karabeldr ve Abidin Daver 

i· llebuslanmız halkın dilek ve şi- sedilmiş midir bilmiyorum. Fakat 
~Yetlerile ehemmiyetle alakadar Sıhhiye müdürü haberdar edildiği 
:~tadırlar. Son defa olarak üs- halde, bu işin bir çıkarını bulma-
Udar halkını dinliyen saylavlan- mıştır. 
~· birkaç gUn evvel de saat 15 de Dedi... 
~Ykoza giderek, Cümhuriyet Halk Bundan sonra Beykozlu bir va-
1\l'tisi binasında Beykoz ve civarı- tanda!} söz alarak şunları söyledi: 
~ derUerile meşgul olmuşlardır. - Son zamanlarda, kazamız hal 

İlk önce, Anadoluhisar idare he- kını hayrete düşUren bir meseleyi 
)eti namına, azadan Ziya söz almış .sizlere arzetmeği bir vazife bilirim. 
~e isteklerini şöyle bildirmiştir: MalCım olduğu gibi 1stanbulun 

- Gerek Anadoluhisan ve ge- üç iyi suyu vardır. Bunlar Kocataş, 
~it onu takip eden biltün Boğaziçi· Karakulak ve Göztepe sulandır. 

ı,e ~ en büyük derdi sıtma ve sivri- Bir müddet evveline gelinciye 
ret· 'inek meselesidir... Müteaddit de- kadar bize yakın olan Göztepe su
~ parti vasıtasile yapılan şika· yundan istifade edebiliyorduk. Fa-

eP' )etiıniz maalesef neticesiz kalmış, kat bir gün bu sudan artık, halkın 
1 , ~ ınıntakalan sivrisinek ve binne- faydalanamıyacağı bizlere bildiri!-

. ~ ~tmaıuJl...!a!!ribatından_ kurta- di. Me~leyi anlamak için bizzat 

~ı~lit'. Sıhhiye MiidürıüğUıWn, 1 ~ıhn:,t ~ieri Mi!~[rlü~ Kiiüm~ 
~ara dökülmesi için, verdiği Oradan aldığım cevapta: 
~ot, nihayet mevzii bir tedbirdir. - Bir zatın, istida ile müracaat 

: bize büyük faydalar temin ede- ederek mezkur suyun sahibi oldu
llııyor .. Bahusus ki köylünün or• ğunu söylediği ve. su başında bulu
~ar gibi tabii bir servet yüzün· nan alakadar memurların çektiril· 
b' buralara daha fazla akın etti- mesini istediği bildiriliyordu... Se-

. "1 üç dört senede bunun bizler simi ~ıkarmadım. 
~ ne mühim bir ihtiyaç olduğu Halbuki İstanbuldan pek çok mi
~haı kendini gösterir. Son za - safirler sırf bu su için buralara ka· 
~larda mazbata ile yaptığımız dar gelirler.. Bundan başka Hisar, 
~ ilracaatta, • "Kadıköyde faaliye- Kanlıca ve Çubuklu halkı da bu su 

ieçen, mtma mUcadelesinin bu- yu içer .. 
~ara da teşmilini,, istedikse de, Kaymakamlık ve nahiye müdür-

o'C' e.....~iye Vekileti bu dileğimizi,. büt lüğüniln bile haberi olmadan, onlar 
'""QllZ müsait değildir,, diye kabul vasıtasile bize bildirilmeden yapı -
~edi. Vekfı.let, bu iş için bizzat vi- lan bu vaziyetin artık ne dereceye 
~?tin uğraşmasını tavsiye etmek- kadar doğru olduğunu bilmiyo
haı ır. Halbuki, vilayet bunu bildiği rum. Fakat şunu söyliyebilirim ki 
~de sesini çıkarmıyor. Mesela yapılan şey hiç te doğru değildir ve 
~!tınıda .büyük bir bataklık mev- olamaz. 
~tur ki, bu bataklığın hem taaf- lş Sıhhiye Müdürlüğünde el'an 
~ Ve hem de sivrisinekleri civar olduğu gibi duruyor. Şimdi de gtı
blt} talcalara dayanılmaz rahatsız- ya suyun havuzu pis olduğu için 
' llr vermektedir.. Bizim, yüksek kapattırıldığı iddiası ortaya sUıiil
tt~nuzdan ricamız sıhhi ve ida- mektedir. 

lle§kilitın, bu işle adam akıllı İkinci bir ricam da, Beykoza bir 
~t lacak bir şekilde daha ziyade halkevi yaptırılmasıdır. Öyle bir 
etıiD} •d' ..,.. emesı ır... halkevi ki, içinde gençlerimiz her 
~il~\Uıdan başka, malfım olduğu veç.. türlü faaliyetlerde bulunsunlar ... 
bı.ı~ '.KUçUksuda yeni bir plaj ya- Kazamızın nüfusu dokuz bindir ... 
· ~r. Gençlerimiz kahve köşesinde sürü
~antezi olarak hiçbir iyinin ya- nüyorlar ... Bu vaziyet çok fena ve 
) ası unutulmayan bu plajda, . ne acınacak bir şeydir .. Bugün, hepi
~~ ki en ehemmiyetli bir ihtiyaç mizin içi kan ağlıyor .. Gençliğe ya
~ 'f ed.ilmemiştir.O da hela meseleis zık olmakta! .. Bu uçurumdan on-

'\i;:· 'l'asavvur ediniz ki, yüzlerce ları, ancak bir halkevi, toplanıp 
~ ~in günlerlııi geçirdikleri bu yer dertleşecek, okuyacak bir parti bi
~lr tek yüz numara yoktur ... Ve nası kurtarabilir ... 
ı,, bilmecburiye bu en tabii ihti- Bu çok haklı dileğe, mebuslan-
~cııu civar bostanlarda veya onla- mız şu cevabı verdiler: 

~alanında defediyor. - Ehemmiyetli bir mesel~ye te 
ıııu :aendislne, meseleyi, kaza ve mas ettiniz.. Hilkfunet peyderpey 
tı~tenınatınm dertıerile alakadar bu işleri halledecektir. Fakat şunu 
~l> 81 hasebile, kaymakama anla- da unutuyorsunuz ki, bugün şarkta 
, 2~atnıadıkları soruldu.. öyle yerler vardır ki, tenvire muh-

ıya, buna cevaben: taçtırlar .. Bu dileğinizin bir aynini 

a..ı"::~ymakamımız daha yeni de Sanyerde söylediler .. Maaınafih 
"';~ is:in ~eseıe kendisine bah ,. bunun hakkında ehemmıyeUe met-

gul oluyoruz. 
Bundan sonra gene Beykozdan 

bir vatandaş, bir hastane ihtiya
cından bahsederek şunları söyledi: 

- Bugün, burada hastane değil, 
bir dispanserimiz bile, ne yazık ki 
yok .. Vakıa Ömerlide bir dispanser 
mevcutsa da, uzak olduğu i<;in bize 
hemen hemen hiç faydası dokun -
muyor.. Bir hastane kurmak isin 
tam 18 senedenberi uğraşıyoruz. 

Bahusus ki şimdi bu mıntakada 
beş büyük fabrika mevcuttur. Bun
lardan SUmerbankm kundura fab
rikası 1300, lnhisarlann ~işe ve 
cam fabrikası da 100 kişiyi besler .. 
Geriye kalan Sokoni- Vakum gaz 
depolan, halat ve ip fabrikaları da 
müstesna .. Hemen hemen bir ame-
1 .. _._ ......... __ "alon nn ha.valinin 'bil' 
...... ·'P'"'"<.a.~ _........ ...,_ ••• - --- ....,_ ' 
hastahaneye pek çok ihtiyacı var
dır. Halbuki yeni ~ıkan kanun 500 

kişiyi mütecavi~ olan fabrikaların 
birer hastane yapmasını mecQur 
tutmaktadır ... Geçen aene bu beş 
fabrikanın mümessilleri toplana
rak, aralarında. anla.etılar ve "Bo
ğaziçi hastanesi,, adiyle 60 kişilik 

bir hastane yapmaya karar vermiş
lerken, şişe ve cam fabrikası her ne 
dense bu fikrinden caydı. Sebebi de 
İnhisarlar Umum MUdürlilğü va
sıtasile İnhisarlar Vekaletine ya
zıldığı halde bir cevap gelmemesi, 
Bina Çubukluda hazır duruyor .. İş 
yalnız, İnhisarlar Vekaletinin kabu 
lüne muntazırdır. Eğer vekalet bu 
na razı olursa, ki olmamasına hiç 
bir sebeb yoktur. Hastahaneye şe
hir namına da iştirak edilmesini is
tirham edeceğiz. Zira, her fabrika
nın 12 yatak yapmasile meydana 
gelecek olan bu 60 yataklı hasta
ne, eğer işçiler tarafından, ihtiyaç 
vukuunda, doldurulursa, bu sefer 
halk ve köylülerimiz açıkta kala -
caklardır. Eğer şehir hastaneye iş
tirak ve idaresini deruhte ederse, 
hem yatak adedi çoğalır.. ve hem 
de daha. iyi olur. Biz belediyeden 
yalnız 10 ya.tak rica ediyoruz. 

Cümhuriyet köyünden İbrahim: 
- Bizim, şimdiki köyüm.Uz dev

ri istibdatta Hacı Hüseyin Paşanın 
çiftliği imiş.. Çiftlik sonradan Ak-

kerman adında bir yahudiye satıl
mış.. Bundan yedi sene evvel, Bul
garistandan anavatana hicret et
miş, Fevzi, Mehmet ve Mustafa a-

dında üç zengin muhacir, Akker
mandan çiftliği almak istiyorlar .. 
Pazarlık neticesinde kabul edilen 
50.000 liranın, 10.000 lirasını peşin 

veriyorlar... Bunun üzerine bu üç 
zat, Bulgaristandaki dostlarına 

meseleyi anlatarak, çiftliği bir köy 
fapacaklarını ve kendilerini bekle· 
diklerini ıazıyorlar.. Bunu işiten 

Bulgaristandaki vatandaıplanmız, 

anavatana kavuşmak ı;;evincile der· 
hal bu davete icabet .-c!iyorlcar .. ve 
bu üç zata oturacakları köyün be
ckli olmak üzere herkes haline göre 
bır pPra, veriyor .. Bundan sonra, bu 
üç zat, çiftliği Ziraat Bankasına 
ipotek ederek aldıkları 20.000 lirayı 
Akkermana, çiftlik parası olmak ü
zere götürüyorlar.. Geriye kalan 
bor<; faizile beraber 17,000 liradır .. 
Fakat zamanla bu parayı ödiyemi
yorlar. Bunun üzerine Banka işe el 
koyarak, 17.000 lirayı Akkermana 
veriyor. Bu suretle üç kişi bankaya 
borçlu olmaktadırlar. Köyümüz bir 
kaç sene evvel 90 hanelikti, şimdi 
ise, bu borcun ödenmiyeceğini bilen 
halkımıZln bazılan. kendi verdikleri 
hisseden vazgeçerek, başka köylere 
çekilmişler, ve bugün ev miktarı 40 
haneye inmiştir .. Şimdi, banka köy 
leri zorluyarak ya çiftliğin bedelini 
verin veya bizim hesabımıza kira 
ile çalışın demektedir. Bankaya 
borçlu olduğumuz 17.000 lira hali 
hazırda, faizinin de ilavcsile, 36.000 
lirayı bulmuştur. Sizlere dileğimiz, 
bankanın bizden faiz almıyarak, bu 
paranın ödenmesini beklemesidir. 
Biz her sene ona muayyen bir para 
verelim .. Daha olmazsa, hükiııneti
miz, bızlere bir cemile olmak üzere 
parayı ödesin. Eğer bu vaziyet de

Her toprakta olmaz ümduğun :fayd,,. 
Yılansın itıin ne güne ·te ayda, 
Sökmez kuruntudan azacık cay da 
Dü~ün sonra Roma viran olmasın. 

REFİK BAYSAL 
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"Rados,, a Varacağım 
Ardır, Kemalist nesle, yerinde duraklamak, 
lstiyonım, mutlaka, düşmanımi haklamak!. 
Çarptıkça damarımda "Ata,, mın asil kanı, 
Söndüremt"Z denizler bağnmdaki volkanı! .• 

, 

Rod08 ! Sensiz yaşamak mümkün mii benim için t ~ 
Kanıyor hasretinle yüreğim için için!.. ,. 

Bütün engelleri bir hamlede aşacağım! 
Aslan gibi kükreyip, sel gibi ta.ı.;aca.ğım ! .. 
Sahla.nan benliğime bir cihan gem vuramaz, 
Oyna.'Oa arz yerinden Türk sa\·aşsız dur.ımaz! •• 

Rodos! Sensiz ya.samak mümkün mü l~nim için?. 
Kanıyor hasretinle yüreğim için için! .. 

Yiğitlik cevherini kanımda ta~ıyonım, 
A.sıkıyım Türklüğün, Türk için yasıyorum!. 
Nlne~in bağnndaki yarayı saracağını! 
'Bu~ün değilse, yann "Rodos,, a \'aracağun ! .. 

Rodos ! Sensiz yaşamak mümkün mü benim lçjn ! ~ 
Kanıyor hasretinle yüreğim için için! .. 

CEMAL OOUZ <Jea. 
(Uslu Ozan) 

vam ederse, emin olun ki köy, bir !!!=~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kaç sene sonra tamamen boşalacak riyet Halk Partisi başkanı Raglp 
tır .. : Bizim köyümüz gibi, modern ayağa kalkarak çok güzel bir şekil
ve temiz bir köyün, ahalisiz kalması de şunları söyledi! 
devlet hesabına büyük bir kayıptır. _ Sayın saylavlarımız .. Saatler-

Bu meselenin hal çaresini bul - denberi kardeşlerimin dileklerini, 
mak üzere, mebuslarımız, herşeyde yorulmadan dinlediğiniz için size 
olduğu gibi ehemmiyetle not alarak, minnettarız .. Fakat şunu da ilave e
köyliilere söz verdiler. deyim ki, bu dilekler birer sivilce 

Akbaba köylüleri namına bir va- mahiyetindedirler. Bu sivilceleri ko-
tandaşın dileği: parmak için, asıl mühim mesele, ana 

- Bizim mıntakaınız ormanlık çıbanın bağrını deşmektir. Ben hu
olduğu için, hepimiz hayatımızı bu zurunuzda şu ehemmiyetli çıbanın 
sayede kazanırız. Mesleğimi:ı, iımon deşilmesini rica ediyorum. O da da
ve portakal sandıklarına çember Y0 P hili teşkilatımızın, bu mıntakada 
maktır. Fakat bü işde büyük bir çok ihmalkar davranmasıdır.. E
zorlukla karşılaşıyoruz .. O da çap, min olun ki muhterem saylavlanm 
yani ruhsat meselesidir.. 15 Jenedenberi buraları, tek bir mili 

ci!:lir. ~~Uciiir!t~Ün Bey!ta1!1$l 1 Kiy; mÜ1~ görmedll~r:: V~-
bir memuru var. Köyümüz buradan tandaşların dilekleri, nihayet sil-
5 kilometre ur.aktır. Sabah karanlı sile suretile halledilecek şeylerdir. 
ğında hangi bir işçi bu beş kilomet- Fakat beni dinliyecek idare i.mirle
reyi katederek buraya gelir ve or- rini karşımda gördüğüm vakit, 
man memurundan, yalnız akşama ben herkese, bütün dünyaya en gür 
kadar muteber olmak üzere bir çap sesimle bağırayım ki .. 
alır ve tekrar gene köye döner. - Rahatız, isteklerimizi alaka· 
Ormanın da köyden mesafesi 3 ki- dar makamlara anlatıp, onların dik
lometredir. Tekrar arabasını hazır kat nazarlarını üzerimize çekiyoruz. 
lar, ormana gider ve ancak kuşeuk Her istediğimiz, bütçe nisbetinde 
vakti işe ba,lıyarak, birkaç saat yapılıyor. Devlet mekanizması, bir 
çalıştıktan sonra yine köye avdete- kronometre gibi hatasız işlemek
der .. Bu suretle bir işçi her gün 16 te ... Bu millet nasıl çalışmaz, bu 
kilometre yol yürümek mecburiye- millet nasıl harbetmez ve nihayet 
tindedir.. Ertesi gün de ayni şey nasıl bir fatih kesilmez .. 
yapılır... Dileğimiz ya, uzun bir Eğer bir müfettiş gelirse, bütün 
müddet için ruhsatiye verilmesi, hakikatler, en feci şekliyle, çıplak
veya köyümüze bir orman mümes - lığiyle meydana çıkar .. O vakit her 
silini daimi olarak gönderilmesi- §eyin iksiri bulunur .. Ben bu vazi
dir.. yetten utanıyorum. Siz ki bizim 

Bunun Uzerine Beykoz orman mümessillerimizsiniz, sizlere bir 
memuru söz alarak, köylilnün di- babaya hitap eder gibi, dertlerimi 
leğinin çok yerlnde olduğunu, Akba döküyorum .. O vakit ancak rabatlı
ba ve civan memnu mınt,aka olduğu yabileceğim. Bizde teftiş yok say -
için ancak bir güne mahsus çap !avlarım .. Varsa da pek ihmalkar .. 
verildiğini söyledi. Bu nokta üzerinde sizlerin dikkati-

Mebuslarımız bu dileğe de bir nizi çekmeği en büyük bir vatanse
çare bulunacağını köylülere müjde- verllk addediyorum . 
lediler. Kılıçlı köyü Ocak başkuıı A.fir 

Sonra, Paşabahçeden bir zat a- Alp: 
yağa kalkarak dedi ki: - Saylavlarım, sizlerin son bir 

- İstanbul, kurumu.muzun dilin- dileğimizi de dinlemenizi rica edi
dedir. Öyle olduğu halde, bizim, ta yoruz .. 
Üsküdara kadar yolumuz berbattır. Bizim oturduğumuz yerin arazisi 
Yazın toz, kışın çamur bu yolu tama hemen tamamile ormanlıktır. Bu
mile faydasız kılmaktadır.. Geçen- g'ün ekilmiş ve ziraate yanyan 
!erde ani olarak apandisite tutulan yerleri nüfusa taksim edersek an
Beykozlu bir hasta kadını, kayıkla cak, adam başına bir dönüm yer 
Paşabahçeye, oradan da otomobille düşer. 
hastaneye gönderdik. Hele Paşabah Bunun için ha.lkınu:: ormandan 
çeyi Beykoza bağlıyan yoldan mü- odun kesmekle uğru.ş!r... Herkesin, 
nakale yapılması tamamen imkan- kendi nııntakası jçin tapusu vardır. 
sızdır .. Nafıa Vekaleti, o kadar rica 
ve istidalanmıza rağmen, meşgul Fakat 926 senesinde çıkan kanun 
bile olmuyor.. Bugün kazaınızda, mucibince, hususiy<->tini tasdık ettir
yalnız bir tek tanzifat arabası mev dik. 937 senesine kadar kantar ba
cuttur. şına 3 kuruş rüsum vererek kuJla -

Bu sırada. Akbaba köyü Cümhu• ııurdık. Fakat 938 de, "sizin orman 

larınız münazaalı muameleye tabi
dir,, diye kantar başına 6 kuruş rU 
suma tabi tuttular .. Yani, sonraki 3 
kuruş miri muameleye göre alını

yordu... Halbuki bizler, daha ev- . 
vel de arzettiğim gibi ormanlanmı- : 
zın hususiyetini tetkik et.mi§tik. 

Bu birinci nıeSJeJedir. İkinci ve 
mühim bir mesele de, adam başına 
senede 40 kantar odun verilme key
fiyetidir. Bugün, 40 kantar odun, 
şehirde 40, köyde ise 20 liraya satı
lır... Sizler de teslim edersiniz ki, 
bütün geçiml bundan ibaret olan 
bir işçi ailesi ef radile birlikte, bu 40 
lirayla bir sene geçinemez ... Bu va
ziyet Bozhane1 Öğ\\mçe ve Çö.!J.~. 

Köylti..~Ilde de ttynfdir ... Mesele bir: 
de orman memurundan soruldu .. ~ 
Memur dedi ki: .. 

- 3116 sayılı kanun mucibince 
biz, bunların hususiyetleri tasdik~ 
edilmediği için 3 kuruı rüsumu • mi

ri muameleye tibi tutuyoruz. Eğer 
varsa - ki olduğunu iddia ediyorlar·. 
tasdiklerini bize ibraz etsinler .. 0-
vakit, gene eskisi gibi 3 kuruş asıl 
rüsumu alırız. 

İkinci mesele ise doğru değildir. 
Bugiln, yeni kanuna nazaran, her
kes, işlemek şartile, hakkı olan bi
rinci 40 kantardan maada, ikinci, 
üçüncU ve hatta dördüncü defa da 
40 kantar daha alabilir. Bunlar biz
den istemediler ki, vermemezlik e
delim .. 

Köylüler, bu sefer: 
- İstedik, fakat-gene vermedi

ler .. 
Dediler ... Sonra Aşir Alp §Unları 

söyledi: 
- Şimdiye kadar, hiçbir memur, 

köyümüze gelip, bizimle, şu tarlayı 
biraz dinlendirin, şuna mısır yerine 
yonca vesaire ekin diye, meşgul ol
mamıştır ... Mademki memur, bizim 
anlamadığımızı ileri sürüyor.. Şu 

halde, bundan sonra ondan ilk 40 
kantarı istedikten sonra, ikinci ve 
üçüncü 40 kantariarı istiyeceğiz .. 
Bakalım gene verıniyecek mi? .. 

Bu, ziraat memuru meselesini 
sizlerden tekrar rica ediyoruz. Bi-
zim, bir mi.l§rike çok ihtiyacımız 

var .. Bu. suretle tarlalarımızın çü
rümesi ve kısırlaşmasının önüne ge
çebiliriz. 

üç saattenberi Beykozluların c1i
leklerile alakadar olan mebus1arı

mız, §ikayet ve dileklerin hita~ 

bulması üzerine, halkten müsaadf 
istiY.~ ayrıldılar. ' 

~ ~ai1' lCarabudaN 1 
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Bursa Türkkuşu Çalışmaları 

' 

ti 

pEVLET DENIZYOLLARI İŞLETME 
UMUM MÜDÜRLOGO iLANLARI 

Acentalarımız tarafından görülmesi lizun gelen yolcu ve yük · 

Ieri ile vapurlarımıza wrilen eşyanın nakil, teslim ve tesellilmüne ai 

herhangi bir müracaat veya ihtilil hakkında yapılacak şifahi ve ta.h 

rai müracaatlarm doğrudan doğruya ali.kadar acentalanmıza yapıl 

ması icabederken Umum Müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 

gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, İstanbul Galata'da 

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

lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımwn uğrağı olan iskelelerd 

de doğrudan doğruya mahalli acentalanmıza yapılması lüzumu ilan 

olunur. (6175) 

• • • • 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
lstanouldan 20 Ağustos pazar günü kalkması icabeden lzmir 

sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde bu
lunmak istiycnlerin bu merasime yetişmelerini tcminen yalnız bu 
haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos cumartesi günü saat 11 
de kalkacaktır. (6239) 

Bursa, (Hususi) - Bursamızm 

havacılığa verilen ehemmiyeti çok 
büyük ve yerindedir. Bütün genç
lerimiz, havalarımızı seve seve mU
dafaa etmek için bu sene İnönüne 
42 kişilik bir kafile halinde gitmiş
lerdir. Bundan başka üç kişi de 
Ankaradaki motörlU tayyare kam
pına iştirak eylemişlerdir. 

yukarı çıkarmak mümkündür. Bu ===================:-::==============.:..;;:======= 

Bursada bu yekunun az olduğu
nu gördüm. Bunun sayısını daha 

8fl :ıg il 

yekQnun fazla alınası içın de bir 1 
planör yetiştirmek üzere hocaya 
ihtiyaç vardır. Türkkuşu bu hoca
yı temin ederse emin olunuz ki çok 
az zamanda bu yekun çoğalacaktır. 

Resimde Bursa Türkkuşu şube
si başında yorulmadan çalışan e -
mekli General Talat Sualp ile aza
dan Murad Arıburnu Türkkuşu ta· 
!ebeleri arasında görülmektedir. 

88 00 

S iNiR AÖRILARI - B YGINLI 

ÇARPINTI BAŞ DÖNMESi 

ASABI ÖKSÜRÜKLER - UYKUSllZLU~ 

Ve SiNiRDEN iLERi GEL N 

B ÜTÜ N RAHATSIZLI KLAR I 
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.. _ Sevgisinden emin değilim, f 
bir tecrübe edelim,, demiş olsam ne J 
yapardınız?.. Selim, kadınlar inti
kamcıdırlar. Feridun Beyin kızının 
da bu hususta bir ihtisası olabilece
ğini de hatırda tutun ... Fakat endi· 
şeye de kapılmayın.. Ben yüksek 
kalbliyim. Gelecek sene 14 eylülü 
bekle, o vakit lazımgelen şeyleri 
konuşuruz.,, 

Bu sözler üzerine elini uzattı, ve 
Selim, öpmek için hareket ederken, 
elini geri çekti ve: 

- Acele etme, dedi. Bir gün, göz 
yaşları dökerek ellerimi öpeceksin. 
dedi. Ve gülerek, odadruı dışarı çık-
tı .... 

Feridun Bey Sellinin elini sıktı: 
- Dünyanın en kibar ve yüksek 

kalbli bir adamısınız, dedi. Fakat 
kadınlar da, kadındır işte. Tehlikeli 
bir oyun oynamağa başladınız. Bu
nu haber vereyim. Artık her şey 
elinizde. Bunun müsbet ciheti de 
var menfi cihetleri de!,. 
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SELİMİN DEFTERİNDE! 
BAZI PARÇALAR 

Nakleden : ORHAN_!: 

15 Kanunusani. - .e 
Büyük bir baloda bulun~uŞl ol· 

d. · gnze çok eglenmiş. "Ken ımın flı11" 

dub'llnll hissediyordum ve etr~ştJ.•• 
da epey takdirkarlar topla~ ıc.ıs
diye yaz.ıyor. Selim, işte bUgunchınll 
kançlık denile.n şeyin ne oldUo 
anladın. 

16 Nisan, - bil 
Aşak! Aşk! ... Ah. onu yaln~ 

sabah öğrendim! Saat onbirde e1l 

küçük bir kutu getirdiler. A~dt 
ellerim titriyordu. Kutunun 1 bit 
bir madalyon, onun içinde d~ 
resim vardı. Portrenin altın 
satırlar yazılı idi: . 

etıl 
"Bir zambağın hayabnda ) . 

. . birdeıtbfttl bir habra,,.. Kalbm1de 
1 

gi: 
kuvvetli bir heyecan uyandı: "' 
ıa hayret içindeyim! Evet, re~~, 
n;ın portresi idi. Saçları, gö }le' 

ağzı hepsini tanıyorum. Yııln1~ .. 
yaz satenden robasını bilıniyo da! 
Bununla beraber onun, bu ıta r • 
güzel olacağım asla düşünıniiY06()11 
dum ! Saadet ve neşe yüzüne ~ vııt' 
bir zarafet ve güzellik iarctı ~ 
muş. Eski kederli halden artık~ 

1 Teşnn· ievvel, kalmamış. Ve sen benimSin, IJIJ 
"d • Beni . • ve b aı sın m eserımsın.. ttı· 

Küçük çeşme, küçük çeşme, uz da doğru. Zira sen. bizzat ~..P.. Adana Halkevi 
Temsil Şubesi 

Buraada bir katll altı 
eene hap•• mahkOm oldu 

Bursa, (Husust) - Buğün ağır 
ceza mahkemesinde bir katilin da

gibi akan soğuk suyunun şırıltıları ğım yeni bir şahsiyetsin. X:W~ 
arasındadır ki talih, hayatımın en hayatın ateşini üfleyen beDIDl• .,.. 

' mühim safhasının ilk satırlannı . . ---....ı--nn bSr 
pımıze can veren, ~uu...-.... itııı vasının kararı verildi. 

Katil Kadim, bundan bir müd
det evvel Yalovanın köylerinde o
turmakta iken karısı Latife ve bal- DiND i RiR 
dızı Hatçe ile aralarında çıkan bir •••••••••••==••••••••••mm•••~ 
kavga neticesinde, katil Kadim ka- ================================================== 
rısı Latifeyi hafif surette yarala-
mış ve baldızı Hutçeyi de göğüs na· 
1liyesinin mühim yerlerinden bıçak· 

·vurmak suretile öldürmüştür. 
Bunun üzerine, bugün katile ve

rilen karar okundu ve tebliğ edildi. 
Türk ceza kanununun maddei mah
susalanna göre 6 sene hapse mah
kf.ım edildi. 

I! llll 88 
Adana, (Hususi) - Adana Ha!- l negölde gUzt: 1 bir 

kevi temsil şubesi köy temsillerine kitap aerglsl 
bilylik "Mr faaliyet ve ehemmiyetle 
devam etmektedir. Bu hafta da Bursa, (Hususi) - İnegöl Hal
(İncirlik) köyüne gidilerek Kanun kevi, bir aydanberi hazırlamakta 
Adamı piyesile iltimas ve tavsiyeyi olduğu kitap sergisini evvelki gün 
tezyif eden Tavsiye mektuplan isim kalabalık bir davetli önünde mera-

lstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden : 
Cinsi Adedi 

~-~~--~-~---~---~---~~------Ölçü bastonu 
Emaskülatör 
İncik şeridi 

Sadır muhiti ölçüsü şeridi 

25 
25 
25 

2~ 

1 - Yukarıda adet ve cinsleri 6Österilen maJzemei baytariye açık 

arttırma ile satın alınacak ve muhammen fiyatı 1445 liradır. 

2 - Arttırma 31/8/9Ş9 perşembe günü saat 15 de vilayet veteriner 
müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 109 liralık mm-akkat teminat 
akçelerini vilayet muhasebesine yatırdıklarına dair makbuz ibraz etme-

leri. Bu hususa ait şartnamenin meıklı.r müdiriyette görülebileceği ilan 
olunur . "6282,, . li komedi temsil edilmiştir. Aynca simle açmışlardır. 

Saat 17 de toplanan davetlilert =======================:::::;:==================== Fikri Sayar tarafından altı okun 
mana 1re ehemmiyeti anlatı ış, ka· Belediye bandosunun çaldığı is~k-

......--......... ~ ..... ·-_....,..-... ~~ - ~ ~· -ı IA! ınf~ ile ıiıeiiS'ame 't491u.r.u.1§ur. 1 
.. nui "~ ianun önünde va.zil ~'11miz 

lstikliıl marşından sonra muallim 
faah edilmiş, yine temsilci gençler- Hamdi Uğurlu bir nutuk söylemiş 
den bir grup köy türkülerinden o- ve bunu müteakip kaza kaymakamı 
kumuşlar ve bir monoloğla progra- A. Beyoğlu, Halkevinin faaliyeti ve 
ma son vermişlerdir. 170 haneden serginin ehemmiyeti hakkında bazı 
ibaret olan, elektriği, bir un ve bir 3Cyler söyledikten sonra, kordelayı 
çırçır fabrikası, mektebi, camii, o- keserek sergiyi açnuşlardır. 
kuma odası, kasap, berber, bakkal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dükki.nları, fırını, kah vesi bulunan 
İncirlik köyü ahalisi temsillerden 
silinmez intibalarla pek ziyade mü
tehassis olduklarını beyan etmişler
dir. Fotoğrafta bu gençlerden bazı-

"Esbap arasında, şehit olmak
tan daha büyük bir mertebe olmı
yacağından bu· hadisteki şehadet 
müjdesi Ammar için bilyUk bir ni
met oluyordu. 

"Aradan epeyce v akit geçti, 
Hazreti Ali'nin halifeliği zamanın
da, Muaviye bin Ebusüfyan ona is
yan etti. Saffeyn'de yapılan muha
rebede Ammar bin Yaser, _Ali'nin 
bayrağı albnda bulunuyorcı ... 

"Ammar, bir gün meydana gele
rek, Muaviye'ye hitaben: 

- "Ey ciğer yiyen Hin'din oğ
lu [1] Allahtan keorkmaz ..:.:e Pey
gamberden utanmaz mısı~ ! Beş 

~ünlük dünya için müslümanlar 
arasına fesad tohumunu ektin. 
Müslümanları biribirine düşürdün. 
Yakın zamanda toprak altına gire
ceksin. O vakit vay haline! 

Diyerek yaşı ilerlemiş olduğu 

halde Muaviye ordusuna hücum et
ti ve kahramanca dövüştü. 

"Nihayet, Peygamberin söyled-i 

[1] Muaviye'nin anası Hind, 
Peygamberin amcası Hamza Uhud 
1ıarbinde şekit olunca ciğerini ye

; mişti. Bundan dolayı ona: "Akil6-
«U'~kMd,., (oiğerleri 1fiyen) dmı
mi§tJ. 

. . -- .... 

lan temsil komitesinin çok çalışkan 
başkanı ve ilk öğretim teftiş §efi 
Asım Esen'in etrafında görülmek
tedir. 

Yusuf Ayhan 

ği gibi, Muaviye askerlerinin elin
den şehadet şerbetini içti ve ölür
ken kendisine bir kap içinde süt 
sunuldu. Ammar'm dünyada son 
nafakası bu bir içim süt olmuştur. 

YİNE ESHABI SOFF A 
"Mescidin sofasında, yukarıda 

da yazıldığı gibi, Eshaptan fakir 
olanlar yatıp kalkarlardı. Bu eshap 
o kadar fakir idiler ki, sırtlarındaki 
gömlekten başka, mal denecek şey
leri yoktur. İçlerinden bazılarını 
Hazreti Peygamber, kendi sofrasına 
alırdı. Diğerlerini de esbap, arala
nndn taksim ederek evlerine götü
rür, ve orada karınlarını doyurur
lardı. 

"Esbabı soffa, her zaman mes
cidi şerifde ve Peygamberin yanın
.da hazır bulunurlardı. Diğer eshap 
ise yalnız namaz vakitlerinde mes
cide gelip Peygamberle namaz kıl
dıkfun sonra, evlerine çekilirlerdi. 

"Eshabı soffadan Habnb der ki: 
- Biz, Hazreti Muhammed'le 

birlikte hicret etmiştik. Tanrının 
nzasını almaktan başka bir maksa
dımız yoktu. İçimizden bazıları, "ilk 
gazvelerde bu dünyadan göçtü. 
Bunlardan biri de Mis'ab bin 0-
meyr'di Uhud gazasında. şehit oldu. 

Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

- icabında gün~e 3 kaşe alınabilir. -

ÖldüğU zaman, bir küçük bezden 
başka bir şey bırakmadı. Bu bez o 
kadar küçüktü ki ba.5ını örtsen a
yakları açıkta kalır, ayaklarını ört
sen, başı açılırdı. 

"Peygamberin emr~ üzerine, 
Mıs'ab'ın bezini yüzüne örttük. A
yaklarını da ezher denilen boya otu 
ile kapattık.,, 

-15-
HİCAZLILARIN HAYAT ve 

HUSUS1YETLER1 

H azreti Peygamberin Medine
ye hicreti ile, İslamiyet haya

tında yeni bir devir başladı. Hazreti 
Peygamber, uzun .&enı:ı.er, kurduğu 

dini kuvvetle mildafaa ve büyük bir 
kiyasetle inkişaf ettirdi. 

Hazreti Peygamberin yavaş ya
vaş idaresi altına aldığı, isliıpiyet 
nflriyle aydınlattığı muhiti, hayat 
ve hususiyetleri ile anlamak için bu 
hayat ve hususiyetlerin küçük bir 
tarihçesini bilmek lflzımdır. Hazreti 
Peygamberin herplerini anlatma.-

- es -
dan evvel, aşağıda, Hicazın cahiliyet 
devrine dair biraz malfımat vermeyi 
münasip gördük. 

••• 
Ceziretülarabın şimal ve cenu -

bunda bulunan Arap akvamı diğer 
medeniyetlerle temasları neticesinde 
islamiyetten evvel epeyce medeni-
leşmişlerdir. Fakat ortada bulunan 
kısım.. susuz bir çöl ortasında 

mahsul vermiycn bir arazi parçası 
olduğu için büyük devletlerle te
mastan uzak yaşamıştı. 

Hicaz arazisinin etrafı, o kadar 
sarp ve geçilmesi güç arızalarla mu
hat idi ki, bunlara karşı yapılan is-. 
tili teşebbüsleri muvaffakiyctle ne 
ticelenmedi. 

Milattan evvel on dördüncü asır
da, Mısır hükümdarlarından "Se
zostris,, diye şöhret bulan ikinci 
"Ramses,, , yine milattan dört asır 
evvel Makedonya Kralı bUyük ls • 
kender, yine milattan evvel birinci 
asırda Roma. İmparatorlarından 

yazdı. Ne dedim, bir safhasını mı tın ufu.klannı açtıran, hep ~:_--,,. 
işaret etti, hayır, bilakis bütün bir fa.kat bütün bunlara :rağınen ~ 
hayatı içine aldı... malik olmağa layık mıyım? .. 

30 Teşrinievvel, [Devanı~ 
O şimdi İstanbulda, fakat bir=============::::~ 

kollejde değil, babasının yakin ak- E!ıEtinTLYd! !e~~S U rabasından N ... harumın evinde. 
Yazdığına bakılırsa, henüz alı§ama
dığı bir gürültü patırdı içerisinde 
yaşıyormuş. 

3 Teşrinisani, -
Çok çalışıyorum, fa.kat aklım 

pek başımda değil. Ah, öyle zaman
lar oluyor ki, Bizans tarihini, önüm ~ Pm{ICf 'ıır) t · ~ 
deki kağıtları, hepsini unuluyo.rum ! _ .. AU· 
Gözlerimin önünde, türlü türlü va- EYUP SULH HUKUK ~.....-
ziyetlere giren siyah kadife elbi- L1C1NDEN: • 
seli bir hayal canlanıyor. Bu hayal, Hazine tarafından Beyoğlu ~ 
~ vah§i tavu·lı: sert. bakışlı, eim 11 numaralı kebapçı Halil'~~ 
magrur tavırlı d~.e telınldekik kırbnbi~ tasile Arif Zeki aleyhine ikaD1e e} 
atına vurarak or na a aşan r d u-,a· 
çocuk oluyor. ve sonra bi~~~ lemiş. olduğu alacak .dav~sın a ~ 
bu da değişerek, ayaklarımın onun- metgahı.oın ~hulıyetine ın . • 
de çökerek başını dizlerime koyarak ilanen tebliğ olunan d vethre ,, ~'?.' 
zl~ı-~r.~!!: !,içc~r>.l n !!~~~ zavaiiıı ~ iuıecijglnden iıaıJn~; :U 'k~ 
t>ir çocuk ortaya ç~kıyo~~· so?ra bu gıyap karan çıkarılmasına knrıır '~ 
da kaybolarak yerme gozlen ateş .1 • 1 -dd ti kanuııiYe.9 
saçan ve elinde bir bıçak sailıyan n mı§ 0 up mu e .. t edil' 
genç bir kız kaim oluyor. Nihayet, zarfında mahkemeye muracna . 
onu, hareketinden evvel gördüğüm derilerini dermeyan etmcr.se ~ 
şekilde babasına: "Görüyorsunuz lan kabul etmiş sayılarak gıyrıJ:1ff"' 
ya henüz beni sevmiyor,, derken da karar verileceğinden malı~ 
gözlerimin önünde caıılandınyonım. . 11.k ld w 20tg1139 

menın mua a o ugu 
3 Kanunusani, - .. 10 d hk -~.:ı .. l>iı'° 
S kt b d k terakk. et gun ve saat a ma cıuc-- . 

on me u un a, ço ı - . . i91' 
tiğini, giri§tiği hayattan zevk alma- zat veya bilvcki.le bulunma.sı gtiı1 
ğa başladığım yazıyor. Fakat geçem işbu muameleli gıyap kar.ırı ı5 
gün. yine canı sıkılmış , Sebebini müddetle iliınen tebliğ olunur. 
~~~ (~~ 

"Ogüst,, ün Mısır valisi "Gallüs 11-
yüs., gibi büyUk fatihler Hicaz krt'
asını fethetmediler. İran fihları bi
el en satvetli zamanlarında buraya 
giremediler. 

Hicaz ahalisi düşmana karşı 

memleketlerini mahfuz gördükleri 
için medeni ihtiyaçlardan uzak kal
mışlar ve kolay ve basit bir hayat 
idame etmişlerdi. Hicazdaki kabiJe.. 
ler biribirine saldırmakla, biribiri
nin malını yağma etmekle vakit ge
çirdiler. 

Hicaz ahalisi, miktarı bilinmiyen 
bir çok asırlar zarfında bedevi bir 
hayat yaşadılar. Bunların bütün me 
deni cereyanlarla temasları, Hicaza 
muhaceret eden Yahudiler vasıta -
siyle olmuştur. Çünkü Musa Pey
grunber zamanında ve sonra milat
tan evvelki son asırlarda bir çok 
Yahudiler, RomaWardan gördükleri 
zulüm ve tazyik yüzünden Hicaza 
hicret ettiler. Hatta Neptiler bile 
Romalıların istilasından kaçmışlar, 
Mekke, Medine ve Taife yerleşmiş
lerdi. Yahudiler daha çok Medine
yc yerleştiler; çünkü kendi millet
lerine mensup "Evs,, "Hazrec.. ka
blleleri orada jdiler. 

Yahudilerin.. Hicaz Arapları U
zerinde, adet ve ahliUc cihetinde . -. 

büyük tesirleri olmll§tur. B~~ 
ret ve ilıtilatlardan sonra Jl.1""':1 ah:ılisi iki kısma aynlınıştır. :G1. 
kısmı, yani Yahudilerle karı~. 
yanlar seyyar ve bedevi Jıa.ya.tl ~ 
m muhafaza ettiler. Diğer ıcı it' 
Mekke, Medine ve Taif gibi ~ 
lerde yerle.~ler. 

Mckke Hac yeri: idi; etr~ 
her sene muayyen vakitlerde, 
raya birçok Araplar ziy:ıret.e : 
lirlerdi. Bu yüzden, Mckke, li 
zın, en meşhur şehri idi ve zn~ 
geçtikçe hacılann ziyareti sıısCS 
de bir ticaret merkezi oldu. . _ .. ıı 

Mekke, ilk çağlarda J.sID':'dı 
Peygamberin evlatlannın elinde 1 ı> 
ve bunlar Kabcnin kapıcıları ve ıııC' 
hafızlan idiler .. Fakat sonra .... ~tıl 
mendeki "Seddi Mearip,, i "J\1..,...ff 
Seli,, denilen müthiş selin tnhrf P c ıı 
mek üzere olduğu sıralarda or~: 
Hicaza hicret eden "Beni aas-ı;~ 
kabilesi Mekkeyi ve bütün ffic:ıZ ~ 
lan hakimiyet ve idn.r~leri ıı1t1~l 
almıştır. Sonrnları lsmailileT ''-9 ııl 
Adnaniler,, kuvvetlenınişler.. S: . 
Hnuadan yani Yemenlilerden Jı ef 
kimiyeti geri almışlardır. AdnfiJJl

1
11

, 
den, Kinane kabilesi ... Sonra dıı ~ 
reyi kabilesi zuhur etmi§tlr. 

. . .[Devamı var] 
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AK İMAMIN R AD y o p R o GRAMI ' 1 H E~IYET SANDIGI iLANLARI 1 
3 PARMAGI 

... ... 
CUMA: 18/S/939 r 10 - Bedriye Hoşgör - Muhayyer O/ o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli emlak satışı: 
12.30 Program, 12.35 Türk mü- şarkı - Bahara bak. Muhammen 'fERLI POLiS ROMANJ 

-Hl -

Süleyman Feyzi Beyi11 Kayboldıı
·;u Havadiai Bomba Gibi Patladı 

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli Semti Cinsi kıymeti ! ziği - Pl. plaklar - R. 
13.00 Memleket sa.at ayan, ajans 21.50 Müzik (Riyaseticümhur 

ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 bandosu _ Şef: İhsan Künçer). 
Müzik (Karışık program - PJ.) ı _ Meyerbeer - .Marş, 2 - A. 

19.00 Program, 19.05 Müzik Thomas _ Hamlet operasından or -
(Dans müziği - Pi.), 19.35 Türk phelie aryası, Clanıettc Si. B. için, 

Kumkapıda Muhsinehatun mahalle
sinde Mola taşı .;okağında eski ve ye
ni 19 No. h. 

İki buçuk katta 

odah ve e1ektrik tesi
satını havi bahçeli 

H50 

- Arabacı mı? Bu arabacı ki
lllin arabacısıdır? 

- Süleyman Feyzi Bey, kapıda 
duran arabaya binerek §Öyle lçeren
köYüne mi, Bakkalköyilne doğru 
ınu, yoksa daha öteye doğru mu? 
Gıt.nıiş. Sonra araba.dan inip kırla
ra dolaşmıya çıkmış. Arabacı bn 
llaata kadar beklemis, gelmediğini 
t0tünce geri gelniiş, bize haber ve
li Yor .. 

- Kocam, kocam mı? Ah, aca
ba' .... 

Radın yüzündeki kırışıklıklarla 
~ acı ihtimali etrafındakilerin ha
brına getirdi. Ali İdris onu teselli 
tçin: 

- Okadar endişe etmeyiniz; bel
~i dolaşmıya çıkmış, yolunu kay -
betnıiştir. Belki yayan dönmeye ka
tar vermiştir. 

Radın bir çığlık kopardı: 
- O yol, kanlı havuza çıkan, 

~taklığa yakın olan yoldur, değil 
llai? Ah... Kocamı öldürdüler! .. 

Ali İdris k~maya ve kadını tut
~Ya mecbur oldu. Necla hanımı 
'-' koltuğa yerleştirmeğe çalışır -

' ~ Madam Sara ve Ahmed Selim 
~ <>na yardım ediyorlardı. 

kargir bir evin taınar 
müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Kon~ 3 _ Bellini _ Norma operasının u- mı. 

yışlı bir köylüydü. Rıza büyük sa- nıa (Haftalık spor servisi), 20.30 vertürü, 4 _ Oskar, Strauss _Vals Fatihte esırı Hacıhasan yeni Haydar İki buçuk katta sekiz 
londa onu karşısına alarak: Memleket saat ayarı, ajans ve me- rüyası (fantezi), 5 _ Gounod - Fa- mahallesinde eski Haydar caddesin- odası iki mutfağı ve 

- Arabacı, dedi. Ben polis ko- teoroloji haberleri, 20.50 Türk mü - ust operasının baleti. de yeni Haydar yokuşu ve cadde- elektrik ve terkos te-
ıniseriyiın. Yalan istemem, ne bili- zı·~· o M". "k (Ope ı Pl) 

gı. 22.4 uzı rn arya an - · sinde eski 45 en eski 55/l, 55/2 ye- sisab olan maadükkin yorsan doğrusunu söyle. Süleyman ı _Latif ağa - Hicaz şarkı - Ni- 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
Feyzi Bey nerede? çin şepta seher ben zan 2.al'ım, 2- esham - tahvili~ kambiyo - nukut ni 55• 2/ l, 212 No. lı • 

Polis likırdısını işidince Ali İd- Bedriye Hoşgör - Hicaz şarkı - Müm borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Caz-
ris birdenbire geriye döndü. Hayret tez.iç aşkınla, 3 _ Latif ağa - Hi- band _ Pi.) Yedikulede eski Hacıpiri yeni Hacı-
ve korku ile bir Rızaya, bir de Sır- cazkar şarkı _ Yoktur zaman gel, 23.55 - 24 Yarınki program. 
nya baktı. Yüzünün sarılığı art - 4-Nefise - Hicazkar şarkı - Seve- - SATILIK ~NKAZ .. 
mıştı. Avcı Ahmed Scliın başını kal- ıim her güzeli, 5-Osman Nihat- Hi .- . 
dırarak sadece ve hiç bir heyecan k- 1..-. f -~ .. . · Yeşilköytle İstanbul caddesınde caz ar ~rıu - şu zayı gogsum ıçın- A • • 

göstermeksizin Rızayı süzdü .On - de, 6-Osman Nihad _ Kürdilihicaz.. 28 No. kargır evın enkazı sab-
dan başka herkes, kendisini mali- kir şarkı _ Kaç yıl yüreğim, 7 _ lıktır. Bu evin anahtarı ittisalin-
ye memuru gı"bi göstermiş olan Rı- Salfıhattin Pınar _ Kürdilihicazkar deki 30 No. evdedir .. Tal.ib_ olan-
zanm ve tabii arkadaşının polis me· lu N el 0 M s··rey arın evi gezerek tekliflermı tah-

. '- h §ar - e g en var, o-- usa u . . . 
muru gibi göıiln.mesme ı1.arşı ay- _ Kürd'Jih" zkA şarkı _ Gün rıren Galatada Tünel caddesin-
retini gizliyememişti. Rıza hiç e- ya v ı ıca ar i de 48 No. mağazaya gönderme-
hemmiyet vermedi. Arabacıya: dogmıyacak, 9 - ······· - Muhayyer 

şarkı - Niçin mahzun bakarsın öyle, İİll-• leri ilan olunur. 
-E~~~! .. ili~~~~·=========================== 
Arabacı biraz şaşırmış olduğu 

halde kendini çabuk toplıyarak: Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

evhat mahallesinde Hacıpiri cadde

sinde eski 31 mü. yeni 63 No. 1ı 

Usküdarda Pazarbaşı mahallesinde 
eski Karamanlı yeni Türbe sokağın
da eski 62 yeni 9 No. lı 

Hasköyde Turşucu mahallesinde Ke 

seci sokağında eski ve yeni 20 No. lı 

Kadıköyünde Zühüipaşa mahalle

sinde Tahta.köprü caddesinde eski 4 

MU. yeni 34, 36 No. h. 

iki kargir evin tama· 

mı. 

Bir buçuk katta üç o
dalı kflrı:ir bir evin ta-
mrunı. 

lki buçuk katta üç o-

dah iki kab kargir ya

~ katı ahşap bir e-

vin tamamı. 

lki katta dört odalı ve 
kuyuyu havi bahçeli 

kirgir bir evin ta-
mamı. 

tki bu~ katta yooi o
dab elektrik ve terkos 
tesisatını havi maa-

4ükkin ahşap bir e\in 
tamamı. 

3000 

200 

550 

700 ~ 

\ 

2C()(} 

-Beyim, dedi. Ben ne biliyorsam 
söylerim. Size de söliyeyim. Bugün 
öğleden sonra Şaşkınbakkala bir 
müşteri götürüp geri döndüm. Tam 
bu köşkün ilerisinde duruyordum .. 
Belki bir müşteri çıkar, diye_. Der
ken arl<amdan, bu köşkten çıkan 
Beyin acele bana doğru geldiğini 

Mektebimize 939 yılı za~nda talebe kayıt ve kabulü §eraiti. 

ı _ Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak tizere altı 

senedir. Yabh ve parasu;dır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma

kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiftirmektedir. 

1 - Arttırma 28 Ağustos 939 tarihine diişen Pazartesi günü saaJ 
14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenleri~ 
Ustünde kalacaktır. 

gördüm. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususab 
Ahmed Sım oturduğu köşeden 

lioğruıarak Rızaya bir göz işareti 
~ti Ye yamna çağırarak kulağına - Süleyman Feyzi Bey mi idi 
bir §eyler fısıldadı. Rıza köşkün ka- o? 

mektep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe ah-

2 - Arttırmaya gir~ek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetindt 
pey akçesi :vatırmak lfı.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene 
de sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8.5 faize tabidir. 

~lılına kadar giderek mermer sa. - - Ben Feyzi Bey olduğunu ta-
~kta uşağa seslendi: nımam. Amma bir iki kere daha be-

nacaktır. 4 _ Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci dere-

- Arabacı hala burada mı? 
- Evet, bekliyor. 
- Çağır, içeriye gelsin! .. 
Arabacı orta ya.şh, zeki ve anla-

-..... -··--·--·----

1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 ( ( 1 1 1 
1 1 1 1 ı ı•ı ı•ı 
,., 1111 1 1 ı•ı 
ı•ı 1 1 •ı ' 1 
11. ı• 
ı•ı ' 1 1 1 
1 1 1 ı•ı 1 1 

'. 1 1 •ı 1 ., 1 1 1 
1 1 1 1 

8olc1u sağa: 
1 - Trakyada bir şehir. 
2 - Havadan kazanma. 
3 - Dü§iince, bir harfin 

' 
oku-

nim arabaya binmişti; bu köşke 

kadar getirmiştim oradan hatırlı -
yorum. İşte o kadar ... 

- Arabaya binince ne dedi sa-
na?. 

- Sade çek, dedi. Çabuk ol, de-
di. Ne tarafa? diye sordum. Evveli 
istasyona doğru, dedi. Sonra daha 
ileriye sürdürdü. 

- Demek evveli nereye gidece
ğini tayin etmedi, öyle mi? 

- Hayır ... Derken köyden çık -
bk, hava kah açıyor, kah kapayor
du. Yolda nereye gideceğimizi sor
dum; bana sert bir sesle: Nene la
zım! Sen parana bak! Ben ne tara-
fa sür, dersem oraya!,, dedi. Gös
terdiği yolun bataklığa çıkacağını 

söyledim, biraz sağdaki yola çevirt
ti. Bir sırta geldik. Hayvan zayıf 
ve yorgun olduğu için ağır gidiyor-

duk. Bana: "Bekle! Ben gelirim gim 
di ! Biraz dolaşacağım, canım sıkı

A - Lise sınıbna alınacak talebenin orta mektebi bitirmiş ve yaş- ccde ipotek1i kalır. 
ları <m be§ten küçük, on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 5 _ FrurJa tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını görmek için 

B _ Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları Sandık Binalar Servi.erine müracaat edilmelidir. (5597) 

lAzınıdır. ~~~~~================================== 
3-Ynzılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mektebe mü- Gayrimenkul Satış ilanı 

racaat edilmelidir. 

4 _ 1steklilerin mektep müdürlüğüne karşı yaıacaklan istidalanna lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğün~ ~ 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri 18.zımdır, Bayan Ayşe Müzeyyenin 21663 hesap No. sile Sandığımızdan aldı-

A - Hüviyet cüzdanı ğı (450) liraya karşı birinci dereıcedc ipotek edip vadesinde borcunu 

B - Aşı kağıdı vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3002 Na; lu kanunun 4.6 cı 
C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdiknamesi v•"1ııhut t1un1ann maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sablması icabeden Peykhane-

musaddak suretleri de eski BostanaJi yeni Eminsinan mahallesinin Kiüpsinan yokuşu so-
D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı kağnıda eski 8, s Mü. yeni 12. 16/ 1 kapı, 14:4 ada 19 parsel numaralı bi- · 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik iım:al~, ri ahşap diğeri kargir iki evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık art-
F - 6 adet kartonsuz fotoğraflan "9X6 eb'adında,, ... tırmaya .konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılacaktır . .Arttırma-

5 - Yazılma i§i 26 ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt ya girmek istiyen (200) lira pey akçesi verecektir. Milli tiankalanmızdan 
olanların 28 Ağwrtos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah birinin teminat mektubu aa kabul olunur. '.E!irikmiş Dütün ver,gilerle bele-

saat 8 de mektepte bulunmaları laumdır. diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye riitiumu borğluy2 
6 _.Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat aittir. Arttırma şartnamesi 25/8/939 tarihinden -itibaren tetkik etmek 

olunmalıdır. lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat- istiyenlere sandık hukuk if}eri servisinde açık bulundurulacaktır. Tafu 
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. lru:racaat için posta pulu sicil kaydı vesair umımlu i7.&hat ta şartnamede ve takip dosyasın.ia 

"5272,, l v k lıyor!,, dedi. İşte o gidiş, bu gidiş... gönderilmesi lazımdır. 
Oradan buraya yayan gelmiştir bel- ~======================:::::::============ 
ki diye, belki de bir kazaya uğra -

vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek atı ıga çı En-

:mıştır, diye gelip haber verdim. 
Sırn söze karışb: 

[Devamı ,·ar] 

Ankara Borsasının 
17 Ağustos 939 Fi ya tlan 

Açıht 
Ye Kapaaı4 

Londra 1 Sterlin 5.93 
New-York 100 Dolar 126.675 
Paris 100 Frank 3,355 
Milano 100 Liret 6.6612 
Ceaevre 100 İniç.f. 28.60 
AmaterdamlOOFlorin ~7.965 

erlin lOOMaık 50.83 
Brilkael 100 Belıa 21.517 
Atina 100 Drahmi 1.0825 , 
Sofya 100 LtYa 1.56 
Prag lOOÇe. Kr. 4.335 

adrid lOOPeıeta 14.035 
~artova 100Zloti 23,845 
Budapf',te 100 Pengo 24.4525 
BOkret 100 Ley 0.905 
delgrad 100 Dinar 2.892 
Y okohama 100 Y ea 34.62 
Stokholm tOOlaveç. f. 30.562 
Moakoya 100 R11ble 23.90 

Eshamii'lahvHat 
paşin 

peşin 

Ergani 
Sıvas·Erzurum 111 
A•t.dolu Mümessili peşia 

lan çimento 

19.375 
19,375 

Galatasaray Lisesi Arttırma 
Komisyonu Baıkanlığından : 

ve Eksiltme 

Mikdarı Muhammen Fi. ilk tcmfoatı 

Kilo Kunt§ Lira 

20000 

15000 

650C 

6 

5 
21 353 

Kavun "Kırkağaç,, 
Karpuz "Alacalı,, 
Üzüm ''Çavuş,, 

3000 13 Uzüm "Yapıncak,, 
Galata.saray ıısesınin Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçlan olan mik

dar ve tahmin fiyatile ilk teminatı yukarda yazılı kavun, karpuz ve üzüm

lerin 28 Ağustos 1939 pazartesi gilnü saat 14,30 da Beyoğlu lstikJB.l cad

desi 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda açık 

eksiltmesi yapılacaktır. 
istekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve 

ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletname
lerile birlikte belli glin ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesıne yatıracakla

n teminat tezkeresini almak için Galatasaray lisesine müracaatları. 
"5991,, 

lan gayrimenkul hakkında. her ~ öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi-

rinci arttırma 2/10/939 tarihine mfüıadif Pazartesi günü Cağaloğh .nda 

kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılaca.kur. Muvakkat iha

le yapılabilme~i için teklif edil~ bedelin tercihan alınması ical eden 
gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmit; omıası 

şarttır. Aksi takdirde son arttıramn taahhüdü baki kalmak . §arlile 
17 / 10/ 939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayı.i saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır. Haltları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haldannı ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yin)'li gün içinde evrakı 

müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 18.zımdır. Bu suretle hn.kla
nnı bildirmemis olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlıır satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat :ümak is· 
tiyenlerin 37 / 456 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri servisint 

müracaat ebneleri ilan olunur. 

• • • 

Di K K A ı 
Emniyet 'Sandığı; Sandıktan alımır. gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı t: 
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretı· 
le kolaylık gö:.termektedir. (6421) 
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TÜRKiYE IRKETI · Sayısız 
ıinPk/Prl ızıla y em· ye inde Sazlı tenezzüh seferi 

Kıymetli sanatkarımız Kemani SADİ IŞILAYIN idaresinde mem
leketin güzide sanatkArlanndan mürekkep BİR SAZ HEY'ETİ ve 
lokantacılıkta şöbreWe maruf olan PA.....~ELİ tarafmdnn ihzar edi
len nefis büfeyi hamil 74 numaralı vapur~uz yarınki cumartesi 
günü köprüden saat 14,SO da kalkarak muayyen iskelelerimize uğ
radıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 te köp-

Kavak,· Tuzla, Sirkeci ve lnarma.ra. Ereğlisi G~mc.11 aşhane
leri için mahallinde teslim edilmek üzere 

Ekmek, Et Ve ·Odun İhtiyacı rüye gelecektir. ,, 

İLE 
ôtDüRUNUZ 

Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21/8/939 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 11 de Yenipostane civarında Kızıl

ay hanında Kızılay İstanbul Devosu Direktörlüğüne müracaatları 

lüzumu ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
1- Şartnamesi mucibince "450,. kilo Jelatin açık eksiltme usulile . 

bARIŞIN 

!Jtyll 

ESMER 
OLSUN 

Parlak aac;•ar 

gunOn 1"oda&ıelır ... 

J 
Sec•erın·d• ... av•t vermek içi" 

har -ba" GIBBS t>•lyantı"I aUrl.i

nO:ı Saçıar•n•z d••"'•' lavkaıade 

por••,. Seçıar1n•z.• okt•Y•"•Z'. ipek 

gıbl yvmv••k oı....,alcle baıeber 

d•O•• aıaıılda brlyantı,.ıerın Y•ta•' 

tıkıau gibi yapışka,., .,,. ıo:ı çelcıcl 

oımedıQını goraceı.aı,.,ıa 

0.-un nafıa kokv•v alza ayrıca 

"azlk bır aeralaı varecalcttr. 

--· 
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ZAYl 

Mül1:a Endrun mektebi 
kısmında. tahsilimi ikmal ettiğime 

dair mezkür mektep mtidürlindcn 

almış olduğum vesikayı bu kere za
yi ettim. Bulanın hükmü olamıya

casından adresime göndermesini ri

ca ederim. 

Kon yada: Çumra nahiyesinde 
Toprak Mahsulleri Ofisinde 

ambar depo memuru 

Abdurrahman /Berker 

, 
Yatılı 

sntın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli "675,, lira muvakkat teminatı "50.62,, 

liradır. 

fil - Eksiltme 23/VIIl/939 çarşamba günü saat 14 te Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri. "6412,, 

. 1 
GAZETEMİZİN KA6rm 
İstanbul Basım İstih-
lak Kooperatifi Şir-

ketinden alınmış!.ır. 

~ 1 1 
ESKi FEYZIATI - ' Zi iS Yatısız 

. -
Ana stnıfı ve ilk kasım Bebekte eski Fl'8G81Z mektebi blnasında, kız ve erkek kısunları ayrı dairelerde 

olmak U:ıere Lise ve Orta okul 

Arnavudköyiinde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

-------• lstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210 -------

Böbreklerden idrar torbalarına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

1 

F L 1 T daima ÖLOüRUR 
: ~ - . 

ACUSTOS SAY·ISI BUGUN CIKTf 
BU SAYIDAKI İŞLi:::R: Yazhk Bluz-yazhk gö

IUelUkler-Gerldon örtUsU-Zarlf roplar-Genç kıt" 
lara roplar-Köt• yastığı ve örtUler-Şaseter·P•
çeteler-Sayflye ve pllj koatUmU-Pllj çantaıarı 
ve pl6j yastıkları. GÜZELLiK BAHiSLERi: Dit" 
•ekler ve dizler-kalçalar lçln jimnastik: Ç•rll" 
bar oyunları. 
Yazılar: Reslml• adabı muaşeret tenkltlerl

Bedbln olmayınız-Sokak terbiy al.Sofra adabı : 
Çay-a•kl adetler-Ne pl~lrellm-ev bllgllerl-okur
lara cevaplar 
4& sahife, 4 renkli kapak ve sahlfelar. paft• 

Yalnız 15 kuruş 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorlukla- '-••--Ankara Caddesi No. 36 TOHKIYE Yayınevi - ~ 

rını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, ıık 1 GÖZ HEKI i 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin Zührevi ve cilt hastalıkları 1 Dr. Nuri Fehmi 
eder. idrarda kumların Ve mesanede taşların teşekkülüne mani olur. •• , İstanbul Belediyesi karşısındn 

Her Eczanede bulunur. Or. Hayri Omer Ayberk apart. Tel. 23212 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileşHrir. Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii Sahibi: A. Cemaledllio Sa~~~~ 
Sılıhat Vek&tetüıio 14/7/932 tarih ve 2127 numaralı .:Uıasatııu haizdir. karşısında No. 33 Telefon 41358 Neşriyat müdürü: !.\la.cid '>.. • ._ 

~!~~~~~55~~~55555~5~5~~~~~~555~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll~as~ılc~lı~~~y~e~r~:~M~a~tlm~ai~E~~ - ~ 
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Emniyetle 
kullanabileceğiniz 

alıvı 

ş i kiy_~t 
m 

-.. Müstahzarları 

piyasaya çıkl• 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden: 
KANZUK GLÜTEN EKMEGi. KANZUK GLÜTEN GEVREGi ( Biscottes)- KANZUK 
GLÜTEN MAKARNASI- KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLÜTEN 
Pirinci - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşit
lerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve Tababetin emirlerine 
uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

Fazla Şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudii 
besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi .. Beyoğlu, İstanbul .. 

IZMIR Acentem~z Türk Ecza deposudur. ' ',. ·~"'! ,,. .. • . • • '. (. • , . • • ·. •.; • ... . . ~) . 


