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KURU' 

stanbula Hava HücUmu 
Ma~evrası Dün Yapıldı 

anevra Çok muvaffakıyetli Oldu 

'· 

• 
maaevralanadan muht.eUf aaffıalar, Solda bomba ile tutupa bir ev, Tiblele ~, köprillltba \'Ulyet.l, ilk yardan ve 

sıehlrll guleria temidemnelll göriUmektecBr. 

Günlerdenberi, merak ve heye
canla her ... t 7apalmaal beldeııeıı, 
hava hUcumlan nihayet bu sabah 
saat 10 u 5 geçe yapılmıştır ... 
Trakya manevra sahasındaki hava 
müdafaa hattını geçmiye muvaffak 
olan tayyarelerin İstanbul Ur.erine 
gelmesini, saat tam 9.35 de Beya
zıt ve Galata kulelerinin düdükle-

rine refakat eden, şehirdeki biltUn iiiiiiEIB!Eai!iS .. i&ilEii==ai55!i!i!!!!!!!!!5 

&histana 
Bombardıman 

~azan: Htieeyln Cahid YALÇIN 

fabrika ve veaaitlerifl düdükleri ha· 
ber vemıiftlr .. Şayanı tebriktir ki. 
düdüklerin başladığı andan itiba· 
ren, 3 dakika zarfında, halk cad· 
deleri bopltarak, en yakın sığı
naklara, dUkkinlara, evlere iltica 
etmiştir.. Bu sırada İstanbul ta-

( Sonu 5 inci sayfada ) 
\.alancılann çok yemin ettikleri 
~ mepurdur. İtalyan gazete- )C(XX:OOCO~:XXXX:XXOOro:X:XXXXX::CCCO:X:X:>C<XXx::>OOOro:X:X~~~(;:f., 
_"'111lde ttaıyulann Alman ittifakı· - • F B •• 
~aı':i.':r 1:!1 ~=r=:ı~ı0~~~~ 1 z m l r u ar 1 u g un 
~okudukça bilaihtiyar hatınma Saat tS de Açılıyor 
h.. hakikaf geliyor ,.e gülü)·orum. 
l_~ka, İtalyan gazetelerinin en 
~ başlı li.kırdı mevzuu bu sada-

tlenıftıfbdlt, Eğer bu merbuti
~ :ve ~rllo ile Romamn bü
~ dÜay•)a ~ızca meydan o

Serginin Acı/ışında Bulunmak .. . . 
luicfar ku\'Vetli olduklanna Uzere 50000 kişi lzmirde Toplandı 

t....- teminat ortadan kaldınhrsa İ
~- gazeteleri hemen hemen oem 
~ sayfalarla intişar efmf'1' mec- . 
~Yetinde kalacak gibi görünüyor
~~em de gariptir, uyku ilicına, 
~ yahut ispirtoya gittikçe a
~.kimseler gibi, ltalyanlal' bu 
L.~cu maddelerin lstlmalini 
~ gline arttırmak ' lstlrannı 
'a laissedıyorlar. Bundall dolayıdır 
~ '-dakat yeminleri, tevket ve aza-
1' iddialan, tafra ve nara, ar-

lon haddhıi bulmuştur. 

.. 
.. .. 
• 

Mlllf Jel Btlgln De 
Manevralan 
Taki betti 
RelelcUmhur Kırkl•r

ellnde telklklerde 
bulundul•r 

Kırklareli, 19 (A.A.) - Trak
yanın büyük konuğu Milli Şef İs
met İnönü, bu sabah saat onda 

Kırklareli istasyonundaki trenle
rinden ayrılarak otomobille ma
nevra sahasına t.eşrlf buyurmuş 

ve öğleden sonra saat 15.30 da 
dönerek vagonlarında istirahata 
~kilmişlerdir. 

Milli Şef, saat 18 de Başvekil 
Refik Saydamı ve Nafia Vekili 
Fuat Cebesoyu kabul ederek ken
dilerile yanın saattan fazla gö
rüşmüştür. 

(Sonu S üncü sayfada) 

Maarif Vekili 
Maarif Matbaa
sını Gezdi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dün sabah, Maarif matbaasını 

(Sonu S üncüde) 

~~taıya ve Almanya Hariciye Na
~~ın milli.katı, Ciano'nun son 
: .llllrer'i ziyaret etmesi bu mut.ad 

~uv:~;..:;~~w:,:: ı.mırtaumm-' .... ,. -· Tapu ve Kadastroda 
~umiyelerini aldatmak için 1 zmir, 19 (Telefonla) - Yir- Anadolu villyetinden gelenler 
~dıkları atıp tutma vasıtala- mi dört saattenberi lzmire trenlerin sahanlıklarında seyahat N 8k11 ve Tay 1• 0 I 8 r ' kifayetsizliğini içlerinden gizli gelen tren ve vapurlar çok kalaba- etmek mecburiyetinde kalmışlar • 
tiııt anlamıyor değildirler. Çünkü lıktır. Garbi Anadolu, iç ve orta (Sonu S öncüde) Ankara, 19 (Hususi) - Tapu 
~ernki Alman ittifakına bu ka· ve kadastro umHm müdürlüğünde 

~~?:,;;~:,;-:.:~Yeni Ufak Paralarımız ~~~~~(~1'",,~l)n~u~S~ün~eü~de~)~ 
~s.!~r:-.::;,: Hakkında Bir iddia Gavur İmam 
~- Yaz•n: 

la "\ Zeynel Beelm SUN 

111ehmetçiğin Destanı Darphane Müdürfiniin Beyanatı Bugün Başladık 
S f -·- f Bu yaman zeybeğin heyecan 

ı.. a ranbolulu smail Muharrir Bilrhan Felek bir sa- paralarımız güzel değildir, sığ ve dolu maeeralanm bugünden 
""1C 

/ 
bah gazetesinde yeni ufak yalınkat basılıyor, birkaç sene son- •t•bare 4 · ·· yf ı... evkalade kahramanlık desta- ı 1 n üncu sa amızda 

;:,__, !'6fta bir tablo ile birlikte para lar münasebetile bir yazı yaz- ra yazılan silinecek, yazılarına ve okuyunuz. 
~1fllci nii.shamızda bulacaksmız. mış ve : kabartm.lanna derinlik vermek la- ~~~~~~~~~~~~!! 

- Yeni basılan gümüş ve Dikel (Sen 'J 1aCi sayf"°!•zda) "~ ... 

. ' ~talyan Olduğunu 
. iddia Eden Primi 
İtalyancayı Bile Ancak Son Se. 

neler Zarfında Öğrenmiştir 
D ünkü yazmıızda Ermeni va- disinln 'Osküdarda doğmu" oldu· 
. tandaşlanmız ara."ındaki ğunu öğrendik. Eğer, böyle ise, 
ıneelemelerimlzi yazmış ve Sin- 'Osküdar Ermeni Katolik killse
yor Primi'den kilisede kayıdh ol- sinde mukayyed olması lizundır. 
ması icap eden doğum kiğıdım Fakat bir nokta daha var. Belki 
ibraz etmesini lstemi11tik. Belki de !Uadam Ant.onetta Chalerre 
kendisi buna lüzum görmüyor- Santa Marta kilisesini tJsklidar~ 
dur. Orasmı bilmiyonız. daki Ermem Katolik kilisesine 

Dün kendisine ~ok yakın ve tercih ederek buraya kaydettir-
dost olan bir ahbabından da ken- (Sonu S üncüde) 

Mısır Askeri Heyeti 
Dün Şehrim~ze Geldi 

Meraaiple Karfılanan ~et Bu 
Giin Abideye Çelenk Koyacak 

MiSii' askeri heyetinin Rarştlanmasındaa l•lr intiba 

M ısır Harbiye Nazın Ha -
san Hüsnü zEzzeyid Pa

şanın riyasetinde bir askeri heye
tin geleceğini yazmıştık. 

Heyet, Ezzeyit Paşadan ma-

ada Miralay Mustafa Sadık, 

Binbaşı Prens Emir İsmail, 

Davud, Binbaşı İbrahim, Sa ~ 
. ad, El Masri, binbaşı Hasanin Liıt-

fi, yüzbaşı Mehmed Diab ve yüz -
başı Osman İbrahim Beylerden 

mürekkeptir. Sivil olarak tktııJad ve 
Ti-;aret nezareti memurlarından 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 
r 22!2 

Büyükada Nihayet 
Dün Suya Kavuştu 

.. 
Dahiliye Vekilinin iştirak ile 

Biiyük Merasim Yapıldı 

B Uyükada, dün yapılan büyük 
merasinıle suya kavuştu. A

daların en büyük ve en ezeli derdi 
bu suretle halledilmiş oldu. 

Dünkü merasimde Adalar halkı 
suya kavuşmanın verdiği büyük he
yecan ve sevinci tebarüz ettirir şe
kilde Dahiliye Vekili Faik Oztrak'a ı 
ve Vali ve Belediye Reisine tezahü-

HEll SABAH 

rat yaptı •e kendilerine candan te
şekkür etti. 

Suyun adaya verilme merasimi, 
bizzat Dahiliye Vekili Faik öz
trak'ın iştirakile Büyükadada Ma· 
dende su için yapılan iskelenin önün 
de yapıldı. 

Merasimde Dahiliye Vekili Faik 
(Sonu a üncl1 sayfaınmla) 

MANEVRA DOLA YISİLE 

D Un tehrlmizde yapılan hava 
hücumu manevrasmdao İs

tanbul muhakkak ki yüzünün akile 
çıktı. 

Halk ciddiyetle, sükônetle, seki-
netle vazifesini yaptı. Alamı diidü
ğünün çalınmasmdan be3 dakika 
sonra koca şehir, bir anda taş ke-

sihnlş gibi, hareketsiz kaldı. İstan
bullu telişa lüzum görmeden hüku
metin '\'esayasım harfiyen tatbik 
etti. Harp içinde yoğurulmuş insan
lar olduğumuzu isbat ettik. 

Birinci ha\·a mane\TaSının ver
diği netice Ue resmi makamlar da, 

halk da bihakkın iftihar edebilir· 
ler. 

İstanbullu diin.kli Uk imtihanda 
tam numara .ıw. Dünkü maııevra
nm hakikatine phid olmayı asla 
temenni etmiyeceğimiz tabiidir. U 
kin İstanbul hakiki bir hava hücu· 

muna ela maruz kalsa dünkü tecı·ii
be gösterdi ki medeni vazifesini, fıt
ri celadet ve hamasetine dayanarak, 
muhakkak başaracaktır ki, mese-
lenin göğ ümüzü iftiharla .kabartan 
tarafı da budur. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 

• 
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SEHIR HABERLERi , . 

4 VesaitiNctkliye 
Çarpıştı 

Kolej Mezunu 
Polisler 

Yeni lspanJ• ,. • 
Damlı meselesi.ala Jczl -' 

levlenmesl ve dolayısile ..,..ı ... 
SÜIDl'elllll anuuMald lbtiJlflD .,,,, 

--
Sarayda Cereyan Eden Yakaları 
Enver Paıa Nasıl Öğrenmişti? --------

--·--
Münakale yanm saat 

durdu 

Okuyuculanmız 
1 

.Diyor ki: bir vaziyete girmesi arasDI~ 
Memlekette tedrici bir tspaayacta yeai blr kabille _. 

etınit, ama slrea dahli bir~ 
.1 • 

Sebepsiz ekmek tasfiye yapılacak MtlcesüMle kmalu ..,.., ...,. 

S arayda ve Damad Feridin ya· ı baktı. Celil Paşa, sultanının bakı· Dün saat 2 ye on kala Altıncı Dahiliye Vekileti Ankaradaki idare mekulzınası normal bir 
bamda çablan entrika ve fe- pndaki istifsar manasını anladı. daire önünde bir otobüs iki tram· sıkınbıı polis kollejinin talebe mevcudunun geUrilmek lıdenmlşttr. ~ 

sad ocaklan hakkında edindiği ma- Selim Efendinin fikirlerini, endi • vay ve bir otomobil çarpıpnış mtı- Sultanahmed, Küçük Aya- arttınlmasına karar vermiştir. Kol- Şimdi İ&panyada yeni bir ~ 
' 2fımatı, Enver Paşa tesadüfün bir aelerini teyid eder tarzda uzun mü nakale yanm saat kadar durmuş- sof ya halkı bir haftadır ekmek leje girenlere iyi bir polis olmak için rejim, otorite rejimi b8§1q01• 
lfıtfuna borçlu idL Evvelce de bir talealar beyan etti. Ve nihayet: tur. sıkıntısı çekmektedir; gerek fı. lizınıgelen maliimat veriliyor. hazır İspanyasında AJmaD # 
münasebetle söylemigtik ki, be§inci - Şahsi menfaatlerden ziyade, H&dise §Öyle cereyan etmiştir. nnlarda, gerekse }>akkallarda Bundan başka bir garp, bir de yan topraklannda oldofd tJJ' 
Hehmcd Reşadın metrükatı, oldu- dedi. Mil1et ve memleketin akıbeti Beyazıttan Kurtuluşa giden 3055 hiç bir :r.aman ekmek bulunma- Şark lisanı öğretilmesi mecburi tu- bir kuvvet, imme bbmetJeılıııl!I 
ğu gibi Vahidettin tarafından göz- düşündürüyor beni. Hatti, yalnız numaralı otobUs Altıncı daire önün· yor. 1stanbulun en kalabahk tubnaktadır. Kollej ilk mezunlarını 81 lşlal Uzerine ahyar. .ad 

göre gasbedildikten sonra, Abdülha- beni değil, Ferid Paşa müstesna ol- de 150 numaralı Maçka - Beyazıt semtlerinden biri olan burada gelecek sene verecektir. Bunlar İs· İspanyol mlDetlnln m~ 
mit evlitlannın hUnkira karşı za - mak üzere, diyebilirim ki bütün da· tramvayının arkasında giderken ö- ahalinin hiç bir sebep yokken tanbul gibi mühim merkezlerde is- tına hikinı olan ve faaDyete _:.. 
ten az olan emniyet ve muhabbetle- madları. Ben şahsan Selim Efendi- nüne geçmek istemiştir. Gaza basan ekmek buhranına maruz kalma· tihdam edilecekler ve bu suretle miş bulunan bu hükUınetlD ~ 
'ri büsbütün körelmişti. nin tekliflerine, bu te.~blüslerin şoför tramvayın önüne geçmiştir. sımn neden neş'et ettiğini bir zabıta memurları arasında tedrici hakiki bir İspanyol birUğlDI -~ 

Bu arada, hünkara akıl hocalığı münasip bir vasıta ile Enver Paşa· Tam bu sırada Maçka - Beyazıt türlü anlıyamadım. Bu husus- bir tasnife esas konulacaktır. kuk ettirmektir. Zira bo ~ .... 
'!tmekte ve bilhassa Musuldaki pet· ya veya sadrazama haber verilme- tramvayının önünde giden Maçka - ta gazeteniz vasıtasile latan- Kollej mezunlarını memleket ih· muhtelif munırlann, yani ,....._.. 
rollü arazi meselesinde hünkarı kö- sine cidden taraftı:ırım. Ancak, bu Eminönü tramvayı birdenbire dur- bul belediyesinin nazan dikka· tiyacına kafi gelecek kadar arttır- lerin, muhafazakirlann, :;:"" ..... 
rUklemekte olduğu şayiaları da Ah- cihetin bir defa da veliaht Mecid E· muş hızla araya giren otobüs te tini celbederim. dıktan sonra memleketimizde polis· lerln ve tek parti lllflDSU ~ 
dülhamidin varisleri arasında, Da· fendi hazretlerile istişare edilmesi fren yapamadığı için öndeki tram- Küçükayasofya Mehmetpap lik tamamile bir ihtisas işi· olacak l'll8llU bulmakla, kanlar ~ 
mad Ferid Paşa için haklı bir nef- acaba muvafık olmaz mı? vaya çarpmıştır. Sademeden sonra sokağı No. 52 Ş. Göler şimdiki gibi muhtelif menşelerdeki elde edilen bir neUce -~ 

· ret ve adavet uyanmasına sebeb ol- Bu mukabil teklifi Selim Efen- geriye basan otobüs arkasındaki •• müracaat sahiplerinin zabıta mes· tehlikesinden kurtulacaktı. .,,, 
mu§tu. Bu hususta en ziyade ileri di de kabul etmiş, hemen o gün Kurtuluş - Beyazıt tramvayına da A hırd•n müşteki leğine girmesine imkan bırakılmı- Bu SUJ'etle, geaeral ~. 
giden, saraya ve damada karşı düş- Mecid Efendi ile görüşmek Uzere bindirmiştir. Şiddetli olan sademe- yacaktır. Kollejin ilk mezunlan 50 rin köklerini halk kütlelel'llll"'-~ 
manca bir cephe tegkil edenlerin ön Naime Sultan sarayından acele den tramvayın camlan kırılmış ve Ben gazetenizin daimt oku- kişi ol~~_br: _ _ _ _ ___ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ Jaa tek bir mlDI parti ~ 
satında şehzade Selim efendi ile Nai ile çıkmıştı. Şehzadenin mü - hızla geriye git.miltir. Bu sırada yuculanndanım. Üsküdar' da - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D8Ul'lan e:maJyet ve ~ .. 
me Sultan ve kocası Damad lşkod- farakatinden sonra, Damad Celil tramvayın arkasında olan bir tak- Tramvay caddesinde Taşçıba§I İKTiSAT JŞLEBt: vlye&i leblnde alıenkll .....,, 
rah zade Celil. paşa bulunuyordu. Paşa da sarayının selamlık da· si böyle bir vaka beklemediği için kahvesi yanında eski mahkeme J t.pmJttar. Fakat ba ..,.., 1' 

Beşinci Mehmed Reşadın metrü- iresine geçmişti. Aldığı bu ha- birdenbire fren yapamamıe tram - sokak No. 5 hanede oturmakta· Ticaret vekili dün zmire aeUcell mavaffaldyetli tecı•• 
kçtuıı bir hamlede yutmakla iştiha- berlerden çok müteeairdi. Bu teee- vaya bindirm.lştir. yım. Evimin yanında yani 7 sa· gitti reeek ve göst.ereeekür. 
81 artan Vahidettin de, o günlerde stirle dairenin mUdUrU ve vaktile İnsanca zayiat yoktur. OtobUs yıda bir at ahın vardır. Bütün İzmir te 1 fr '""'Dl aça '11-.:11 ta--yada iMi 
hırslı go"zlerini haritaya dikmiş, su- gece atlann gürültüsünde ve en rnasyona - - ~ -.- .__, 

NUmunei Terakki mektebinde oku· önden ve arkadan -a-;.. öndeki cak lan Ti t v kiı:-=- ,.. __ ; karulaa ve bir mlddetf;ıell....- .i!Jlll retlerini çıkarttırdığı tasarruf ka - ÇIMUU&S'J ahır tarafına açılan küçük bir o care e ıuuu. ~ r _ 
duğu sıralarda muallimi bulunan Maçka • Eminönü tramvayı zedelen· Erçin dün Ege vapurile .,ebrimiz - llyete bathJua JıdlllOı ette :.. 

· yıdlan ile birlikte tetkikler yapı • hoca ömer Fevzi Efcııdiyi yanma mış· , arkadaki Kurtuluş - Beyazıt pencereden ahırdan sızarak içe- d •-· h k t +-; .... ;r 'tekil --- ve ))ıahshnhd ..,,...,~......-. 
.,- çaw..+ .... a bu mevzuu ona da aç- tramvayının camlan lanlmı§, tak· fuann 1ış günü beynelmilel e _ ... ata.1 ~ -· 
Uftr, bu çok tatlı ve bol varidatlı a- ri giren pis kokudan ve bele sa- en .l.Ullıre are e eW&U9 ... • • :,:-_:::--•·• L-...1..aye ___ ..,..,. 

raziyi de bir gün evvel yutmağa ba 96~ ~ babın saat be§inde en tatlı bir açı -
. kıyordu. Tasaruf kayıdlan suretle- mıştı. sinin çamurluğu ezilmietir. Vakaya uykuda iken saçtan yapılmış hemmiyeti haiz bir nutuk söyliye- Yordana'ımı yerilll ko&oael 
riniıı, hazinei hassa müdürü Refik ömer Fevzi Efendi, blL§lllda ta· sebep olan şoför Ali yakalaıımıitır. demir tekerlekli ekmek araba· cektir. Cezmi Erçin yine Ege vapu- dl'e blralmıasl4ır. ~ 
Bey tarafından çıkartıldığım haber pdığı sanğı gibi viCf!anı da ak ve sının mezkflr ahırdan çıkanlır· rile bir gün sonra gehrimize döne- yeni hpanyaDlll barlel Jll' "' 
aJan V•..:-•er ym' e telie1anmıa ve pak olan hocalardan idi. Vaktile ta- Tapu ve Kadastro mü- ken ve atlara yüklenen teneke cektir. Dl idare vazifMIDI deralıde ~ ~ 

•na& !il' !il' lebesi olan Celil Pa;2Anın teklifi ile f • • ~ hattı ~ 
bUbassa qm derecede tasaianınaş- yw- dürünün te tışı ekmek sandıklarının çıkardığı Tak•• Umllet ,ırketlnln DUm11 takip~&- ııl 
lardı. Naime Sultanın saray müdUrlUğil Evvelki sabah anmzın lstanbula gUrUltUden, hele o arabayı ve l•allyetl latlkameU ve bunun ..::-~ 

Bir gün, ,eb:r.ade Selim efendi, vazifesini gerçi kabul etmi§ti Fa- gelen tapu ve kadastro umum mü- hayvanları idare eden tableki· Yeni teşekkül eden Takas Liıni- siyasetteki~ n~ ~ 
bu itler hakkında görUşmek, baba- kat, onda saray zihniyetinden eser dürü Halid Ziya doğruca Sultanah- rm yaptığı galiz kUfürlerden ted şirketi muvakkaten Ziraat Ban· İspanyol milli me ~ 
larmdan kalan bu mirası hiiııki.ruı yoktu. Memleket ve milletinin aell- meddeki Defterhane binasına gide- haddin varsa uyu. Böyle çarşı kasında ralıamakta idi. Şirket dUn· ral Fraaconun müteaddit ~ 

d tini h tercih :. !il' söyledl"'l sözlerin, yani bil- .. yedi gasbına geçirmemek çareleri- met ve saa e er ,eye e- rek, adliyeye verilecek kısımlan göz içi demek gibi bir yerde at ahın den itibaren lşhanındaki dairesine & d.ıJlll"" 
ni dÜfÜDDlek '11.ere, Naime Sulta- den bir adamdı. CeW Paşanın an· den geçirmiş, sonra da bütün Tapu yapmak ve sabahın alaca karan taşınmış ve faaliyetine başlamıştır. Jetlerle iyi münase~~~ 1~ 
nm sarayına gelmi§ti. Tabii, mevzu lattığı hidiseler k&l'fUUOda zavallı- memurlarının çalıştıkları dairelere lığında o sokakta oturan halkı Şirket enterşanjabl memleketler i· mek prensibiaiD ~ rffll!f"' r 
pek çabuk ateeıenmişti. Hünkirla nm teeasürden dili tutulmut, hay- girerek ahvali umumiyeyi bizzat tet taciz etmek bilmem ne derece çin 7o, İngiltere için 77, Belçika i· bq rolii oynıyacağı ~ _ ._1.a. fi' 
~...._- -......L.""-- Sultan ve Damad ret ve •---ın..ı'-den parmağı .. .11o_ kik · · A-ı ..... 1dı- .. ·· dogru- mudur, değil mı·dir?. Bu ıs · dllmektedir. Batka bir ıauu-~ -.--. ~uuu -. etmiştir. ~ gına gore mu- çin 72, Hollanda ic;in 70, veç içın ..-tlalr 
Ferid Pa§a aatlarca didiklenip çe- zında muhatabına baka Jralmı§tı. dürü umumi vermiş olduğu direktif- l§lerJe allkadp olanlarm nazan 70 kuruş üzerinden takas primi sat panyanm hareketi, ~ 
kiştirilmişti. Bu arada, Ferid paşa Biraz fJOnra, bir volkan gibi parla- lerin tatbikatının en küçük nokta- dikkatini celb etmek için bu di- maktadır. Diğer taraftan evvelce taraflığı tazammun ed::.:: ~ 

·:· tarafmdan İttihadcılara karşı tef- DUi. Vahidettini, Damad paşayı bir sına kadar harfiyen tatbikini pek lekçemin gazetenizin bir köşe- bazı mutavassıtlar tarafından yük- yette inldp.f etmek isU IOJIP ~ 
kiline çah§llmakta olan gizli fırka iyice diline dolamıştı. Akluıa ve ağ yakından takip etmektedir. Müdürü sine çok acele olarak dercetme- seltilmekte olan bazı memleketle- riyor. Ve hpanya, İs.,...,......; 

1 . Ce vred bul L. u· mzı· • n'ca edenm· . · düsturu, hükUmetiıı ÖD ~ r mese esı, ne e unan u ı zına geleni söylemiş, söylemiş ve umumi koridorlarda oturmuş olan rin takas primleri §irketin f aaliyetı 
Fikri Bey ile muhabere keyfiyeti de nihayet hırsını böylece yenmişti. beri b d Csküdar Tramvay caddesi ile dilşmn.. ve normal bir vaziyette tuğa esas prellSlp ı..Jlnc)e iş sahiplerine ne vakitten u a- ""3' diyor. _ 
ortaya saçılıp serilmişti. Şehzade Bu hidisenin vukuundan iki gUıı irelere ve bu odalara gelip gittik- Eski Mahkeme sokak No. 5 istikrar bulmuştur. Fakat burada da,~ 
Sellin Efendi, hünklnn ve Damad sonra idi. ömer Fevzi efendi, sara- lerini ve işleri için memurlardan Daimi olmyucularuıızdao lzmlr lu•Mn• f•hrlmlz- re 
Feridin bu gizli teşebbüslerini En • ya kitap almak Uzere Babıi.li cadde- zorluk görüp görmediklerini birer L Alpaslan den akın klptlle berabet', hiiklbnet 111r ...,,,,,_ 

, ver Paşaya bildirmek cihetini meın- yani general Fraaco'n!1" ~-- ,. 
sinde dolaşırken, tanıetığı ve çok da birer sormut ve dinlemiştir. İzmir Enternasyonal Fuan için klemek ,..a ..,....,_~ .... 

faatlanna muvafık buluyordu. Bu eevia+im tarihri Ahmed Ref"ık Bey- .. t k•lartla aarı Adi. v k A 1 . bm be ve ~ 
auretJe hUnkira ve damad Feride Y""&· ~ ZI mın a ıye e a etı ~rimhden birçok ziyaretçiler dün mumi mably~tt.e bltarafbk ,_... 

·. iyi bir darbe vurulacağını söylüyor le yüzytize gelmİllerdi. İki dost, mu h•JV•n h•el•lllı Ege vapurile hmire gitmişlerdir. sblln maaa ve fÜJDaltİDÖll -
ve bu hareketi israrla müdafaa e- tadlan veçhile biribirleri ile lltife Anadoluda bazı mıntakalardan MüsteşarJDID Fuarın açılma merasimi pazar gü- olduğunu görmek lisımdır· 
diyordu. Ve: ederek gWQşmlleJer, söyleee söyle- gelen haberlere göre Barbon bo- nt1 yapılacaktır. Bunun için Ana· Dr. J14811 ~ 

- Hiç şüphe yok ki, diyordu.. §e Köprüye doğru yUrUmUelerdi, Bu fulama hastalığuıın alman tedbir- Tetkikleri dolunun birçok yerlerinden lzmire · , 
Hanedanımız yeni ve fakat çok hak esnada, Ahmed Refik Bey aözUnt1 1ere rağmen arttığı anlaplmaktadır. ziyaretçi &kınlan devam etmekte- ' f • k r' Jec•M-
h ve gerek bislm ve gerekse mille- yeni hünkara intikal ettirmif, Omer Şimdiye kadar 27 muhtelif köytın dir. Kıbnstan da fuar için birçok ıf ıra ı;,gı ""•;,ı·· • 
tin ht.kkmda pek bayırlı bir hal'i Fevzi hocadan Vahidettinin, Meh· mandalannda bu hastalık görülmüş Açılacak münferit hi- ziyaretçilerin bmire gideceği haber • l . 
keyfiyetine daha phid olacaktır. med Reşada aıt metıilkita ıer - tUr. Gayet sar1 °1an bu hastalığuı kimliklerin yerlerini almmıştır. mız Beyne mı 
Fakat, biz bu hareketimizle, zaten serom ve aşısı bulunmamış olduğun d• 8o hl 1 

çekten el uzatıp uzatmadığı hakkın· dan hastalık sahasını genişletmiş • gez ı vyetlare •• an J•pa ı S ·ı 
VUkUU mutasavver Ve muhakkak da al"·- t' t 'ti Al ' "t.•"' ergı er m wua 18 emış · tir. Bu mıntakalarda hastabğıo ö- Adliye VekA&eti .musteşan Bay Sovyetler hesabına piyasadan ... .tl-
bulunan herhangi bir teşebbüsü tes- t Naf' '•üdd · · Hik 500 000 k 1 - lAlde tJV" şittiği haberlerden zaten yüre- nüne gec;mek için bUyUk gayret sar- Selim ız ve .m. eıumumı - satın alınan . i o yapagın Hükfımetimiz~, 10 ey u 1 ef 
riden ba§ka bir teY yapmış olınıya- ği yanık olan ömer Fevzi hoca, he- fedilmektedir. Mahallf idareler has- met Onat tapu dairesine giderek o- sevkiyatına ba§lanmıştır. Bugün - nikte, 7 eylUlde Belgradda .,,e 1..:.-wtt 
cağız. Ben bunda hiç de vicdana ve ı ünf · hA 1.:- ~ men muhatabını köprü üzerinde bir talığın önüne ge<;ilinciye kadar her rada açılacak o an m erıt cuu.uı· lerde şehrimize gelecek Sovyet ban- lfılde Viyanada açılacak 
ahlaka münafi ve mugayir bir cihet 1 · d ı1an · tı 'yük' -

kenara "ekmia, y-1-,-, miras mese- köylünün üzerine düşen vazifeleri tiklerin yer erın e yap mşaa dralı vapurlarla biı yapagı par· iştirake karar vermiştir. .c1 ~ göremiyorum. ~ ".# A&UUi • dir 'J1"". ::'1111' 
Selim Efendinin bu sözleri ve lesini değil, Musuldaki petrol işini tatbik etmesini köylUlere birer be- tetkik etmişler . tileri gönderilecektir. Bu sergilerin Atinad~ tJ• ~ 

teklifi karşısında, Naini'e Sultan ile ve bilhassa gizlice yapılan fırka teo- yanname bildirmiştir. ~ 8ovyeUere • mllyon ret Vekaleti dış ticaret~# ~ 
Celil Paşa, istifhamlı nazarlarla ba kili teşebbüsünü olduğu gibi hiklye lnglllereye ıem•rlana- POLİSTE : kllo Y•P•k ••lllıyor !erinden B. Zeki Doğan, Bel~ ~ 
kı§DllŞlar ve derin birer dilşUnceye etmişti.. C•k v•purl•r e· Sovyetler hesabına piyasadan kine B. Mazlum Ataman .,,e 1' 
dalmışlardı. Muhataplarında hasıl Vatanım ve milletini çok seven İngiltereye ısmarlanacak olan ır çarpışma yapak mUbayaa eden firmalann dakine de B. Nurullah ToJUJI tt 

11 · e münak ......... Llleliden hareket eden 221 mot- . ~~tr. olan bu tereddüdü ve kararsızlığı tarihçi Ahmed Refik de, yeni hün- vapurun pro.J8 v asa ~ ... Sovyetler hesabına 2 milyon kilo miser olarak tayin edilmişteıv-_.-' 
gören Selim Efendi, mUtalea ve kirın bu aç ve pek gözlillüğU kar- nameleri şehrimizde tab' ve teksir ris ve 520 romork arabalı tramvay yapak mübayaa etmek üzere taah . kalet bu sergilerde teşhir ~ t'I 
teklifini müdafaa yollu daha birçok edilmektedir. Bu şartnameler önü- arabası önüne çıkmak istiyen hüde giriştikleri anlaşılmaktadır. cek nUmune mallan lstanlJUld"..,. ' 
llÖZler söylemiş ve nihayet: §lSlllda fena halde sinirlenmiş. hır· mUzdeki hafta içinde münakasaya 3921 pli.ka numaralı otobilsle çar- Bu mallar peyderpey Rus vapurlan- 1 ıştır Alikadar memurtaı' ':""..-

- Bunda tereddüdü mucip birse- sından titremişti. Yutkunarak: iştirak edecek firmalara tevzi edi- pışmıştır. Müsademeden suçlu gö- na yüklenerek sevkedilecektir. ~ . ·1 hriınizd'.~ 
beb ~rmUyorum, demişti. Bu te- - Vaziyet böyle de hocam. de- lecek ve firmalann teklifleri en geç rülen şoför derhal yakalanmıştır. K d k I günlerde tamamı e §C 1JIJ":"..ti 

bb mişti. Ne diye hükumetin kulağına 10 .. --ı .. ıevvele kadar kabul edile- .. ,.Aından yaral•ndı arı enizdıkl büyü iman Zon- lanarak nUmune ve mallarla "":Jtil ee UsUmüz emin olunuz ki gerek ~MU .. JI areıcet ,._ 
hanedanımızın ve gerekse milleti- fısıldamıyorsun bunu?.. cektir. Evvelce tek uskurlu olarak Şamandrada bağlı İngiliz ban- IUldakfa yapılıyor te sergi mahallerine h ~ 
mizin birçok cihetlerden menfaati- (Devauıı var) tanzim edilen vapur projf-Jerinin ta- dralı Bostiya vapurunun beş numa· Karadenizde bir müddettenberi lerdir. Seli.Dik sergisinde .,,I' 
ni mucip olacaktır. Çünkü. memJe- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ dil edilerek çift uskurlu ve daha sil- rah ambanndan demir çıkaran tah- devam eden bUyilk liman tetkikleri evvel kazanılan muvaffakiY~....t ifY 

: ketin bu derece gaileli ve &kıbet iti· ' ratli yapalmalan kararlaştırıimıştır. mil, tahliye amelesinden Zeynel A· nihayete ermiştir. Karadenizde in· ğer sergilere verilen ehenınw:...ı-• 
barı ile çok ta tehlikeli bir vasiyet- İtalyanın Bundan başka gUnden gUne ar- bidin ayağından yaralanmış, hasta- şası kararlaştınlan büyük kömür layısile Ticaret VekAleti )lal!IT, 

ı te, hUnklnn milleti biribirine dil- tan vapur ihtiyacının karşılanması haneye kaldınlmıştır. ihraç limanmın inşası için Ereğli, rm noksansız olm~. ~ · 

f eUrecek ve kitale aevkedecek bu gi- .-ç vu·· zu·· için pmilerin ~ ~~ samanda DlvUlmek 1t1d••• Çata lap, ~nguldak limanlan tlP.e- tedbirleri a1mıf bul '· 
, bi tefebbUsleri, hiç ftlpbe etmeyi- tnp eclDerek 'INUDleei pıtna- Aksarayda Alipqa caddesinde rinde yapılan etüdlerin nihayetinde ~ile 
: iliz ld. aWradarlat tarafmdan ha- y ZIJHI ••• ı SUI melerin en esaslı bir maddesini tef- 8 Numarada oturan 12 yaşında Sa- u,.ldlt•r A ..... .- J. ~ -· IZU' DHll '-11 etme--.u-. Bu mtlnak•- yal- en muvafık yerin ~nguldak olduğu •7- ,. .~ 
ı her ahnacak ve belld de bu hare- • au awuu- - im Tevekkül hamam sokak 5 nu· teebit ..ı:ı-;-ı-. Bu sebeple limanın ~---• ~ .-
1 • .._.... Lıl.AA- .. _ ___._ ____ j...I.. • ._.._ -llA- ~1.u• ._..a-.... DiZ İngiliz firmalan &ramnda ·-1 .. _ N rull h taraf d ~"" Afyon, (H&&Dum) - Jıit., 
-~ uu~Ull - '!fUA acı ve ---. - .. .., ....... ~ .. \'9 -.ucr. marada oturan u a m an bugünkü vaziyeti genişletilecek ve 10 buçukta Up.ktaıı h_.ı ~ \. . it 
fel&ketli encamlar hulrlıyaeaktır. llrll isabeti lıalomluoaclaa caktlr. dövilldüğünü iddia etmiş, Nurullah asri liman Zonguldakta kurulacak- nezzilh treni geldi. Oğledell ~ ~ 1 
Bilmem, ben, bu kanaatteyim. Hat- «ılddea tavalyeye tayan olan bu yakalanmıştır. tır. Ufak muhtelit takımı De r ~.ı 

, tl, bir hiaaikablelwku. benim bu eeerl her Tttrk okumabdır. ı... Yıldırayın denize inme Tevkil edlldl .., , _ Spor,, arasında bir maç yapıldl- ' 11 

kanutimi günden güne kuvvetlen· tubnlcla ve Tllrldyeatn her ta- merasimi 1 Hacı Ahmet mahallesi Karakol Münferit hakimlikler le .Afyonlular kazandılar· tJll# - lbl 
dirmekte ve beni ~k dUetbıdür- rafında 5 karat mulrabllhule HaJlçte inşa edilmekte olan Yıl- sokak 23 numarada oturan Bulgar 297 kişiden mürekkep ;,. 
mektedir. büttiD guet.e •Uwıalleriadea dıray denizaltı gemimiz bu ayın yir- tebaasından Apostol 2007 numaralı faal yete geçiyor kafile saat 19 da~ _,7 

Bu sırada, Naime Sultan yere tedarik edebllinlDI&. Bir, IJd ' mi sekizinci pazartesi günü denize kanuna muhalefet ettiği için hak-ı Tapu dairesindeki inşaat biter nan Afyonluların alkJa)arl 
müteveccih -•-- ~ı-..:-: -u-dı, 

waa ..... auaa ~ IÖll lcılaıde l&t.lp plaJw. indirilecektir. Bu mUnasebetıe bU- kında takibat yapılarak tevkif edil- bitmez münferit hakimlikler derhal Up.ğ'a avdet ettiler. _ ..J.o-6 
~ktai nazarını IOl'ar gibi pa1111ua a..-----------...ı )'Ok merasim yapılacaJrtJr. mfatk. faaliyete geçeceklerdir. 11...ıt• ~ 

~--
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GAVUR İMAM 
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n Yazan: ZEYNEL BESiM SUN 

Tabancama 
Edince 

Sarılıp İki El Ateş 
Geldiler 

• 
imana 

Çapıeınlığile şöhret.şiar bir ar
kadaşım anlatıyor: 

Umumi harb içindeydi. 
"Garof alya,, yani Karanfil la

kabile meşhur olan dostum Despi
nayı bir ~ evvel umumhaneler 
arasında l_>ıçakhyarak öldürdükleri 
için fevkalade efkarlıydım. 

Bilmem t!Ski lzmiri tanır mısı
nız?. Ne dil, ne hars, hatta ne de 
mal, mülk bakımlarından bizim ol
mıyan; fakat hakikaten enfes bir 
kordonu vardı. O kordon şimdi de İ 
var amma yangından evvelki kor
donun yanında dili tutulmuş bül
büle benziyor. O zamanın kordonu 
Kramer, Klonaridi, Posiden, Graç, 
Kafe dö Pari gibi muhteşem gaz:no
larile; İzmir tiyatrosu gibi heybet
li, süslü binalarile; Sportink klüp, 
Avcılar klübü gibi kibar mahfellc· 
rile ve nihayet yarım milyon nüfu
sun yarattığı hayatla bambaşka 

bir şeydi. O zamanın kordonu, tek - ı 

mil Osmanlı imparatorluğunun it-ı 
halat ve ihracat ağzı idi ve bu sebeb
ledir ki İzmir hakiki servet vf: refah 
kaynağı halindeydi. 

H.-men ilave edeyim: Bu servet 
vfl refahıil biz Türkler sadece se -
yircüıl ve hayranı idik. Muazzam 
kazançların etini yabancılar yiyor
lar, kemiğini de limerhametin bize 
karşıdan gösteriyorlardı. 

İ§te bu kordonda, Klonaridi ga
ı:inosunda dostum Garofalya Des -
pinanın vefatından mütevellit sim
siyah efkar içinde kafayı çekmiş; 
sokağa bulut gibi, dut gibi tam 
filispit bir halde şeref vermiştim. 

Aklım, mantığım, muhakemem 
yerinde idi veya ben öyle zanne
diyordum. Fakat bacaklarım ka -
fama isyan etmişlerdi. Bu scbeble, 
bütiln aksi arzulanma rağmen, 

sağa sola yalpa vurarak yürüyor
!um. 

Gibi herzevellik ederıer 

Müsaadenizle ayni hezeyanı bende
niz de bccereyim: 

Nerede o eski gönüller, azizim, 
bal peteğine benzerlerdi. Altı kadı
nı bir~en ayni şiddetle, ayni ateşle, 

ayni hevesle, ayni i~tiyaklu sevdi
ğim az değildir. 

Evet; Carofalyanın hazin akı -
beti için içim alev. akv ha rhyor· 
du; fakat Çingene ~ieleği de delice 
seviyordum. Bu gec·eki efkarım, a
partman halindeki gönlümün bir 
daireıoinde vuku b:.ılan inhiiiılden 

mi.ıtevcllitti. 

Yahudi maşatlığını ~7ağı<lan 
yukarıya amudcn k:ıtedip bitirır.ek 1 

üzeri! idim ki ku.ağıma ht·· kadın 
se~!l geldi: 

- Ettirmecen işte.. !sınai gille 
duyasa ayı.p demi size? 

Vay canına.. bizim çukurun ke
nar taraflarında yetişmiş bir ya
bancının sesi.. 

Arkadan iki kalın ses: 
- Bana bak gaco; zırlanıp dur

ma; billahi şimdi beş kardc.5i mut
rana ekeceğim. 

Ben kulak kesildim. Sade ku -
lak mı ya; ayni zamanda göz de ... 

- Elleşme bene:.. Tevbcler tev
besi İsmal gile bu ettiklerinizi an
laticen .. 

Daha sonra iki şak, şuk, bir kü
für, bir kadın feryadı .. 

Eh... Durulmaz artık.. Kafa 
zum; ciğer yanık: gönül 
belde de parabellum var. 

efkarlı; 

Hemen vak'a mahalline seğirt -
tim: 

- Kim var ulan orada?. 
Şeşi beş değil; hatta dübeş gör

düğüm ıçin karı;,;ıında bir ~tcmal
lı kadın siluctile iki adam hayali 
~ebiliyordum. Erkekler bir hamle
de kadının önüne geçerek beni 
karşıladılar. 

- Sana ne arkadaş? Git işine .. 
- Nasıl bana ne ulan?. Burası 

~-

Güreş Birinciliğini 
Galatasaray Aldı 
Güreşliler Büyü.lı Muvaf f akiyet 
Gösterdiler. Kaaımpaşa ikinci 

•• 
Beşiktaş Uçü.nçü: Oldu 

E evvelki akşam başlanan ls - ,
tanbul güreş şampiyonası • 

na dün akşam içlerinde Hafız Be
sim, Mazhar boca, Bölge umumt • 
katibi Fuad ve hakem heyeti baş -
kanı Abdullah, İsmail Hakkı Vefa· 
run da bulunduğu kalabalık bir se
yirci kütlesi önünde devam edile
rek nihayetlendirilmiş aşağıda i -
simleri yazılı gençler İstanbul bi
rinci, ikinci ve üçüncüsü olmuşlar • 
dır: 

56 kiloda.: 
Ahmet Çakır birinci, Mehmet 

Oktav ikinci, Ahmet Yener üçüncü 
olmuştur. 

61 kiloda: 
Yaşar birinci, Halil üzer ikin· 

ci, Hakkı Akpınar üçncü olmuştuı. 
66 kiloda: 
Servet birinci, İzzet ikinci, Ah

met Karadeniz üçüncü olmuştur. 
72 kiloda: 
Faik birinci, Mustafa ikinci, · 

Halil üçüncü olmuştur. 
79 kiloda: l 
Hasan Koç birinci, Hayim ikin

ci, Nesim üçüncü olmuştur. 
87 kiloda: 
Ali Ahmet birinci, Rızık ikinci 

olmuştur. 

Ağırda: 

Çoban birinci, Samsunlu Ahmet 
ikinci olmuştur. 

Puan tasnifinde güreş klübü 9 
sayı ile birinci olmuş ise de henüz 
tascil muamelesi ikmal edilmedi -
ğinden Gal~tasaray klübü 9 sayı 
ile birinci, Kasımpaşa 8 sayı ile i
kinci, Beşiktaş 5 sayı ile üçünci: 
olmuştur. 

Günün galiplerini başta. Galata 
saray ve Güreş klübü olmak üzere 
şampiyonada derece alan klüpleri 
tebrik eder, Türkiye birincilikleri 
için şans yeni sene için muvaffa 
kiyetler dileriz. 

SPORCU 

Bugün Bulgar pehlivanı ile 
güreşecek Tekirdağlı Hüseyin 

Profesyonel 
Güreşler 

\ 

T e 'drdağlı, M hme'
Arifle güreşmeği 

kabul etti 
Bugün Taksim stadyomunda sa

at üç buçukta başlıyacak olan pro
fesyonel serbest güreşlerin çok çe
tin olacağı anlaşılıyor. 

Türkiye baş pehlivanı Tekirdağ
lı Hüseyin, dün matbaamıza gele -
rek Mehmed Arifin gazetelerdeki i
lanlarına karşı şu yolda beyanatta 
bulundu: r&nu 7 nci sayfamızda: 

r -
Sultan Aziz Nasll 

Pehlivan Oldu 'l 
Güreftİ? 

·- 20 - YAZAN: M. SAMI KARAY@::_ 1 
Ve Kimlerle 

,, ,, 
Kara boğa Meydan Yerinde OtJen 

•• 
dire Yemiş Oküze Dönmü:ştfJ 
İhtiyar cazgır, Kıllı Hüseyinin 

birçok güreşlerini görmüştü. Cid
den; karşısındaki hasmı rüzgar ö
nünde uçuşan yapraklar gibi savu
rur ve dağıtırdı. Şimşek gibi çakar
dı. 

Fakat; Kara boğanın çaprazları 

ve kurtkapanı da belalı ve azılı şey
lerdendi. Zaten; Karaboğa hain ve 
gaddar bir güreşçi idi. 1 

Lakin, gaddarlığını altmış beş 

okkalık ve nihayet yetmiş okkalık 
(en iyi sırasında) Arnavutoğluna 

yapamamıştı. 

Ne ise; peşrev başladı. Kıllı Hü
seyin, çok çırpınıp dolaşmadı. Peş
revi kısa kesti. 

Kara.boğa, meydan yerinde üven 
dire yemiş bir öküz gibi iki tarafa 

d~ 
lı Hüseyinin ağzından burnUllJC•. 
boşanan kan yerleri yıkanıı§tı· r&ı: 
valalılar bir yandan bağırıyorl~. 

- Boğ; hepten boğ bu Jt 
cazı!... . eti 

Diye bağrışıyorlardı. Nıha~ 
Şumnulular, Edirneıaer feve yii• 
geldiler ... Ve sopalarla meydaııa ağJ 
rüdüler... Karaboğayn. Vllrıtl 
başladılar. wı-. ce.,.. 

Karaboğa, sopaları yeyill J(J"1l• 
yundurnğu çözmüştü. Lakin; daJl 
lalılarla meydana uğradıkla;\'ll. 
Şumnulular ve Edirnelilerle ok öô
lalılar arasında sopa ve yu't11r 
vüşü başladı. erıet 

Nihayet; zaptiyeler ve ~ yıt" 
müdahale ederek dövüşçüle~ 8 

Jl'I" 
dılar .. Ortalıkta kafası gözü Y 

savrulup duruyordu. lan çoğalmıştı. . rsııUf 
Kıllı Hüseyinin sabrı tükenmiş- Dövüş, beş on dakika sil. }>i· 

ti. Hasmile bir an evvel kapışmak tü. Karaboğa ile, Kıllı JlüseyiJl ~ 
istiyordu. Heyecanından rengi li- rer tarafa çekilmiş bckliY0~ 
mon gibi sapsarı olmuştu. Dişleri Zavallı Kıllı Hüseyinin her. 
biribirine vuruyordu. Çok hırslı o- kan içinde olmuştu. ~ 

lan Hüseyin bir an evvel Karaboğa- Meydan yeri temizlend!· . ıı.S"" 
ya girmek istiyordu. ce kişi yerlerine oturdu. LSl<Ul~dd\Jı 

Helallaşmalar bitti. lki pehlivan biyet havası daha bala ınevc 
biribirine girdi. Hüseyin daha güre- Biraz sonra, her şey yat,ıştJ. .. \;Jt 
şe girer girmez Karaboğaya. daldı. Davullar, zurnalar çalır.~g·~e # 

Karaboğa, derhal hasmını bo- ladı. Kıllı Hüseyin, kazsı.n dıbl 
yundurukla karşıladı. Hüseyin iri derek elini yüzünü yıkaınıştı. 
ellerile, iri ayaklarile, koca gövdeli Cazgır bağırıyordu. aJC gı1· 

hasmına sağlı, sollu vurdlığu elense - Hey! .. Güreş baştıyac 
ve tırpanlarla fırtınaya tutulmuş rültüyü kesin!.. . . daJl' 
bir kavak ağacı gibi iki tarafa sal- Edirneli ağalardan bırı 't11eY 
layıp uzatıyordu. çıktı ve bağırdı: pe bi 

İlk ellerde Kıllı Hüseyinin has- - Bu ne biçim güreş? .. J3U ..ıı· 
ı..;.;yle ov 

mına karşı galip güreştiği görül- çim pehlivanlık? .. Eğer, IJV gtıtri" 
müştü. reş olacaksa pehlivanınıızı 

Kavalalılar tek, tük bağrışıyor- · tirmeyiz.. dg.ıı Jıi• 
lardı: Peşinden Şumnu ağalatın idf: 

- Haydi, Karaboğa be! .. ri geldi. Ve o da şöyle ses1en ıcatll~ 
- Tut şu kızanı be!.. - Tchey ! .. Hepten ınaB.1 sa1 
Karaboğa ağır davranıyordu. lık bu be!.. Bu, pehlivanlık deği djlltl 

Bir kanara bekliyordu. tarılık be ehretlik !.. zorla ··-~ 
Fakat; Kıllı Hüseyin durmadan yenmek istiyorsunuz so~ 

basınına saldırıyor, dalıyor, el be kızanlar.. . tile'f 

Şaka değil; bizim dildade henüz 
~mrünün baharında iken ruzigann 
acı bir cilvesine kurban gitmiş, o si 
yah gözlerini fani hayata yummuş
tu. 

dağ başı mı?. ııc 88 98 
ense ve tırpan vuruyor, çapraza gir İhtiyar Cazgır ikisinı de ~· 
meğe çalışıyordu. dandan alıp içeriye soktu. ~:·ıııeri 

Şumnulular ve Edirneliler Ka- lılar kabnqatli olduklarını bıl ı 
valalıların bağırtılarına karşı sakin için ses çıkarmıyorlardı. . )<~ 
duruyorlardı. Nihayet: Kıllı Hüsey~n da""1 

Diycc.;eksiniz ki bir Karanfil ha
nım eksilmiş; ne çıkar? İyi amma 
bunu ~imdiki kafa söylüyor. O za
manın sulu gönlilne bunu anlatmak 

· kabil miydi? .. Ölüsü kandilli sevda, 
mermere saplanmıştı işte .. 

Dahası var: Başım dönüyor, i
çim bulanıyordu. Kimbilir kaç şi

ıe çalkalama 9 numaralı Yanuli iç
miştim. 

Bu yüzden tramvaya da,· araba
ya da binemedim ve ağır aksak, 
fıstiki makam caddeyi tuttum. 

Yürü, yürü; bitmez kör olasıca 
kordon.. Saat her halde sabahın 

ikisini bulmuş olacak ki kordonda 
kimsecikler kalmamıştı. Cami saa
tinin rekknsı gibi muntazam ve 
muttarid olmamakla beraber ona 
benzer sallanışlarla ilerliye, ilerliye 
evvela Kışla meydanını, bir hayli 
sonra da Yahudi maşatlığını bul
dum. [1] 

Nereye mi gidiyordum?. Bunu 
ne siz sorunuz, ne de ben arzede -
yim; fakat o takdirde maceramı 

anlatamıyacağım. 

Şey ... Öteki sevgilime, öteki 
· dostum Çingene Melek 'Hanıma 
gıdiyordum. 

Çingene dediğime bakmayın; 
.kendisi sahiden Çingene değildir; 

Lakabı öyle idi. Kafirde bir tah -
rilli mavi göz vardı ki, mirim, bir 
bakışta 3eYhillisllm efendiyi bile 
vallahi de, billahi de, tallahi de 
baştan çıkarırdı. Melek için biti -
yordum, ölliyordum. 

Garofalyanın efkarı?. Perhiz 
jçinde turşu mu yiyoruz? 

Hayır!. 

Hani ba.zı maziperest ihtiyarlar 
'Vardır ki her münasebet düştükçe: 

- Nerede o eski patlıcanlar azi
zim; şimdikilerin dolmasında bile 
bir yavanlık var. 

[1] Yahudi maşatlığı §imdi 
Ea1ıri1ırıba par.b old.ıı.. 

Birisi biraz daha yaklaşarak Beden T erbiyeıi Genel 
fena direldi: 

- Buraya bak delikanlı!. Bu iş- o;rektÖrÜnÜtı tetkikleri 
lere senin aklın ermez. İstikamet --

C•mll T•ner ~Un •kf•m yukarısı; marş marş!. 

- Gitmezsem?. 
- Biz adamı zorla sepetleme· 

sini de bilir iz. 
- Orasını geç te beni dinle : 

Bir kadına tokat atmak ayıptır, er
kek adam bunu yapmaz .. sana ben 
bir şey ... 

Daha cümlemi bitirmemiştim; 

yüzümün umum~ heyetine öyle bir 
şamar indi ki zaten dönmekte o
lan başımın tam rolet fırıldağı 

haline geldiğini hissettim. 

Bir, iki sendeledim; derhal to
parlanarak para beli uma asıldım ve: 

·- Seni dinini, imanını, mezhe- ı 
bini, itikadını, evliyasını, enbiya· 
sını, kitabını, en'amını sövdükten 
sonra sinsilesine rahmet okuduğum 
iti seni. 

Narasını müteakip iki el patlat
tun. 

Vay efendim, sen misin silahı 

patlatan!. 
Heriflerin ikisi de: 

- Amman ağabey; vallahi, bil
lahi yanlışlık oldu. Allah aşkına 
yakma bizi. 

Diye feryada başlamazlar mı?. 
Sesi yükselttim: 

- Çabuk boynunuzu kırın ba
kayım. İstikamet aşağısı; maro 
ınar,! .. 
. Aşıklar tabanları kaldırdılar ve 
maşatlığı koşa koşa inerek gözden 
kayboldular ... 

- Ettirmecen işte. 
Diyen peştemallı dilber bana 

kalmıtı. 

Fakat onunla meşgul olacak va
ziyette değildim. İki el eiliih pat
lamıştı. Şimdi nerdeyse ya bir 
bekçi, yahut ikı polis enseme ya
pışacaktı. 

lzmlr• gitti 
İzmir, 19 (Hususi) - Beden 

Terbiyesi Genel Direktörü Tümge-
neral Cemil Taner dün akşam böl
gemiz spur işleri etrafında tetkik
lerde bulunmak üzere şehrimize 

gelmiştir. İki hafta kadar lzmirde 
kalacak olan Cemil Taner fuar mü
sabakalarını da gördükten sonra İs
tanbul yolile Ankaraya dönecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğünün bir tavzihi 

Ankara, 19 (A.A.) - Beden ter
biyesi genel direktörlüğünden: 

18 tarihli Cümhuriyet gazetesin
[Sonu 7 nci sayfamızda] 

Bugün Yapılacak 
Spor Hareketler 

KÜREK ŞAMPİYONASI: 
939 İstanbul kürek şampiyo

nası bugün saat 10 da Yenikapı 
sahilerinde hazırlanan iki kilomet
rel~k sahada icra edilecektir. 

ADALAR YÜZME MÜSA -
BAKASI: 

Halkevi tarafından tertip, ge
çen hafta muhalefeti havadan te
hir edilen Adalar yüzme müsaba
kası bugün saat 14 de Heybeliada 
plajında yapılacaktır. 

AT YARIŞLARI: 

İlkbahar at yarışlarının 5 incisi 
de bugün saat 15 te Veliefendi 
koşu mahallinde yapılacaktır. 

BOQAZİÇİ KLÜBÜNüN Yil.. 
DÖNÜMÜ: 
Boğaziçi klübünün yıldönümü 

münasebetile bugün Bebek Kollej 
sahasında atletizm futbol müsa
bakaları yapılacaktır. ................................. 

Dünkü Boks 
Müsabakaları __ ....,__ 

Kini, H •kkı, Semih, Tev 
ilk, HUaeyln r•klplerlnl 

yendiler 

H aftalardanberi büyük ala
ka ile beklenen boks maç -

ları dün akşam Tepebaşı bahçe -
sinde yapılmış şu neticeler elde e
dilmi~tir: 

Bir aralık, Kıllı Hüseyin hasmı- dibinden meydana yürüdi.ı ve ufdıl• 
na şiddetle daldı. İki paçayı koca zurnaları elile işaret edip sust Jlldı: 
ellerine geçirdi. Karaboğa da has- Herkes de susmuştu. Laf~ b~ar-· 
mınm oyunundan kurtulmak için - A be Kavalalılar, bıre t>iJıl 
boyunduruk vurdu. boğanın lafzenleri.. Hepten., J3iD 

Gaddar Karaboğa, hasmının zor- öldük mü zannediyorsunuz ~ ·~~ 
lu pençelerinden paçalarıru kolay böyle güreş olduğunu bilmıY0 ııe'" 
kolay kurtaramıyacağını anladığı I be kızanlar .. öğ·rettiniz bizlef~cJ ol· 
için boyunduruğu öldüresiye çek - Buncazdan sonra; giireş barı J<ıt' 
mişti. sR. da boğmak da, öldürmek tel ~t" 

Hüseyin - :Piami 
İkişer dakikadan dört ravund 

oynanacak olan bu maçta ikinci 
dervede Hami maçı terketti. 

Boğuyordu. Hem de öldüresiye m:ık ta var be .ahretlikler .. Çli 
çekiştiriyordu. Böyle olduğu halde nayı vur davulu be!.. ).U· 
Kıllı Hüseyin paçaları bırakmıyor-· Diyerek, çırpınıp meydana 0ştıl• 
du.. rüdü. Her'l.esdc ses sada durJJl Jı!l' 

Semih - Marko 
İkişer dakikadan dört devre o

lan bu maçı Semih sayı hesabile 
ka7.andı. 

Ankaralı Hakkı - Beşiktaşlı 

Mustafa 
İkişer dakikadan 6 devre olan 

[Sonu 7 nci sayfamızda] 

F b d hl·vaıı akat; ir an gel i ki, Hüseyi- Davullar ve zurnalar pe ! 1>3#1J' 
nin nefesi kesildi. Gözleri dışarı fır- vasını yanık yanık vurmagıı 

ladı, ağzından ve burnundan kan mıştı. . J{ılll 
boşandı. Şumnu!ular ve Edirneıııer btlr 

H .. . b k d Hl' · .. · 1 d Bll se useyın, u zor arşısın a gay- ıscıyıne guvenıyor ar ı. ildi' 

ri ihtiyari olarak hasmının paçaJa- le peh~ivanlarının işine ksrı§:r. 
rını bırakmıştı. Böyle olmakla hl!- lar. V '°" olılukları yerde durdtl ğ~ 
raber Karaboğa daha hata anudane Kav.ılalılar da; KarııbO eıı>'t! 
ve öldüresiye boğuyordu. gaddarlığından ve zorundan Jtilı,) 

Bir pehlivan; aldığı oyunu bı- idiler. Ne de olsa seksen ol< ydııı1 
raktıktan sonra; hasmı mukabi: u- Kıl~ HUseyini boğa, boğa JJle 

Galatasaray - Çengelköy yununu, bilhassa boyunduruğu çi;c- yrırinıleı• çlkarabilirdi. .. ~10 
Su topu müsabakası mesi ve bırakması usuldendi. Karabogq da; Kıllı ause oştıl-

Dün Bebek Galatasaray deniz _ Karaboğa; hazır fırsat eline gcq meydana. gelişine memnun oıı:e)'İoi 
mişken hasmını bitap düşürmek ve Çırpınmağa. başladı. Kıllı J1il . )(J' 

cilik şubesi sahasında Galatasaray b f tt . ff d ed k . -d hasounın bila~kaydu"ı:u:ırt güreŞI ·-"' 
Genç takımı ile Fikri Özayaz, Fethi u ırsa an ıs ı a e ere Dog u- :."" . ve ıy-
Oboy Akyün, Sami Gökçen, Ke _ ğu ve sersem ettiği hasmını kolay- bul etti~ni göriince sevindı ve d~· 

cacık bir oyuna düşürilp yeıını". bu sıradr. n1rpınmayı bıraktı. r"' 
mal nkiz, Yahya Yakar, Nejad Se- ~ t 1' .. 

niyetinde idi. vullar, zurnalara tekrara e 51• 
riınden müteşekkil Çengelköy genç Bu, bir pehlivan için makbul sa- susmaları içın işaret etti. ~.1'ıı1' 
leri arasında yapılan su topu mü • yılır hallerden değildi. Ayıptı. Er- da kesildi Kıllı Hüseyin ıJPO 
sabakasını bu sahada daha ziyade kekliğe yakışmazdı. yordu: 

çalışmış ve sahaya alışık olan ====B=o=ğ=u=y=o=r=v=e=b=ır=a=k=m=ı=y=or=d=u=·=Kıl===· =============[De=='='a.JJl::::~ Y Galatasaray takımı O - 7 kazanmış ~,.... 

iki taraf ta takdiri ceıbedecek de- r CAGALOSLU ÇİFTE SARAYLAR BAHÇESİNDE t 
recede güzel oynamışlardır. a 

T•vzlh Her Akşam Sinemaya ilaveten sa 
Süleyınaniye klübünden: 
Süleymaniye futbol takımının 

Naz.illide bir müsabaka yaptığı ga
zetelerdegörülmüştür. Süleymaniye 
takımlarile bir seyahat yapmadığı 
cihetle keyfiyetin muhterem gazc - , 
teııizde tekzibini saygılarla dileriz. 

9 dan 10 kadar KiKi ve SEMIRA ~e 
arkadaşlarile birlikte arapça şar~1' 
raks ve numaraları, Sinem•~ 
MACERELAR KRALI - GAR 1 

COOPER (Tü!kçe) Fiatla~0-15-20 kt· 
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İstanbula hava hücumu 
Manevrası dün yapıldı 

TARİH TETKiKLERir 
VVVV'VVVVVVVVVV"\A.I"""""""""""""""""""""""" ' 

Türk Mimciri Tarihinde Ve . 
- (Baş tarafı 1 incide) f 

llıaınue mefluç bir halde bulunu -
Yordu .. Banliyö trenleri, tehlike a
IUnda oldukları yerde kalmışlar ve 
>'olculan ağaç dipleri gibi gölgeli 
l'erlerde sığındırmışlardır. 

3 dakika süren düdüklerden 
llonra şehir derin bir sessizliğe bü -
lilıınıUştür.. Saat 10 u 5 geçe, bu 
8esaizlik Çatalca ufuklarıııdan ko
Parak gelen tayyare filolarının u
hıtularile bozulmuştur. 

Altışar tanelik iki file halinde 
geıen tayyareler şehrimizir. üzerin
de dolaşmağa v~ geçtikleri yerlere 
tahrip ve gaz bombalarını atmağa 
~lanuşlardır. 

tık mefruz yangın bombası, Tak-
8İındeki Camlı köşke isabet ede -
tek, orasını derhal tutuşturulmuş -
tur. Alevlerin çıkmasından 3 daki
ka sonra, itfaiye yetişmiş ve gaz 
ltıaskesi ve elbiselerini labis olan 
ilf aiyemizin kıymetli efradı aldığı 
ileri ve kat'i tedbirlerle, yangın 
hemen sönsürmeğe muvaffak ol -
ltıuştur. 

Bu sırada Taksim meydanının 

lki yerine de gaz bombası isabetini 
tösterir bir §ekilde sis dumanları 
lle§reden kutular konmuş ve mey -
!lanın tramvay durağından Türk 
lineması önüne kadar olan kısmı 
4erhaı yetişen gaz müfrezeleri ta· 
ta.tından işaretlenmiştir. İperit ga -
cine kargı kauçuk elbiseler ve gaz 
lnaakeleri giymiş efrat buralara 
'l?'J. bayraklar koyarak ip germiş
~ ve bu suretle tehlikeli mınta -
kayı i~aretlemişlerdir... İki kişi -
rlin de gazden zehirlendiği ve bay
tın bir halde yere yuvarlandığı 
görUlerek motosikletli imdat müf
rezeleri tarafından, yaralıların el -
biselerini çıkararak, gazden yanan 
Yerlerine kireç kaymağı sürülmüş 
Ve sonra imdat otomobillerile has
tahaneye kaldınlmışlardır. 

Tayyareler tarafından atılan 

tahrip bombalarından birisi de 
'l'aksimdeki sular idaresine isabet 
ettiği farzolunmuşuur. Binaya der
~ aiyah bir bayrak çekilmiştir. 

Pasif tedbirlerden başka, hü -
CUın eden tayyarelere karşı da ak
tif korunmalar yapıldı ve müdafa· 
'Ya geçildi. Şehrin müsait yerleri
ile konan defi tayyare topları ve 
ağır makineli tüfeklerle, apartman 
laruı üzerine yerleştirilen mitral
l'öz Jer tayyareleri kurşun ve top 
l'ağmuruna tuttular .. 

Bu sırada şehir ikinci bir tay
Yare hücumuna daha maruz kaldı. 
~ğır bombardıman tayyarelerinden 
1haret yeni gelen filolar muhtelif 
lrııntakalarda dolaştılar.. Filolar 
~yazıt üzerine geldikleri sırada 
lttıkJan muhtelif bombalar, o mın
takada oldukça müessir tesirler 
}'aptığı farzolundu. Bunlar meyanın 
ta bir kişinin kol ve ayağı kırıldı
fı, başka bir vatandaş iperit gazin· 
den zehirlendiği farzolunmuştur. 
lıfüdavatı yapılarak hastaneye kal· 
dırıJmıştır. 

Bundan başka, bir binaya düşen 
)angın bombası, evi derhal tutuş
tuğu farzolunmuş yangını söndür
ltıek için mahalli itfaiye kafi gelme 
diğinden başka bir ekip yardıma 
ltoşnıuştur. 

· Dişçi mektebi de bu sırada bir 
1.ehlike geçicmiştir. Mektebe isa
bet ettiği farzedilen bir bomba 
binayı çöktürmüş ve bir kişi en· 
lt~ altında kalmıştır .. Beya.zıt ka
rakolunun yanındaki tramvay teli 
ltoparak elektrik ekipi tarafından 
lamir edilmiştir. 

Dişçi mektebi önilndeki su boru-
~~tı patladığından ehemmiyetli ted
ırter alınmıştır. 

~m.niyet teşkilatı vazife başında 
. .'.Merkez sikleti Taksimde olan pa

~tf müdafaa tedbirlerini Emniyet 
'\ı mum MUdilrü Ali Rıza Çevik, Va

lduavini Muzaffer ve Polis Mil • 
~~~ S~drettin Aka, Seferberlik 
ta UdUrü HilBameddin bizzat yerinde 

kip ediyorlardı. 
lı .. Aktif ve müdafaa tedbirleri de 
~it Müdafaa V ekft.leti Ha va MU • 

aa Genel Komutanı General 
~~U Kılıç ve gaz Ganel Komu -
;:'ll1 General HUsnU Ünal teftiş et
"'ler. 

'I'am 70 dakika süren taarruz • :an sonra ,saat tam 10,~ de tehli • ':u zail olduğuaa dair, bütün dil
~ er tekrar çalmağa ba§lamış • 

•• Sığınş.ldardan va dilkki.nla:r .. 

dan çıkan halk ve yeni baştan baş· , 
lıyan milnakalatla şehir iki dakika 
sonra normal }'ıayatına kavuşmuş -
tur. 

Bu sırada, tahrip edilen ve gaz· 
lenen mıntakaların temizlenme a
meliyesi devam etmekteydi. Gazle
nen mıntakalar arazözlerle yıkan

dı. Sonra buralara temizleme müf • ' 
re7..eleri kireç kaymağı tozu döke -
rek zehirli gazleri taınamile imha 
ettiler. 

içtimai Hayatında Büyük Rol
ler Oynıyan Bir Yapı Tarzı 

Emniyet Müdürü Sadri Aka şöy 
le beyanatta bulunmuştur: 

" - İstanbul halkının bu işi bu 
kadar sükun ve emniyetle yapaca -
ğını ummuyordum. Hücum sırasında 
hiç bir tarafta panik olmamıştır. 

Halk büyük bir sükfınetle sığınak
lara girmiştir. Hücum esnasında şe 
birde iki vak'a olmuştur. Beşik -
taşta bir ev yanmış ve mahalli it
faiyesi hiç bir yardıma lüzum gör
meden yangını söndürmüştür. İkin
ci vak'a da Köprüde cereyan etmiş
tir. Tayyare hücumundan korkan 
Hatice isminde bir kadın çocuk dü
şürmüş ve hastahaneye kaldırıl -
mıştır. Hücum sırasında bunlar -
dan başka ehemmiyetli hiç bir 
vak'a olmamıştır.,, 

ESKi KERVANSARAYLAR 

Hava Getıcl Direktörünfüı 
ihti8asları 

Muvaffak manevradan sonra 
T:-.k!im meydanında otobobiline bi
nerken kendisini gören bir arkada· 
şımıza, genel komutam Hiisnü Kıl
kış İstanbulluları takdirle karşı -
hyarak şunlan söylemiştir: 

Oümhuriyet devri Türk kariinin 
seviyesini yükseltmiştir.OK beş sene 
evvelki gazetelerde görmeye alıştığı 
abur cubur yaztlan artık hiızme • 
demiyor. Türk okuyucularda tlim 
ve fikre doğru bariz bir yükseliş 
var. Avrupa ve Amerika gazete ve 
mocmıtalarındatı makaslanan yaz,. 
Zarı ve resimleri artık istemiyor
lar. Hele romatı ibda kudretini 
kendilerind6 bulamıyanlann tarihi 
kör değneği yapmalarını hiç çeke
miyorlar. "Tarihi roman,, Zardan 
arttk gına gelmiştir. Bize, milli 
rom.an verin!z, ilim ve hakikat ve
riniz, tarihi ve hakikati tahrif e
den yazılan istemiyoruz, diyorlar. 

Y etıi Sabahta tarihi tetkikler 
yazmaya başlıyalıdanberi sayılan { 
kabarık bir yekun tutan okuyucu 
mektupları alıyorum. Bu mektup
lar bazı tarihçi geçinen adamların 
ekmek bul.dukları gazetelere daha 

• fazla yaptşabilmek için kendi elle
ması için ahııan tedbirler sayesinde rile kendilerine yazıp postaya at
gerek halk ve gerek vazifedar me· tıkları uydttrm.a mektuplar kabi
mur lar kendilerine düşen vazife - Zinden değildir. Gazete daha Pari
lerini büyük bir muvaffakiyetle ifa sc varmadan Paristen adlantıa -teZ
ettiler. İlk hava korunması olduğu sizden daha seri bir vasıta ile -
halde kısa bir an içinde halkın şu- mektup getirenlerin övünmelerine 
urlu bir acelelikle umumi sıgıw nak· h · ben"'e · 

" - İstanbulda hava korun 

ıç .. mez. 
lara veya evlerine koşarak sokak - Benim aldığını mektupların he • 
larda hiç kimse bulunmaması bü- men hepsinde, yazılarda ciddiyet, 
yük takdirlere şayandır.,, ilim ve hakikat anyan kimselerin 
Dünkü Tayyare llücumu Hakkrnda derin aşklannı ve tahassürlerini 

Vildyethı Tebliği görüyorum. Beni teşvik eden btt 
Dün yapılan birinci tayyare de- k•ymetli okuyucularıma ayrı ayn 

name taarruzu hakkında vilayetin te§ekkür ederim. Yazılarım da 
tebliği: Ordumuzun Trakyada yap • • 
makta olduiu manevralar münase- ı -;- --. 
betile İstanbula icra edilmesi ka • 1 

1 
rarlaştırılmış olan tayyare taar • 
ruzlarından birincisi 19-8-939 cu • 
martesi günü yapılmıştır. Alamı 
emri İstanbul Hava Müdafaa ko
mutanlığından saat 9,35 te vilayet 
havaya karşı korunma amirine bil
dirilmiş ve alarmın hitamı 10,45 te 
ilan olunmuştur. Tatbikat büyük 
bir intizamla cereyan etmiş hal • 
kımızın ilan edilen tavsiye ve ted
birlere ciddiyetle ve basiretle riayet 
ettikleri görülmüştür. Halkın cad
de ve sokakları, nakil vasıtalarını 
terkederek hususi korunma yerle
rine veya umumi sığınaklara ilti
ca etmekteki tel8.şsız ve vakurane 
§itabı takdire şayandır. itfaiye, 
gaz temizleme, ilk sıhhi yardım, 

can kurtarma ve teknik onarma 
ekiplerinin faaliyetleri plan daire
sinde ve memnuniyeti mucip bir 
şekilde cereyan etmiştir. Hava 
deneme taarruzu ilk defa yapılmak 
ta olmasına rağmen tashihi müs
telzem hareketler ve kusurlar an -
cak birkaç yerde ve küçük mik -
yasta vaki olmuştur. İkinci bir 
tecrübede bunun da vuku bulmıya -
cağı tabiidir. Bunun için aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir: 

1 - Alarm işareti verilir veril
mez halkın ve nakil vasıtalarının 
derhal oldukları yerde durmayıp 
tayyareler gelinciye kadar geçecek 
kısa zamandan istifade ile sığınak

Filibede 1984 yılında yıktınlarak 
yerine Belediye hali yaptırılan 
Şahabeddinpaşa kervansara3,nın 

f otoğra.f ı .. 

rasile neşretmeye çalışacağım. 
Bl(gün Maliye Vekaleti kambiyo 
mürakibi değerli müdekkik A. Ke· 
mal Erdilin kervansaraylar hakkm 
daki bir yazısını aynetı neşrediyo-

rum. 
İbrahim Hakkı Konyalı 

••• 

, .. " 
Jahabeddlıı Pap kervaa8&1'&ymın krokisi.. · 

İmzanız altındaki bu değerli yazı· 
lara karşı hissettiğim bu incizabm, 
onların tarihi hakikatlere istinad 
eylemesinin verdiği itimattan doğ
maktadır. Muhterem Yeni Sabahın 
27 haziran tarihli nüshasındaki "İb
rahim Paşa sarayı yıkılırken,, ser-
·ıevhalı makaleyi de ayni itimadın 
verdiği alaka ile okudum. Üzerinde 
benim de naçiz tetkiklerim bulunan 
Kervansara~·lar hakkında bu yazı
daki mütalealarınızı teyiden ben de 
birkaç satır yazmak arzu eder ve 
Siyavüş Paşanın eserleri hakkındaki 
yazıma lütfen gösterilen teveccühün 
bu yazımdan da esirgenmemesini 
rica ederim. 

KERVANSARAYLAR 
Evveliyatı, Banileri, Maksadı 

bt§alan, Şekilleri ve Vasıfları 

K urunu ula ve vustanın şeka
vet ve yağmagerliklerle dolu 

devirleri içinde, ticareti ve yolculu-
ğu emniyet altına almak yolculara 
ve tüccara emin sığınaklar vazifesi 
görmek üzere ana caddeler üzerin
de muayyen fasılalarla menziller in
şa edilmiş bulunuyordu. Şarkta ve 
bilhassa lranda bu konforlu melce
lere kervansaray "Kirbansaray,, 
namı verilirdi. 

Eski Romanın ticari ve askeri 
şehrahlar Uzerinde tesis eylediği 

"Mansio,, lar da az veya çok bu ker
vansaraylara müşabih bulunmakta 
idi. Ayni zamanda Romanın "Gas
tella,, veya "Praesidia,, denil~n müs 
tahkem muhafaza mevkilerine de 
tekabül eden kervansarayların et • 
raflan yüksek duvarlarla kuşatılı 
olduğu gibi bir mikdar muhafız ta· 
rafından da muhafaza edilmekte 
idiler. 

Bilhassa Avrupaya kol salışla
nndan sonra, şarkla garbın ticaret 
güzergahına tamamile hakim olan 
Osmanlı Türklerinin ilk işleri tica
reti himaye ve onu emniyet altına 
almak olmuştur. 

Henüz hiçbir siyasi muahede 
akdetmemiş bulunan Osmanlı Türk 
lerinin ilk muahedeleri "Ragüza,, • 
veya lslavlarca "Dubrovnik,, - Cüın 
huriyetile akdettikleri ticari muka
vele olmuştur. Birinci Murad zama
nında yapılan bu anlaşmaya mtişa • 
rünileyhin açık olarak sağ elini mü 
hür makamında bastığı ve bil8.hara 
Tuğranın buradan iktibas edildiği 
mervidir. 

Her kavim ve milletten tüccarın 

emin ve salim olarak sefer yapa -
bilmesini temin için meden[ tesisat 
vücude getirmekte yekdiğerini is -
tirkab eden Padişahlara zamanlan
·nın vezirleri ve zenginleri de pey· 
rev olmakta gecikmemişlerdir. 

Romalıların Mansioları daha 
mütekamil bir hal ile kervansaray 
haline gelirken hanlar ve menziller 
de Mutatiolara tekabül ediyorlardı. 
Hemen beher bir günlük m~afede 
birer kervansaray ve beher 4-5 sa· 
atlik mesafede bir menzil hanı bu
lunmakta idi. Kervansaraylar ara • 
sındaki mesafe bugünkü mikyaslar 
ile 30-35 kilometreden ibarettir ki 
bu mesafe o zamanki vesait ile bir 
yo)cu için tam bir gUnJUk yol der.'lek 
tir. Osmanlı ordularının başlı. ce
velan güzergahı · bulunması itibari
le bilhassa lstanbul • Belgrad yolu 
üzerinde bu kervansarayların en 
mükemmelleri toplanmış bulunmak 
ta idi ki birçok yerlerde harabeleri
ne el'an da tesadüf edilmektedir .. 
Osmanlı padi§ahlarına asırlarca pa
yitaht olan Edime ile İstanbul ara
sında en mutena kervansaraylar bu 
lunuyordu. Bunlar arasında Havsa' 
daki Sokullu kervansarayı bilhassa 
meşhur bulunmakta idi. 

Ekser ecnebi ve bazı Türk mü -
verrihlerinin kervansarayla menzil 
hanlarım biribirine karıştırdıkları 

görülür, ekseriya yapılan zühuller 
de bundan ileri gelmektedir. Menzil 
hanları her yol üzerinde, kervansa· 
raylar ise münhasıran büyük tica
ret tarikleri üzerinde bulunmakta 
idiler. Hanlar ve kervansaraylar 
hakkında bazı ecnebi seyyahların 

verdikleri malumatı tercemeten ay
nen naklediyorum. On altıncı mHad 
asrında Belgrad - İstanbul yolunu 
takiben seyahat eden "l 567,, Ger
lah ile Salomon Şvayger'in verdik
leri malumat bilhassa calibi dikkat-

ya örtü ayırmıyonnı. -..... -re hay
vanlardan inti.§ar eden ko11u1arla 
hayvanlatı.n mütemadl gürWtü ve 
patırdılan garpten gelen yolcuları 

geceyi harjçte, arabalarında geçir
meğe mecbur edttdi. 

Şehirlerdeki "Kurşunlu-han,, lar 
da konaklamak bununla klyae ka
bul etmiye\!ek derecede rahat idi. 
Kurşun örtülü kubbelerle mestur ve 
etrafı mahfuz g<>.niş bir avluyu ih
tiva eden bu hanların ortalarında 
birer şadın: an bulunmakta :idi. Bi • 
rinci kattaki odaların kapıları u • 

mumi galeriye açılır, aşağı katta a
hırlar bulunurdu. Belgrad, Üsküb 
gibi ticar,et makarlarında bu bUyUk 
binalar İtalyanların Fondaccolan 
gibi üst kattaki odalar ikametgah
larını, alt kattakiler mağazalarını 

teşkil eylemek üzere ecnebi tücca
ra ticarethane ve yazıhane vazifesi 
görmekte idiler. Hemen büttin bu 
hayrat hayırperver müslümanlar 
tarafından tesis edilmi3le'rdi. Bu ' 

hayrathanelerin odalarında havayi
cini beraberinde getirmek şartiyle 
herkes geceliyebilirdi. Birçokları da 
padişah veya vezirlerin hayratı o
lup bunlarda fakir veya zengin, müs 
!Uman veya hıristiyan her yabancı 
Uç gün üç gece meccanen ekmek, 
et, pirinçten mürekkeb gıdasını alır 
ve hayvanı için yem tedarik eder
di "Burgaz ve Havsa kervansaray
larında olduğu gibi,, (1) 

Kervansaraylar hakkında bize 
o zamanki hayatı canlandırıcı ma· 
!Umat veren maruf Türk seyyahı 
Evliya Çelebidir. Burgaz kervansa· 
rayını tavsif eden mumaileyh; ha -
nın muazzam kapısını daima mu
hafızların beklediğini, akşam nama· 
zını müteakib mehterin işaret ha· 
vası çaldığını ve kapının kapatıl· 

dığını, muhafızların kapı önünde 
yattıklarını, gece yarısı gelen yol-

tir. . • 
cuların içerı alındıgını ve kendile-

'Şvaygerin verdiği malumata rine yemek verildiğini fakat kıya
nazaran, muayyen mesafelerde ker-

met kopsa içeriden dışarı gece vaktı 
vansaray namı verilen büyük, vasi 

ve sahibsiz boş binalar Gerlah'a 
kimsenin bırakılmadığını, kalkma 
zamanı yine mehterle i§aret veril-

göre ise, Romanın "Mutationes,, ve diğini herkes kalkınca hancıların 
"Mansiones,, tarı veyahud, Garbın "Ey ümmeti Muhammed! Malınız, 
muasır lokantaları ile kıyas kabul canınız, hayvanlarınız, çamaşırları
etmiyen karanlık banlar inıa edil ruz emniyette ve beraberinizde mi
miş bulunmakta idi. Bunlar tuğla dir?,, diye sorduklarını ve herkes • 
veya taştan yapılmış büyük binalar t "H . . t d Allah .. ..1 .. k bbe .1 en er şeyımız amam ır. 
olup birkaç kurşun ortu u u ı e h t h'b' h t ı · . . - d d" t d . ayra sa ı ıne ra me ey esın,, ce· 
mestur ıdıler. Aşagı a or uvar 

vabı alınırsa kapıların açılıp yolcu· 

lara ve tenha yerlere çekilmesi lA.. M emleketimizde intişar eyle
zımdır. Bu suretle caddelerden it- mekte bulunan gazete ve 
faiye ve yardım ekiplerinin geçme- mecmualarda tarihi tetkikler mah· 
sine mümanaat edilmemi ve tay _ sulü olan kıymetli yazılarınızı zevk 
yerlerden korunulmuş olur. ve alaka ile takib eylemekteyi.m .. 

2 - Atlı nakil vasıtaların da !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
boyunca uzanan sütunlara mUstenid 
dar bir örtülük ve bir metre kadar ! 
yüksekte ve birkaç adım genişlikte ı 
bir taraça uzanmakta idi. Bu sofa
lar üzerinde, yolcul~r açıkta yaktık 

ların selametlendiğini bildirmekte
dir. 

hayvanlar arabalardan çözülecek ve 
evvelce nefrolunan umumi emirde 
izah edildiği tarzda sağlam bir 
yere bağlanacaktır. 

3 - Tayyareler çekildikten son
ra da iperitle gazlenmiş sahalar ve 
inhidama yüz tutmuş binaİar bulu· 
nacağından böyle tehlike işaretile 
tahdid edilmiş yerlere gidilmiyerek 
buralardan uzaklaşmak lazımdır. 

4 - Dükkfm ve mağazalara da 
bomba parçalarının tesirine ka.r@l 
muh&fa:t.a için keoenklerinin indi • 

rilmesi faydalıdır. 
5 - Haliç köprüleri tayyare 

taarruzlarına büyük hedef teşkil e-

deceklerinden halkın bu köprülerde 
birikmesi tehlikelidir. 

6 - Tecessüs saikasile bazı cad· 
delerin meydanlara müntehi olan 
kısımlarında topluluk görülmüştür 
ki bu hareket caiz değildir. 

7 _ Evvelce neşredilen wnumi 
emrin birinci maddesinde manev
ralar mUnasebetil.R yapılacak dene· 

me taarruzu için harb halinin 15 a
ğustos 939 gününden başlıyacak 
ve bitimi ayrıca ilan olunacağı bil
dirilmiş olan bu ilan yapılıncaya 

kadar halkımızın ikinci bir tayyare 
hücumuna intizar etmesi lazımge
lir. 

Bu hataların ikinci tayyare taar
ruzu denemesinde tekerrür etmeme
si halkımızın yüksek kabiliyetin -

den ve intizam severliğinden bek -
lenmektedir. 

ları ateşlerde yemeklerini pişirirler, 
ısınırlar, konuşurlar, ibadet ederler, 
kendi halı ve minderleri üzerinde u
yorlardı.Aşağıdaki avluyu dolduran 
atlar, katırlar ve develer ise tara-

çanın parmaklıklarından sahibleri
ne başlarını uzatırlardı. Hayvanları 
insanlardan ve ayrı ayrı yolcu grup 
ıarını oiribirinden hiçbir duvar v~ 

İmparatorluğun merkezi olan vf 
bu itibarla şark ve garbın bütün kcı 
vansaraylarının toplantı yeri olan 
lstanbulda ve ikinci payıtaht olan 
Edirnede birçok kervansaray ve 
banlar mevcuddu. Buralarda daha 

(Sonu 7 inci sal:fanuzda) 

[1] Kostanti;u, ~ Y os. lrcçek: Bel~ 
grad - ı~twıbul ~keı'i yolu 
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EVLENMEK 
Y•zan: BiRi -----

M üheodis Rldvan Şakir kanal-~ 
na seslendi: 'l 

- Kezban! 
Karısı cevap vermedi, o tekrar 

sorqu: 
- Kezban., benim yeşil tıı.ı;h 

boyun.bağ iğnem ncrdıe? 
Kezban yine ses çıkarmadı; hat

ta l1omurdanıyorau. Rıdvan Şakir 

döndü. yalvarır gibi: 
- Neye cevap vermiyorsan? 
- l{ODS()}un üst· gözünde... Sa-

na yalvarırım. Rıdvan, bana bir da-, 
ha Kezban deme!... Kendi ismim 1 

yok mu canım? 1 

- Necli, ben seni Keı:han oldu
ğun vakit daha ~ok seviyoo:um. 

- Şimdi sevmiyor musun yani! 
- Köydeki Kezhan. .şehirdeki 

Necladan daha yaJcin !bana. 
- Sanki bu hayat köy haya.tın

dan daha iyi değil mi! 
- Bizim aşkımm ha.zırlıyan köy 

odası, bu esans ko1mla.n siıımiş sa
lonla.rdan bin defa iyi. Ben Nedinm 
manikürlü el1erinden diba çok Kez
barun kınalı ellerine 'hasret çeki
yorum.. 

Kezban - Necli sinirli sinirli 
güldü: 

- Sinir nöbetleri yokluyor seni 
galiba. Dolapta kontiyal var. Hem 
öyle homurdanacağın:ı elini çabuk 
tu~ Hicra:ıfa.rnı davetine geç 'kala-ı 
C"lgtZ. 

Rıdvan ı)akir sinirlenmişti. 

- Geç kalırsak ne yapalım. 
- Ayıp olur! 
- Hiç te olmaz: 
- Fakat ibu gece ~lenmek hak-

kım ... Hem de fazla eğlenmek .. 
- Kimseyi, keyfleri için eğlen· 

dinneğe mecbur &ğiiim. 
- O halde ben yalınız da gi

derim. 
Ve kapıyı qekti. Dtşarda.n oto

mooifüı sesi duyuldu. 

Yine bir gün mutad gezintilerin
den birttmri uzatmış, hiç gitmediği 
istikam.ette, bir köye kadiı.r yü
rümek istemişti. Uzaktan her vakit 
işittiği fakat bir türlü yakından 
görmediği çam ormanını geçmiş, 

orman bitince, sağ tarafında, yosun 
daıı koyu yegü cenkli, suyu içinde 
hı::ıp bir ağızdan bağıran kurbağaları 
bulunan dereden a~p. serin gölge

li köy meydanına ulaşmak istemişti. 
Derenin üstündeki t.ahta köprü, 

araba ve kağnılardan delik deşikti; 
fakat o, köyün intizamına hayran, 
gözleri ilerde yürüyordu. Sonra, bir 
b; ayağının birinin . boşluğa doğ

a; ayağının b.irinin boşluğuna doğ
ırıı ba.Stığmı hissetmiş, diğeri.le mu
vazenesini temin için uğraşırken üç 
metre kadar aşağıdaki dereye yu -
varlanıver.mişti. 

Tanımadığı bir mu3itte ve ani 
bir kam ka~ısında şaşalıyan Rıd
van Şakir, can havli ile çabalaı'ken, 
birdenbire yanında, kudretle kulaç 
atan birinin peyda olduğunu gör • 
müş ve onun yardımı ile en yakın 
sahile, sırılsıklam bir halde çıka • 
rılmıştı. 

Bu kabuslu hatıranın arkasını 

getirmek h~temiyordu. Lakin onlar 
sokuldukça sokuluyorlar, sanki ma-
ziden parçalar, muhakkak onun ka 
fasınd:ı. resmigeçit yapmak istiyor
larmış gibi bir hal olıyorlardı. 

Dereden çıkarıldığı vakit, ıslak 

üstile ne yapa.cağını şanmış bir 
haklc etrafına bakınıyordu. Lakin 
yanındaki kurtarıcısı bol ve renkli 
şalvarının yan cebinden bir anah
tar çıkarmış: "Babam buranın muh 

tarı, demişti, size köy odasını aQa
yım.,, Rıdvan Şakir, gözleri açık, 

YENISABı&M 

Erzincanda 24 Temmuz Lozan Günü 

!Erzi;.caıı, (Hususi) - 24: Tem·' 
muz Lozan zaferi, her yıldan daha 
~ ve daha parlak kutlaruh. Bu 
şanlı günü bi.7.e kazanan ve Türklü
ğe yeni bir can veren Milli Şef İs
met mönü.nün Lozandaki kahraman 
bklan ve o günlerin ehemmiyeti 
halka anlatıldı. Şehrin en kalabalık 
yeri olan Dörtyol ağzına konulan 
kürsülerde halk hatipleri tarafın -

il 88 88 

dan heyecanlı nutuklar söylendi. 
Bu vesile ile duyguları kabaran 

halk, Ebedi Şefi. ve Lozan kahra -
manı büyük İsmet lnönünü takdir
lerle andı, Cümhuriyete ve onun ko
r.:.yucusu, başarıcısı şanlı Türk or
dusuna, candan gelen saygı ve sev
gilerini ve Cümhuriyete olan bağlı
lıklar.mı bir daha tekrarladılar. 

M. Hatuooğlu 

Mea'ut Bir Niıan Ve Nikah Töreni 

••• 

adeta bir sairifilmenam gibi onu 
takip etmiş, orada elbiselerini ku-
rutacak fırsatı elde etmişti. 1 

Rtdvan Şakir elektrikleri sön
dürdü, yattı. Bir türlü gözlerine uy
ku girmiyor, kapıyı k:apıyarak koca 
FSına sormağa iüzum görmeden gi -
den kansını düşünüyor~ munllı ka
dınları, hak iddiasında bulunuyo -
nım, diye, dik başlı ve isyankar ya
pan. huysuzlaşt..ıran şehir ve salon' 
hayatına lanet ediyordu. 

Birdenbire gözlerinde mazi can
landı: 

Evveli kansının küçük, güzel ve 
şirin köyü gözlerinde bellrmeğe baş 
ladı. Oraya, senelerce didinmeli bir 
şehir hayatından sonra kafasını 

dinlendirıneğe gitmişti. 

Daha sonrasını kendi isteğile 

düşünmeğe başladı; bunlar gururu
nu okşıyacak şeylerdi. Meğer ken
dinin karşıki köye gelmesi köy kız

ları arasında bir hadise olmuş. La
kin kaç güç, bununla tanışmalarına 
mani teşkil ediyormuş. İşte bu, kur 
tarma. ameliyesi, şimdiki 'kansı 

Necla - Kezban ile konuşmasını, sa
mimiyeti arttnmasını, şehirden kaç-
ma hissinden doğan pastoral bir ha
yatın romantizme intikal etmesini.. 
Ve nihayet büyük aşklarını doğur-
muştu. Fakat artık o h:ıyatın ye
rinde yeller esiyordu. Kendisi, eski-

den benzin kokusundan nefret eden 
insandan ürken, fakat şimdi pekala 

Törerıde hazır bulunanlar 

B ilecik [Hususi] - Spor böl
gesi asbaşkanı genç ve sevim 

·li fen memurlarından Vecihi Divit-
çi ile Üsküdar hukuk hakimi Murat 
Hulüsinin, edebiyat ve şür sahasın
daki yüksek kabiliyet ve kudreti ile 
temayüz eden . kızı Cahidenin nişan 
töreni münasebetile dün gece, Bile-

cik Halkevi sineması salonunda - - -

yüksek ailelerinin huzurile parlak 

bir balo verilmiş, tstanbuldan bil

hassa getirilen cazın iştirakile şen 

bir gece geçirilmiştir. Baloda muh
telif milli oyunlar da oynanmıştır. 

Bu kıymetli gençlere ebedi saa

detler dileriz. 

Nihat Torumtay 

- - -
Baş, Diş,·Nezle, Grip, Romatizma 

-ea-
ormanın dar yollarında Uç sa

at mütemadiyen dolaştım durdum. 
Saadetin yilkü altında sevinç ateşi
nin yaraladığı bir inse.n gibi salla
na sallana gidiyordum; gözlerimin 
önünde altın yaldızlı bir şerit ha
linde seçemediğim hayaller akıp gi
diyor, zihnim seyrini kaybetmiş, ne 
tarafa döneceğini bilemiyordu. 

30 Temmuz,_ 

Bir aydanberi mektup y~zmad1 ! 
Allahım ne oldu? .. Bu sükutun se-
bebi ne? ... 

9 Ağustos, ..... . 

Şu mektubu aldım: "Selim, ne 
olursa olsun, dostluğunuza g·üvene
bileceğime beni temin ediniz. Eğer 
beni temin etmezseniz, dünyanın en 
bedbaht kadını olacağım.,, 

Cevap verdim: "Evet, gözlerim 
yaşararak istediğiniz şeyi yapacğı

ma yemin ediyorum ... 
17 Ağustos, ..... . 

lşte cevabı : "Verdiğiniz söze 
çok teşekkürler etlerim; zamanın 

kurutacağı gözyaşlarınıza da teşek
kürler. Birkaç gün daha sabredi
niz. Her şeyi öğTeneceksiniz.,, 

18 Ağustos, ...... 

Aşk denilen şey, ne müthiş ve 
gizli bir kudı·et saklıyormuş me
ğer! İnsan, zihnini işgal ve teshir 
eden her şeyi ani bir lakaydi hisse
.diyor, kalbinde ve manevi hayatı
nın haricinde kendisine ait olmıyan 
hiçbir hadiseye alaka göstermiyor! 
Ruhumun ateşinden başka hiç bir 
şey duymayor ve görmüyorum. 

21 Ağustos, ...... 

Kendisini ne diye itham edebi· 
lirim? Bana karşı gösterdiği bağlı
lıktan onu sıyırıp serbest bırakan 
ben değil miyim ? Oynadığım kome
di mi idi yoksa? Heyhat, şimdi ola-ı 
nı ta evvelden görüyordum, ve bu-

Nakleden : ORHAN !: 
aıi.k881rıı 

nun içindir ki kalbini ~ ~ adise· 
denemek istedim. Bugunku b aıtta· 
ler aşkımızı ortadan kaldırın 
dır; fakat onun suçu var ını ? .. 

10 Eylül, .• -

Bitkin vaziyetteyim, z_arns.; ~
man başım dönüyor, adeta ne es 
lamıyacak vaziyetteyim. 

13 Eylül, ... k 

Dün. kitabların arasmda: ba~i; 
lıkta görüp koparmış oldugunı nt 
çiçek buldum. Solmuştu. }{aya~ ttB 
garip muş, şimdi ben de, haya di· 
avare bir vaziyetteyim, artık D~ 
ye yaşamah. ... Hayır, ya!lıyaca er.a: 
içine düştüğüm karanlıklarda. c··rn 
retle u~aşıp mücadele edece~ 

o ca(/ırtı• 
haysiyet ve şerefimi kurtara Ddar 
dostluğumun icabını sonuna ka e 

··rijflC ' 
yapacağım. Onu tekrar go ıcil· 
çehreme, dostluk maskesini o şe keS 
de yapıştıracağım ki, buna. h~r 

0 
• 

inanacak. Mesud olmasını ıstı~ 
111

, 
rum. Göz yaşlarımı saklıyacagt . 
sevinci ve saadetini, güle~e~ scY~r 
deceğim, ve onun saa.detını, 0~ iç 
şikayet, ne bir ses, ve ne de bır 
çekme ile bozacağım.... t>aJı 

14 Eylfıl, ·-·· Sa . 
YD=mak kuvvetini kayt>eWliŞ 
~ ıc•Y· olmamdan korkuyorum. Selirn. ııı 

betmeğe başladığın aklını sıkı 81 

tutmağa gayret et! 
Ayni gün gece yıı.fl5' 

O.h d . t•k 1 irtıiş! .. · ...... ne e ın ı amc . . "1 
Demek bu bir tecrübe, bi~ 1ntı~i· 
imiş! ... Kapı açılıp da, içerıye gır. 
ğini görünce, heyeca...,dan koltuP 
cöküvcrrlim. Yava~ yava§ yatıı::. 
yaklarıtı. "Sizi biraz akılh dtırtll edi 
tan men için vemin etmiştinı,, d ··ıı: 
ve mütemadiy~n yaklaşarak, kiiÇU • 

beyaz elini öpmem için uzattı. na.tek 
ketsiz duruvordum. Nihayet dud• . . t • 
larının hararetini alnımda hiSSe 
tim... (De,·amı \'at) .-

lç ve dış BASUR MEMELER.l:NDE, Basur memelerinin lıer 
türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Arkadat~nnın tavsiyesi üzeri

ne o köye çekilen Rıdvan Şakir ha
kikaten aradlğı burur ve sükunu 
fazla.sile bulmuştu. Her gün yaya, 
atla dolaşıyor, yorgun bir vücudla 
döndüğü vakit, şehirde, hiç yapma- . 
dığı bir şey yapıyor; hemen üri ki-ı 
§ilik denecek kadar çok /('U)ek yı
yordu. 

yalnız bile sokağa çıkabilen karlSl 

tarafından evde bırakılarak böyle 
düşüncelere dalmak mecburiyetinde 
kalıyordu. 

Kin ve nefretle gözlerini zorla 
yumdu .. 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser Şifayı Temin Eder. . 
- icabında günde 3 kaşe alınabilir. - •• s.ı.hh·a·t·\-re·k·aı.et.in·i·n·2·2·/4·/·93·6·t·a·ri·h·v·e·5-·3·2·n•ullm•a•ral·ı·r·u·h·sa·t·ın-ıh.ai.··dlilır ...... 

Miladın beşinci asnnda Kureyş 
kabilesinin başında "Kassiy,, bulu
nuyordu. Bu zat çok zt;'iti ve idareli 
bir adam idi .Kibenlıı i~i eli
ne almak için Hazla ka.bile!!İnden 
0 Halil bin Habeşiye,, nin kır. ile ev
lendi. "Kassiy., bu izdivaçtan do
ğan ilirkaç çocuğu ile kuVvetlenmiş 
ticaretle 7.engin olmuit1Jr. Kayınpe
derl... ölüm döşeğinde iken Kabe 
muhafızlığı ile kapıcılığını "Kas
siy., nin karısı olan kızma vasiyet 
etti. Kadm, kapı açmak kapamak 
vesaire gibi zahmetli ieleri başara
mıyaca.ğı için, bu vazifeyi kabul et
medi. Hasta adam, bu işi "Mahte
reş,, ismindeki oğluna emanet ede
rek öldü. Bu genç Ki.be muh.a.fızlı
ğını, bir tulum şarap muka.bilinde 
"Kas.siy,, ye sattı. 

Kabe muhafızlığı "Hazaa,, kabi· 
lesinden İsmfillilere geçince iki ka
bilenin arası açıldı. Aralarında rn11-

harebeler vukua geldi; fakat mulıa· 
fızlık meselesini hakem US".ıtllle hal-

lettiler. Hakem Kureyşten olduğu i
çin "Kurey§i1 , nln lehine hükmetti. 
lsUl.miyetin zuhuruna Irada~ Kureyş 
kabilesinin elinde kaldı. 

Kabenin kapıcılığı Mekke iChri
ne hlkim olmak demekti. "Kassiy,, 
mevkilni tahkim edinre bütün ak· 

Biri 

raba ve taallUkatmı Meleke ile et
rafında topladı. Sonra, Mekkeyi 
dört Jasma ayırarak vazifeleri, on- . 
.lamı arasında taksim etti. Bu su -
retle jehri de imar etti. 

"Kassiy" nin vefatınd oğlu "Ab· r·~ ' ' 
di Menaf,, yerine geçti. 

Kureyş kabilesi bu suretle bir 
takım hulcuk ve imtiyazlara maz
har oldulur. Hiç oir vergi vermez
lerdi. Memleket müdafaası ile mü
kellef değlJdiler. Diğer Araplara 
hükmederlerdi. Herhanği kabileden 
olursa kayıtsız.. şartsız klz aldık.lan 

(İİb_alde ancak kendi din ve mezheple
rine evvelkisi gibi bağlı kalmak şar
tile başka kabilele1-e kız veriderai. 
Hacı..ın farzlarını Kureyş kabilesi 
tayin eder ve herkesi bu şartlara 

uym.ağa mecbur ederdi. 

·Abdi Menaf'ın Haşim ve Abdi
_Şenıs isminde iki oğlu vardı. Tarihi 
rivay'3tlere göre, tu iki oğlan ikiz
di ve birinin parmagı öbürlinUn al
nına yapış1k doğmuşlardı. İki çocu
ğu biribirinden ayırmak için, bu 
yapışık yeri kesmek icap etmişti' 
Bu ameliyat üarine akan kan; iki 
kardeşf, haya.tlarıııda, 1mnlı mace
raların ayıracağı hakklııda, bir işa
~ tel!kki edildt. 

Abdi Menilm vefatından sonra 1 

Kabe muhafızlığı ve sa.kiliği Ha -
şime intikal edince Abdi Şemsin oğ
lu "Ümeyye.,, bu riyasetin amcası
na geçmesini hasedle karşıladı ve 
o da Mekkede amcası ile rekabete 
başladı. 

Kureyşden bazıları bu hali hoş 

görmeyince "Ümeyye,, amcası ile şe 
ref ve iktidar müsabakasına gir -
mek istedi. Amcası, yaş ve makam
ca daha bUyiik olduğu için yeğeni 
ıle müsabakaya girişmek istemedi 
ise de Kureyşiler buna razı olmadı
lar ve Haşimi §eref ve iktidarının 
üstün almasını isba.t etmeğe davet 
ettiler. Müsabakanın .şartı, kaybede 
nin diğerine elli deve vermesi ve on 
sene de Me'kkeden uzaklaşması idi. 
Müsabakaya kahin Hazfil hakem 
intihap edildi. İki taraf da dinlen
di. Kahin Haşimin galibiyetine hük
metti. Bunun üzerine "Ümeyye,, 
elli deve verdi. Ve :Mekkeden uzak
la~srak on senelik hayatını Şamda 
geçirdi. Bu hadise: 'P~gamber Mu
hammedin bliyük babası Hi.şimle 1 

-··-
Muaviyenin büyük babası ümeyye 
arasında zuhur eden ilk ayrılık se
bebidir ki bunun neticesinde Abdi 
Menaf ailesini ikiye ayırmış ve bi
ribirine düşman yaşatmıştır. 

C8.hiliyet zamanındaki Arap hü
kfunetleri - Buradaki Araplardan 
makşat... Hicaz Arapları ve bilhassa 
Kureyş kabilesidir. Bunlardaki hü
kümet şekli badiyede oturanlar ara
sındaki hükumet şekline benzer. 
Böyle idarelerde, bütün hükümet 
işleri kabile reisinin şahsında bir
leşir. 

Kabile reisi.. hem hükfıındardır; 
hem kadı, hem maliye nazırı, hem 
asker kumandanı ve her şeydir. Yal 
ıuz şu vardır ki... Cahiliyet zama
nında "Emiyr., dedikleri kabile reisi 
intihabında çok dikkat edilirdi. Bu 
vazifeye ... Kabilenin en akıllı, en ze
ki ve en idareli adamı seçilirdi; bun 
da tarafgirliğe meydan verilmezdi. 
Bir kabilede, ayni evsafta bir kaç 
kişi bulunduğu zaman en çok hür -
met kazanmış ve en yaşlı adama 

mevki verilirdi. Memleketlerini mü
dafaa için bir kaç kabile birlikte 
harbe girdil~..:ri zaman reisler ara
sında kur'a çekilir ... kur'a kime isa
bet ederse, büyüklük, küçüklüğe 
bakımdan emir ve kwnanda ona. 
verilirdi. 

Bu hilkfımet şekli badiyede ... 
çadırlarda oturan ve yağma ile va
kit geçiren kabileler arasında cari 
idi. Mekke ahalisi... şehirli idiler .. 
Bunların reisi ... Kabenin muhafızı 

idi. Bu hizmet.. Kureyş kabilesine 
geçince,. Hicaz ahalisi üzerindeki 
hakimiyet te ona geçti. 

Kabe ve Kw·ey§ - Evvelce de 
söylediğimiz gibi Kureyş kabilesi 
§ehirli idiler ve ticaretle geçinirler
di. Bunların en m ühitn. ticaretleri .. 
Mekkeyi ziyarete gelen hacılarla 

idi. Bunun için, Kureyş kabilesinin 
en mühim meşguliyetleri.. Hacıla -
rm yolculuklarını kolaylaştırmak ve 
Arapları hacca gelmiye teşvik et· 
mekti. 

Kabede.. her kabilenin bir putu 
vebunu ziyaret için de muayyen bir 
zaman vardı. Her kabile .. kendi pu
tunu ziyaret ederken kurbanlar ke
serlerdi. 

KB.bede... Uç yüzden fazla. put 
vardı ve bunlann bUytik kumıı in-

san şeklinde... diğer kısmı da ~y
Vfl.n ve nebat şeklinde idi. 

Cahili yet zamanında... en ırıa1C· 
bul addedilen aylar olan ZiJkıı·de, 
Zilhicce, Muharrem. \'e Recep aY; 
.rıud3. Tiif yakınında bUyük 
panayır kurulurdu. "Siiku Ukki'-' 
diye ~hret alan bu pazara, rocaıı'dl 
her tarafından Araplar gelir .. btlr
ma ağaçl•~rı.nıP gölgelerinde çsdl;. 
!arını kurıı..r .. a~ışveriş ve mal ıt1 
bad9!e~i yaparlardı. 

Arapların bu panayırlardan .. ~; 
ka diğer yerlerde kurulan btı) ~ 

sıı· 
pazarları da vardı; fakat bunlar 

ku Ukkaz gibi umumi bir m~iY~, 
te blr panayır değil.. daha zıYIJ. )1 •• r.l.l 
bir §ehir ve civarına mahsus kU» 

pazarlardı. 

Sfıku UkkA.z.. Hicazın en bil~ 
\·e umumi alışveriş ettiği p&lla.~ 1~ 
Kureyşiler .. bu bilytik pazarır:ı r~ 
betini arttırmak ve ahaliyi 1Jrtl 

daha ook toplamak için, bu panıı~ 
yerinde §ihir okumaya, nutuk ~. 
etmiye, uka ve dirayet gösterJll1~, 
eı:ıir kurtarm1ya, hatta cıava.IatJ tıi· 
şikayetleri halletmiye mahsus 

nalar vü.cude ııetirnıişler... bura!•: 
hlkimler ve hakemler tayin et;IJ)) 
Iordi. ( D6vam• 'IJllf' 
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K ·ıMAMIN Yeni Ufak Paralarımız SPOR 
H kk d BI iddia BMll T•blflsl 8lllt lnkif-

3 PARMAGI 1 <~'!1u! .. ,, ..... ~ (Bq~!ı=....ı .., 
:mndır. Acaba darphanede makıne de, yWmek ha) kcmrltesiniıa to 

~ERLi POLiS ROMANI •7 - mi yok, usta mı yok? demiftir. 1 -"" lstanbutml böl • b. . . t P-t-
. · Dü b' uh · · . b 'dd' anar- gea ınncı u 

1 G • • AT / U B k l ~ ~=l§ttrr;::z b~~= bol kttmesini teşkil ettilderine dair 
ıdelım ı.TeC ci cıanıma a a im : göre darplıane~e 25 ı:._kı maki- bir ha~ intişar. e~miştir: . 

. . . [ . ? Vazife ve sal8.hıyetlen ayn bır 
Kım Bılır Ne Ha dedır . ,, talimatname ile tesbit edilmiş olan 

- Sen, dedi. Bize adamakıllı 
.._tınıyorsun. Bu dediğin yer ne
~? Bataklık ne taraftadır? 
~ bataklıktan bahsediyorsun?. 
4-1.Yamadık ki .. 

- Doğrusu, o taraflann isimle
'illi ben de bilmiyorum; iki senedir 
'ıt iskelede arabacılık ediyorum, bir 
kete lçerenköyünden Bakkalköyü
'liıı ilerisine gittim; hepsi o kadar .. 

- Öyleyse haydi bakalım, bizi 
'Ya kadar götür .. 

Arabacı korku ve dehşet içinde 
~adını geri çekildi. Gözleri fal ta-
91 gibi açılmıştı. 

- Aman paşam, dedi. Kurbanın 
Olayım, bu saatta, bu havada o ta
tulara varılır mı? Nasıl geri gel
~ bir ben bilirim, bir de Allah .. 
~ tarafı sular basmış. Toprak vı
~ "vıcık.. Hayvanlar ayağını zor 
~ordu. Yol su içinde •. Fırtı
'- da bili dinmedi. işitmiyor musu
'ıııa? .. 

Nedi hanımın etrafında bir 
~ teşkil edenlere doğru giden 
...._ imirane bir sesle: 

- Kimse bu binadan dıp.nya 
"-ıyacak. Tahkikat bitinciye ka
~ herkes bizim emrimDe hazır bu 
~tır. Madam Sara, odanıza 
::::- ı!!z.~dris Bey siz burada 

l>ansiyon :miafirleri bu emri bay 
~ve can sıkıntısı ile kal'§lladı -
ı.ı.; maamafih hepsi itaat etti. Hep 
~ cinayet ve facia korkusu i1e 

· kaçmıştı. Yalnız bu sıkıntılı 

~y~tten bihaber olarak kim bilir 
~ şenlikten ve eğlenceden pür 
~·e dönen Azra ve kardeşleri §en 
~arla salona girdı1deri zaman 
""~en donup kaldılar. Güneşle kav
."llrluş yüzleri bakır rengini çaldıt için heyecanlan belli olmayordu. 
~tta hadiseleri haber aldıkları za
"'q bile renkleri değişmedi. 

Alrpm yemeği hazırlanmıştı. 
~kikatm yürfimesini işkil etmi
~nden emin olarak orada bulu
~ sofraya oturdular. Fakat ya
~nda polislerin bulunması hiç 
~ i§tiha. bırakmamıştı Hele 
L Polisleri oraya getiren hidiseler 
~inde büyük felaketlerin yanı -
~ dolalbğı korkusu! .. 
.__ ~vcı Ahmed Selim sofraya biraz 
~ ve can verebilmek için~ 
ı..__ - Memurlar Ali ldria Beyle faz 
' meogul oluyorlar! dedi. 

lıatiyar Ziya Halid: 

~=~~.::~: 
~· ... 

l>iye alay etti. 

- Canım efendim, üçünüz de gU 
zel, şeker gibi kızlarsınız. Rivayete 
göre bu kanlı havuz civarmdald ku
lübe size pek uygun bir eğlence ye-
ri imiş ... 

Bu sefer Azra fena halde kızdı: 
- Terbiyenizi takınınız Beyef en

di, biz şen ve güleryüzltüyüz amma 
kimse ile dolaştığımızı gören yok
tur. Hep kendi başımıza eğleniriz. 
Şurada bizi, sizden ~ok evvel tanı
yanlar var. Kim bizim hakkımızda, 
aleyhimizde bir §eY söyliyebilir! .•• 
Söyliyecek varsa yüzümüze söyle -
sin ... 

Ahmed Selim birden başını kal
dırdı: 

- Ben! .. dedi. 
Kızlar ayakta, oldukları yere 

mıhlanıp kaldılar. Ahmed Selim a
lay ediyor, fakat alayını belli etme
meye çalı§Jyordu. Leyli. haJraretA
miz bir nazarla onu süzerek: 

- Ne biliyorsanız söyliyebilinri
niz, bizim korkumuz yok. Alnımız 
da açıktır. 

Ahmed Selim, yavaş yavaş doğ
rularak sanki pek mühim iffll&tta 
bulunacakmış gibi: 

- Biç bir ,ey bilmiyorum. Fa
kat sizin kimin nesi olduğunuzu bi
len de yok. Mantar mısınız siz? 

Selimin bu iddiası etrafta. :bem 
hayret, hem nefret uyandırırdı. O 
bir sarhoş gibi devam ediyordu: 

- Anlaşılır §eY değil.. Üç kız 
kardeş, üçü de biribirinden gtizel. .. 
Elbet buı gizli eğlenceleriniz var -
dır. Fakat bimen de, dünyadan da 
gizlemesini biliyorsunuz. İşte meae
Je budur. Vallahi, dedikleri doğru 
ise bu bataklık külübeai tam 
size göre yapılmış demektir. 

Kendilerini müdafaa edemiyen 
kızlar o kadar bozulmuşlardı ki hem 
yerlerinden kımıldayamıyorlar, hem 
de cevap veremiyorlardı. Bu YaD
yette onlardan fazla sıkılan Madam 
Sara ayağa kalkarak: 

- Gidelim, Necla hanıma ba
kalım... Zavallı kim bilir ne halde
dir? Kadıncağız kocasının öldürül
müş olduğuna gittikc;e emniyet ge
tiriyor muhakkak. .. Çün:kü hi1' ha
ber yok ondan .. 

Ziya Halid Bey başını sallıya -
rak: 

- Necli hanıma benim de te
essürlerimi söyleyiniz ve benim ta
rafımdan da kadıncağızı teselli edi
niz. Hemen Allahtan fimidiaj kea
mesin. 

Ahmed Selim de v ••• Saraya 
doğru ellerini uzatarak: 

(Dnw vw] 

-. :- Evet, belki Ziya Halid Beyin -·----··-------· 
tw..~ geçindiği, naaıl yaşadığı da 
~t mevzuunu teşkil edecek. 
L - Olsun.. Ne çıkar? Maama:fih 
~hususi hayatımı kimseye söyle
~ mecbur değilim. 

- Ben de dıeğilim, amma onlar 
~ler Beyefendi.. ... Doğrusu ben 
~İdris Bey hakkında bile şüpheyi 
~ecek hiç bir şey bilmiyorum 
~ t:öYliyemem. Bununla beraber, 
' bı.nanın içinde galiba hepiniz fÜp 
-. ~tındayız. 1.ster misiniz? Mefhur 

ti! Üçparmak aramı:ıda bulUD&UD. 
-.ı._ lladam Sara korkusunu gizliye
l""nlla bir ah çekti. Çorba kaşığmı 
~ elinin titrediğini herkes göre
~du. Vç kız kardeş birdenbire 
~adan kalkarak: 

- Aman, dediler. Gidelim. 
~ ~. ~ en küçüğü, en gil-

olan Leyll: 
,- Ne tuhaf yer burası_ Hepsi 
lıı&,.~Yet, senerilik, hayduUnk ba
~den başka bir şey ilidemez 
~· Berlıes korku ~de... Hemen 

taşınayım ... 

4hıned Setim alay etti: 

' - Ktlctık hupnlar burMını 
~ aalonu mu sandınız dı? Böyle 
~ Yonlarda herkes istediği teY -
"bahsedebilir. Hele bu bahis her-

alikadar ederse! ... 

-...:"' Bizi etmiyor .. Bayle şeyler 
~ekten zevk almıyoruz. Bura
~ya mecbur 1DJY12? Pol1sıer 

a talıkikat yapılır, icerdeki a-
a.... biri esrarengiz bir suret-
~Ybolur. Bize ne bunlardan? .. 

Ankara Borsasının 
19 Aiuta. 939 Fi1atlan 

Açılıt 
YeKap•••t 

ı Stslla s.m 
100Dolu 176.62 
100 Frank l.3SS 
100 Liret 6.661 

••ne 100 İniç.f. 28.60 
11.Ht.11111..:,enlamlOO Florta 67.941 

im 100Maık 50.815 
übel 100 Belıa 21507 

100 Drahmi 1.08125 
ıooı..... ı.56 
ıooç.. Kr. 4.335 
100 Pezeta 14.03 

VUfOYa lOOZloti 23.777 
udapt1tte 100 Peaıo 24.442 
... 1001.q 0.905 
lgracl 100 Dinar 2.891 

elrolea- 100 Yea 34.62 
khola ıooı.~ 1. l0.ss1 
koya 100 R•bJe 23.89125 
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Bay Fuat 

nesi vardır. Avnıpada paraların tU 
litten korunması için daha ziyade 
kenarlarına çukur yazı ve işaretler 
yapılır ve bunlar da hususi makine
lerle temin edilir. Bizim darphane
miwlri Türk sanatkarları ne husu-
si makineye, ve ne de mevcut ma
kineler üzerinde hiçbir tadilat yap
mağa lüzum görmeden paracılık 8.
Jeminde kefil ayılabi1eeek bir şe
kilde bulduklan bir tertip ile eldeki 
mekinelerimizden kabartma ve ke
narh paralar basmağa muvaffak ol 
mullar<br. Bir ktmışluk nikel para
ların kenarlarına yapılan danteller 
de darphaaecilik alemmde bir ihüra 
sayılmaktadır. Türk sa.n'atki.rlean
nın bu iki muvaffakiyeti bilhassa 
Berlin ''e I..ondra darphanelerhıdeki 
sanatkarların hayret ve takdirlerini 
kar.anmıbr. 

Dün bir muharririmiz bo neşri
yat münasebetile Darphane ve Dam 
ga matbaası müdürü Bay Fuatla 
görüşmüştür. Müdür bu ne!}l'iyata 
karşı şunları söylemi§tir: 

- Paralarımız darp itı'barile ne 
fis birer eseri 15anattır. Üzerlerinde
ki resimler dahi güzel sanat er
babı ve mütebaee19 alikadarlar 
tarafından beğenilmif ve tatbik 
edilmiflir. Herkesin gö~ ve 
zevki bir olmadığından bazı -
Jarınin arzularına uymıyabilir. Bun 
Jardan Berlin ve Londra darp
haneıerine birer DÜmDDe gönderil
mişti. Bu iki mütekimil müe•eıe 
paralarımızı pek beğenmişler. darp 
nefaaeti itibarile fevhlide bularak 
takdir etmillenfu". Bilba•a parala
ruı kenarlanna yapılan kabm-tma 
yazı şekhle bir kuru§luklann etra
fmdaki dantelleri paracılık iJelrıhı
de f evtaıide bir yenilik olarU bul
mqlardır. 

Para1ann ütlerindeki n!Bi:m ve 
nalnşlann zamanla biraz silinmele
ri tabiidir. 931 senesindenberi,teda
vUle çıkanlan yeni paralarımızın ve 
bilhassa 25 Jruru9Juklann biraz si
lintiye uğratması görülmelidir. 
Bu silintiler sığ basılmaktan müte
vellit değildir. Darphanemizde en 
modem ve mütekamil şekilde para 
basacak makinelerimiz ve ustalan-
mız çok şükür vardır. Ve bunların 
eserleri muadil darphanelerin tak
dirine mazhar olmuş ve darphane
miz dünya darphaneleri aramda i
Jdnci derecede mevki almıştır. 

yüksek hakem komitesinin bu işler
le aJitaaı olmadığım, benh ~bir 

r 
makamca böyle şey görqülüp lla
rar verilmediğini, btı busuata c;Jba 

t 
haberin asıl Te esastan tamamen 
ari bohuıduğuını tavzih ederis. · 

. il • • 

Dünkü Boks 
Müsabakaları 
(Bq tarafı 4 üncü sayfamızda) 

bu maçta çok güzel döğüşen Hakkı 
sayı beaabile kazandı. ''Mustafa Mu 
vaff ak ile düvüşecekti. Kilosu 87 ol
duğundan Muvaffak yerine Hakkı 

çıkarılmıştır.,, 

Feyzi - Tevfik 
Üçer dakikadan on devre olan 

bu maçın dördüncü devresinde Fey
zi ringe havlu atığından Trnik 
kauınmJi addedildi 

Kini - Ekrem 
2 şer dakikadan 8 devre olan 

gUnün son karşılaşmasını son devre 
ye kadar hakim dövüşen Kini sayı 
ile kazandı. .... 
Profesyonel 
Güreslır . 

(Bat tarafı 4 üncü sayfamiZcıa) 
- Ben, Mebmed Arifle Pariste 

bir gtlreş yaptun. Onu mağlüb et
tim.. Tftr~ gelerek tekrar be
nimle bir inükam maÇJ yapmak • 
tediğini gu.eteJerde olmclmD. Tekir
dağında idim- Ve bu sene aerbat 
güreş müsabakalanna girmek illle
miyordum. Biliyorsunuz ki, geça 
sefer yapılan müabakalara. iftirak 
etmedim. Fa.kat; mademki, llehmed 
Arif Türkiyeye boy ~ gel
mledr. Biz de dersini verwğe ı.a. 
nz.. Görüyorsunuz, Tekirdağmda 
iaiDıi gücümü bu-akarak ı.t,,..._ 
gelmiş bulunuyorum. Kozwnuzu pay 
Jaşırız ... 

Başpehlivanımıza şunları söyle
dik: 

- Mehmed Arif, tam formunda 
olarak lstanbula gelmiş bulunuyor
muş. Pariste .eninle yaptığı maçta. 
formunda obnadağım iddia ediyQr -
muş buna ne dersin? 

- Ben, fonmmda faJan Dft'tir 
bilmem l- Ermeydanma Pıbiıma 
aman belli olur •• 

- Hakikaten bu, Bulp.r pehli
vanı zorlu bir adam BU! 

- Avnıpada ye AmeriJlada -.. 
bman baş güreşçilerila Mıgün be
men en iyilerindendir. 

- Pazar günk8 glhE§iaia llUll 
olacak denin? 

- Orasını Allah bifir .. Bu peh
livanlıktır _ Belli olmaz, fakat, elim
den geTdiği kadar humımı mağlub 
etmeğe çahşacağmı, decJi. 

Bugünkü güreşlerde Manisalı 
Halil ile giireşecek olan Karadağlı
yı da medhediyorlar .. Smdırgıb 111e9 
hur Şerif pehlivanm da MiiliJime 
de fes attığını haber aldık .. 

Sındırgılı yamaa w genç tıir 

pehlivandır. Mülayimle güreşi çok 
heyecanlı olacağı aıılaşılıyor.. ' 

Bakalım, daima kendisine glv& 
nen Jrfülayiın, Şerife ne yapacak? 

Bize kalırsa Şerif, Mülayimi e-

l
• --......... - ... --·-.. : peyce terletecek ve belki de nefsi 
• Askerlik işleri ( kazancı dolayısüe mağtüb edecek .• 
:-.. • .. ·-•- ..... Tekirdağlı için fimdilik bir §eJ 

Bakll'köy Askerlik Şubesinden: diyemeyiz. Çünkü; Bulgarı çok us-
1 - Şubede kayıth 335 doğumJu ta ve kavi göriiyonız. 

Son sö...A-:'- ı... .. pelıliv .. ··--ve bunlarla muameleye tabi yerli ......... u.At ._, --

ve yabancı eratın son yoklamalan- za muvaffa.JriyetJer dilemelttir. 
na 1 eyh11 939 gününden itibaren ··--··-........ _ --.. -··--
bqlanacak 31/ 1. teşrin 939 gü- Polonr• - Fr•naız •rec11 
Dilllde nihayet verilecektir. •nl•tm••ı 

2 - Son yoklama günleri ap- Varşova, 19 (A.A.} - Polonya-
· i'ıJa çıkarılmıştır. Yoklama bugtm. mn lllilli müdafaası içia bir kredi 
lerde saat 13 den 16.30 a kadar el& aç:wbnasına dair olalı i'ransız - Po
ftlD edecektir. kınya anlaşmasımn aktedildiği ha-

3 - Alakadaranın muayyen gün beri burada derin bir memnwüyet
ft aatlarda şube binasında teşek- le karşılanmı§tır. tki mmıleket ara
:kül ·edecek Askerlik meclisine mü- sındaki samimiyet ve müzakerele
racaat etmeleri. rin çok kısa bir zamaıwa neticelelll-

1 EylCıl Cuma, 4 Pa?.artesi, 6 miş olması ehemmiyetle tebarüz et
Çarpmba, 8 Cuma, 11 Pazartesi, tirilmektedir. 
13 Çarşamba, 15 Cuma, 18 Pazar- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tesi, 20 Çarşamba, 22 Cuma, 25 Pa
zartesi, 27 Çarpmba, 29 CUIDa. 

2 1. ~ 939 Pazartesi,6 Cu-

ma, 9 Pazartesi, 13 Cuma, 16 Pa
saıte.i, 20 Cama. 2'I c..a, 31 .. 
günleri •• 

..,,.: ., 
' 

1 RADYO PROGRAMI,. 
. 

PAZAR 20/8/939 ma, 20.30 Memleket saat ayan, a-
12.30 Program, 12.35 Türk mil- jans ve meteoroloji haberleri, 

zifi: OWJan: Mustafa Çağlar, 20,50 Türk müziği {Ankara rad -
Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat Erer, yosu küıne ses ve saz heyeti), 21.30 
Vecihe Daryal. KonUfm&, 21.45 N~ plülar -

1 - Ferahnak peşrevi, 2- Ke- R. 21.50 Müzik (Bir operanın tak -
lekatt - Ferahnak .prkı (Titrer yti dimi - Halil Bedi Yönetken), 23.00 
reğirn oJ giili ter bezme gelirken) Son ajans haberleri, ziraat, esham 
3 - III. Selim - Eviç şarkı (Bir ve tahvilit, kambiyo - nukut bor
&ebepie gticemn~ 4- - fak Va ası "Fiyat,, 23.20 Müzik "Cazband 
ran - Eviç şarkı (Kalbimde açıl - Pl.) ~.55 - 24.00 Yarınki program. 
:nt1'), 5 - Halk türküsü (Koyun ÇARŞAMBA %3/81939 
beni yükseklere), 6 - Halk tür- 12.30 Program, 12.35 Türk mü-
J[üsü (Çıkayım gideyim urum el- .ziği - Pt., 13.00 ı.lemleket saat a.
lerine), 13.00 Memleket saat aya- yan, ajans ve meteoroloji haber
n, ajus ve meteorOloji haberleri. leri, 13.15 - 14.00 Müzik (Karıgık 

13.15 Müzik (Küçük Orkestra - program - Pl.) 
Şef: Necib Afk:m). 19.00 Program, 19.05 Hafif mü-
1- Gound A ve Maria, 2- Gangl zik {Pl.), 19.30 Türk müziği: Fasıl 

berger Kü~k toplanb "Revü - ln- heyeti, 20.15 Konuşma, 20.30 Mem
termezzo,, , 3 - Paul Lincke ltal- leket saat ayan, ajans ve mcteo
yan serenadı, 4 - İtala Azzoni Me roloji haberleri, 20.50 Türk müzi
lodi, 5 - Freire Ay-Ay-Ay, 6 - ği: 

Bizet Arleziyen süit No. I, a) Pr& Okuyanlar: Mefharet Sağııak, 

lude, b) lıfenuetto, c) Adagietto, Necmi Rıza Ahıskan, Çalanlar: 
d) Garillon, 7 - R. Beı!atzky Grin- Ruşen Kam, Refik Fersan, Cevdet 
zing ve bir daha - vals, 8 - J. Kozan. 
Strauss Viyana ormanlanmn efsa- 1 - Yesari Asım - Hicaz şarkı 

nesi - Vala. (Bilmem niye bir buseni), 2 -Tam 
14.15-14.30 Müzilr (Dans müzi- buri Cemil - Hicaz şarkı (Hep sa-

ği - Pi'.) yei vaslında gönül), 3 - Nubar -
18.30 Pro~ 18.35 Müzik Hicaz şarkı (Ağlamış gülmüş cefa

(Dans müziği - Pl.), 19.05 Çocuk ya katlanmış), 4 - Aşık Mustafa
.&aati, 19.35 Türk müziği: (Fasıl Şehnaz şarkı (Fuat bulaam yire 
heyeti), 20.10 Neşeli plaklar - R. de varsam), 5 - Şehnaz saz sema-
20.15 Müzik (Valsler), 20.30 Mem isi, 6 - Rahmi Bey - Suzinak şar
Jeket saat ayarı, ajans ve meteoro- kı (Bir sihri tarap), 7 - Musa Sö
Joji llaberleri, 20.45 Türk müziği: reyya - Suzinik garb (Kir etmedi 
Okuyanlar: Radife Neydik, Salli zalim sana bu ahu eninim), 8- A
Hoşses, Çalanlar: Reşat Erer, Re- rif Bey - Hicazkar şarkı (Güldü a
fik Fenan, Kemal Niy~ Seyhını, c;ıldı yine gül yU:rJü yar), 9 - Halk 
Zühtü Bardakoğlu. türküsü (Mecnunam Leylimı gör • 

1 - Uşşak peşrevi, 2 - l~akım- düm), 10 - Halk türküsü (Yıl -
Uşak şarkı ( 'Pıan:a l'.iı' yahışmı - dız). 

yor), 3 - U,-;alr .Miistezat (Bas- 21.30 Konu§IJ!a ''HaltahJr posta 
reUe bu şep · , 1 - Şeırıı::~tlin Ziya- kutusu), 21.45 Neşeli pli.klar - R. 
Uşşak şarkı ((Jl şuhu safaperveri 21.50 Müzik (Solistler), 20.00 Müzik 
gönfiim), 5 -- Lemi - Uşpk şartı (Küçük orkestra - Şef: Necib Aş
fNeler ~u-.ı nclerJ, 6 - J.emi - km). 
Uşşak arkı (Siyah ebrulerin), 7 - 1 - Carı Rybdahl Melodi, 2 -
Kemençe ta.ks~r.~1, 8 - - Bimcn Şen- J. StraU81i Bizde • Vala, 3 - W. 
Segah şarkı (8\1'1 da. içsin y!il' elin- Czernik Güzel sanatleı- töreni (u -
ö.r;), 9 - S'llihattir. Pınar - Ilıiz- vertür), ~ - Max Schönherr Alp 
zum şarkı ( :"nJeyen udum mu?), köylülerinin dans havalan, 5 -
.10 - Halk türküsü (Seher·le ağlı- Walter Noack Romantik uvertür, 
yı.n bülbül), 6 - Miroslav Shilik İspanyol dansı. 

21..30 Mrudr (Cazband - A.), 23.00. Soll ajana haberleri, sira-
:;:.45 - 23.W Son ajans baht rft'l i at, esham ve tahvilit, kambiyo - nu-
\'e yarınki ;r'"ı.;ram. kut borsası "Fiyat,, 23.20 Müzik 

PAZARTESl 21 8 9S9 ( Cazband - Pl. 
12.30 Program, 12.35 Türk mü- 23.55 - 24.~ Yannki program. 

ziği (PL), 13.00 Memleket saat a- =1l==.=Dllı==1=m=ı~.,.= rnı~ .. ==== 
yan, ajane ·..e meteoroloji haber - Anin llWI 

:· ~j!~~ 1:!e:k _~~)ora- Eski Kervansaraylar 
19.00 Program, 19.00 Mkik 

(Dan& müziği _ Pi.), 19.30 Türk (Baş tarafı 5 inci sayfam•ula} 
..Uziği: fncesaz faslı 'Safiye To _ vut mikyasta ticaret olduğundaı 

' kervanlann getirdiği maDarm dm 
byın İftiralile), 20.15 Konuşma, lerine göre, aynlmıf banlar ft ~ 
20.30 Memleket saat ayan, ajans lan ayn ayn barındıran~ 

~ m==ji haberleri, 20.M raylar vardı. Balkapam ham ıııJ 
Senar hanlar hep zamamnm kervansaray, 

Olnıyan: Müzeyyen ' Ça - lan idiler, iaminden de anlapecııJ 
lalar; Vecibe Duyal, Cevdet Ko ğı veçhile burada bal tacirleri toP 
zan, Kemal Nıyazi Seyhun. , 

Janmakta idiler. , 
1 - ım.,.nl Pef1 evi, 2 - Lemi 

Hüseyni şarkı (Zaman olur ki.), Edirnede elyevm mevcud ve A'ft 
3 _Lemi _ tak Varan_ Hüseyni tekadm hanı diye maruf han bu şe
,şarkı (Baygın sularm), 4 _ Sa- birdeki kervansa.raylann biri olu• 

1008 tarihinde EtmeJrçi Ahmed Pa; 
dettin Kaynak - Hüseyni şarkı I& tarafından inp edilmi§tir. Bun· 
CAynhk yıldönümfi), 5 - Ud tak-
simi, 6 _ Ne,et Halil _ Karcığar dan maada Edirncde ikinci Mura~ 

Rüstem Paşa, Mustafa Paşa, Üçün· 
prlı (Aşkınla yandım), 7 - Le-
mi _ Karcığar prtı (Bir gölge cü Murad, Etmekçi Ahmed PaŞI 
ol), g _ Udi Ahmet _ Karcığar v. s .. gibi diğer birçok kervansaray 

lar vardı. Bunlarm bazılarına "Kur· 
şarkı (Zahmı hicranım gibi), 9 -
Halk türkü.ti (!kide turnam), lO- pınlu-han,, tabir edilmesi üzerleri· 

Din kurşunla kaph bulunmasından 
Kamğar saz semaisi. 

2l.30 KonUf1118., 21.~5 Nefe)i ileri gelmektedir. 
plaklar - R. 21. 50 Müzik {Melodi- Han denilsin, kervansaray adile 
Jer - Pi.), 22.00 Müzik (Küçük or- anılsın bütün bu cesim hayrat §e-" 
keetra _ Şef: Necib .Afkm). birler dahilinde ve hatta onların en 

l - Paul Lincke Danbna (fan merke?.i noktalarında lmlunmakta 
tezi), 2 - J'ranz Lehar Götter _ idiler. Ben, bizzat ziyaret ettiğim 
gatte operetinden potpwi, s _ Ni- Havsa, Edirne, Cesri - Mustafa pa· 
eım.no Çarleston _ Dam, 4 _ J. ~ Barmanb, FDibc, Uzunca - ova. 
Straum Cenup Çiçekleri, 15 _ tehir ve kaaabalannda kervansara:y 
Eduard Künncke Dans süitinden binalannın veya bunların harabele
Bhıs, 6 _ Paul Lincke Olur _ 0 . rinin hep bu şehir veya kasabaların 
ıur _ Olur "Şen parça,,. merkezi mahallerinde bulunduğu· 

23.56 Son ajans haberleri, zi- nu gördüm. 14'ili~ kervansarayı
raat, esham ve taJnillt, kambiyo _ etiği indi müWeayı tekzib için ay
Mlml borsası '71yat,, 23.20 Müzik nm eephe9ini gösteren, yazıma mer 
(Cazband _ Pi.) but f~ da bu cihetin mils· 

2J.M • 24.00 YannJti program. teban olaeajı bedihidir. 
SALI 22181939 Binaenaleyh, kervansaraylrnn 

gehirler haricinde bulunduklan, ' mn 
12.30 Program, 12.35 Tlrt mft- Iarın tek kallı binalar cıldukları 1 ak 

zif,h Yeni bestekarların yeni eser- kında bir mimarın dcrmeyaı eyle
leı lnclea milrekkep pro!2am, 13.00 diöi indi mütaleayı tckzib içh ay
:P.Iumleket saat ayan, ajans ve me- nca kelime sarfına lüzum gl rnıe
tearoloji haherieri, 13.15 - li.00 yerek bunu yukrıki yazılarııaa ve 
:M:lzik (Kanşık program - Pi.) leffen ennderdiğim iki r;:sme terke-

la.QO ITogıam, .a.GE llillk diyorum. A. Ik:~::J Erdll 
fOdlt mimği - Pr.), 19.33 Türk Maliye Vckiletl Kambiyo 
müziği: Fasıl heyeti, 20.16 Konu~ mürakabe memuru-&msua 



-rZNISABAB 

Şeker Hastallğı Olanlarla· Fazla:: 
1 Şişmanlıktan Şik&yet Edenlere: 

Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz KANZUK GLUTEN Müstahzar

ları piyaıa -
ya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden: 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş) - Kanzuk Glüteh 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Princi - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
il' !)nzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve Tababetin emirlerine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KANZUK GLÜTEN MÜSTAHZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı ola11lar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudü 

oesier fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo : lnglllz Kanzuk Ecz•n••I - Beyoğlu - latanbu• 

~ IZMIR Acentemiz TUrk Ecza depoaudur. . . . ·)· . .: ~.. . . 

TÜRKiYE 

Kızılay Cemiyetinden 
Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Eı·eğlisi Göçmen a.şhane

leri için mahallinde teslim edilmek üzere 

Ekmek, Et Ve Odun İhtiyacı 
Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21/ 8/ 939 tarihi

ne müsadif pazartesi günü saat 11 de Yenipostane civarında Kızıl

ay hanında Kızılay 1stanb<.ıl Deposu Direktörlüğüne müracaatları 

lüzumu ilin olunur. 

inhisarlar Umuın Müdürlüğünden: 
İnhisarlar idaresinin Dizel elektrik santrali için imtihanla bir şef 

alınacaktır. 

Taliplerin dir.el motörlerinin i9letmesine elektrik milvellitleri ile 
yüksek tevettür tesisatına vukufları ve bu gibi tesisatta çalışmış olma
ları ve memurin kanununda musarrah şartları haiz bulunmaları ll
ıımdır. 

Müracaatların evrakı milsbite ile umum müdürlük Tuz fen şubesine 
yı,pılması. "6218 .. 

1 

1 

GAZETEMİZİN UGIDI 
İstanbul Basım İstih
lak Kooperatifi Şir

ketinden alınmıştır. 

,., 

1 

BiSİKLET MERAKLILARJNIM NAZARI DİKKATiNE 
Gal•t•d• Voyvoda cadde•lnde kain 

ŞiMŞEK ELEKTRiK TiCARETHANESiNDE 
Mefiıur HERCULES ( Birmingham) lngiliz marka 

Mükemmel Yarış ve Vitesli Bisikletlerini 
Teth.r etmektedir. Lütfen gidip görüaüz. 

-
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
Miçe Pençef var)·ctesi 

MERKEZi: ANKARA 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

ESKiŞEHiRDE 

SES-IŞIK 
SABAH GAZETESiNiN 
TEVZi MERKEZiDiR 

Orta, LI••· YUksek 

m 20 AGVSTOI - # z$ 

Daima 
Daima 

Genç 
Gazel 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Müstahzaratından 

• Krem Balsamın 
KANZUK 

Ue 

• Eksir Balsamın 
KANZUK -isimli 2 şaheseri, bütün dünyaJllll ati' 

mükemmel güzellik müs~1.,... 
dır. ötedenberi memleketımız ~ 
aleminin takdirine mazhar olPl 

Krem Balsamin Ka11z11~ 
Kadın güzelliğinin sihrini terld1: 
de saklıyan en ciddi ve şayanı bil
mat markaJır. Genç ve ihtiyat 
tün kadınlar için zaruri bir i.b~:r. 
tır. Cildin lclafet ve taravetilll 

1 

tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadeJll 
cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını . te:. 
eder. Yüzdeki çil ve Wcelerı 
Sivilceleri tamamen izale tJle'· 
Traştan sonra cilde latif bir seti"' 

lik verir. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 

deriz. 
~~~~-~~~______..,,, 

-- Çocuk Hekimi -~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlll 

raksinı - Talimhane Palas No • .f 
Pazardan maada her gün 

15 ten sonra Teleforı: 40127 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
SU BELER: 

Mekteplere kayıt esnasında veri- .. ----------~ 
lecek resimlerinizin mektep dileği- -.iıiiiiiiiiımiıiıiımmiiill•~--
ne göre olmasını isterseniz ancak , 

ANKARA: 
Telefoa ı 2316 

Adapaıarı 
BaDdırma 

Barba 
Bolu 

Buraa 
Gem ilk 
lmıit 
SafraDbol• 
Tekirdat 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır, 

TELGRAF ADRESi 

Umum Mndorlilk: TÜRKBANK - Şubeler: TICAREl 

ISTANBUL: 
Telefon : - 24477-1 

acele itinalı resim çeken Beyazıtta 

=-~~.i:· Foto (lpek)e~~-i-
Zührevi ve cilt hastalıklan 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamti 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Neşriyat müdürü: lUa.cid ÇETİN 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

TAKVIM 
""•;Wşu;...,uW_u_cw;-WWlflıı-->ANW 

20 AiU1t01 1939 Pazar 

•i•rl: 5 RE c E p ıssı 

it.al: 7 AGUSTOS U.SS 

R•zı hııır: 107 

lki gün fırtma 

••t• aaatl: S,16 
o1ı~ , 12,11 - hd.t1ı = 16,04 
Akta•= ıt,01 - Yauı : !0,43 

ı ... 1ır :3,24 


