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~osıa ittihadına girmemiş mem- KURU' 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

Manevralar Son Safhada sarooıunda eırAıman -Yahudi Hadısesı 
·· k H ,.,. b ·k E b · A · · Bir Kahvede Oturan ugun u ı at ı atta, ene ı · taşe-, Almanlar Bir Yahudi 

tn.iliterler De Hazır Bulunacaklar Gencini Dövdüler 

Milli Şefin Edirnedekitetkikleri 
.. 

Hadiaenin Onil Ancak Poliain 
Miidahalesile Alınabildi 

. 
1•,..·-~----·---.~-A-lllUJ!..t~~ 

izmir Enteroasyo, ...... 
zuan 

}lta.n : BWıeyin Cahid Y AI.çIN 

Fuarı Dün Açıldı 
iln sabah gazetelerde oku~u~- Acıf Merasimini Yapan Ticaret 
llıuz haberler bedbinlik rusga- ı 

Vekili Mühim Bir Nutuk S6yledi 

- Evvelki gece saat % ele İstiklil caddesinde "Yeni Spor" kahvesi 
bir Almaa - Yahudi çarpl§IDa8Ula salUle olmuıtar. Tahldkatuaaa gö
re vak'a töyle olmqtur : 

BaUote 1ap edilmekte olan tab
t.elbahJria mühendislerinden birka
çı kahvede otunırlarken kahveye 
yanında iki kadınla beraber bir 
musevi gelmi~ ve kartılanndald 
masaya oturmuşlardır. Bu musevi, 

Almanlarla evvelce ahbap iken, 
Almaa hlikilmetiain almıt oldug.ı 
son tedbirler üzerlae kendllerlle 
kat'f münasebet etmiş bulunmak
ta ve seliınlaşmamaktadır. 

(Sonu S üncü eay:fada) 

Mısır Askeri Heyeti 
ı Manevra Sahasında 

!:dtr.. 20 {A.A.) - ~ 
ille oberl Kırkleliden a,nlaa 
IU~ ~~J!Pti!ı-.
~ ftalftldi ve dif9r 'htf"6mM: erkl· 
nı olduğu halde otomobille manev
ra sahasına giderek iki tanu'ın ha
rekatı hakkında Mareşal vı.. 'uman:
danlanmızdan izahat almıt ve bir 
müddet m~gql olduktan sonra E
dimeYt teşrif buyurmuşlardır. 

Cümhurreisimizin Edirneyi şe
reflendirecekleri geç haber alınmış 

Ezzeydi Paıa Dan Taksim Ciim· 
A 

huriyet Abideaine Çelenk Koydu 
"'' 

Ezzeydl '.Paşa Taksbtıde defteri imzalarken ~redlyorlardı. Berlinden Times 
ine \'erilen malfıruata göre, 

ya Lehistan ile bir harp zu-
•da l<'ransa ile tngilterenin yar-

(Sonu S üncü sayfamızda) 
fzmir, 20 (A.A.) - Dokuzu.acu Enternasyonal lzmlr Fuannın açahf ~""-"-'VWV'Y'""""""""""'~w-"""'""' 

töreni bugün saat 18 de Kültürpark'ın Basmahane istasyonu karŞleaada 
E vvelki gün şehrimize gelmiş dir. Misafirlerimiz dün öğleden son· 

olan Hasan Ezzeydi Paşa- ra şehrimizin görülecek yerlerinde 
nın başkanlığı altındaki Mısır he- l:>ir gezinti yapmışlar ve akşam Trak ko!53.C&klarına kat'i kanaat 

iştir. Fakat bunu takdir e
Ye kadar oka.dar geç kalmış
r ki artık geri c\önmelc i~in \'a-

yeni inşa edilen 9 Eylül kapısı önünde büyük tezahürat ne yapdoup. Danzİg Meselesi 
Kültürpark'ın etrafına giden caddeler ve merasôn meydanı on bine 'Ya-

yeti dün saat üçte abideye büyük ya manevral~rının son so.fhasında 

' bir çelenk koyrnuŞlardır. Muhterem bulunmak üzere saat 20 de hususi 
misafirlerimiz saat üçe çeyrek ka- trenle manevra sahasına hareket 
la Taksime gelmişlerdir. Hasan etmişlerdir. g~nıiş imiş, Bu dıeh>ee ileri gi

~n ltOnra Almanyanın şerefi 
l'lc•at imkanı bırakmazmış. 

kın bir halk kalabalığı ile dolmuştu. Kapımn bayrak direğinde pnlı bay- Çok Gergı· n 
rağımızdan başka fuara iştirak eden on bir devletin Sovyet Rusya, Yu-
nanistan, Büyük Britanya, İran, İtalya, Almanya, Bel()ika, Fransa, Ru- g• s fh d Ezzeyid Paşa evvela selam resmini Ayni tı·enle bütün ecnebi ataşe. 

ifa eden müfrezeyi teftiş ettikten militerler de gitmişlerdir. manya, Polonya, ,.e Filistinin de bayraklan dalgalanmakta ldl. Jr a 3 a 
'adan Ajans Havası vasıtasi- Merasime Ticaret Vekili Cezmi 
~ akseden mali'ımat ta bu Erçin riyaset etmiştir. Davetliler a

ki komutanı, ve diğer askeri rical, 
Fransa, Sovyet Rusya, İtalya, Yu
nanistan, Polonya ve Rumanya bü-ane intıbaı teyit edecek ma- rasında İzmir mebuslarile diğer bir 

ledır. Macar Hariciye Nazın- çok mebuslar, vali, müstahkem mev 

ltomayı ziyareti, Duçe'nin as-========================================= 
(Sonu 7 (nci sayfamızda) 

kflerle konuşması vesaire gibi 
ortalıkta fevkalade bir hal 

~ u işrap ediyormu§. Umu
ittif ak ettiği bir nokta varsa 

"'- bugünkü çok gergin vaziyetin 
fazla devamına imkan olma
. Bu i§ şu. veya bu suretle 

Udir. 
~afif, Almanya için ric'at 

yoksa bugünkü buhran için 
"eya bu suretle bitmelidir de
e tnahal kalmaz. Bugünkü buh
lncak Danzig'i ve Koridoru 

Yaya vermek suretile bite-

Tekirdağlı Bulgar 
Güreşçisini Yendi 

İstanbul Karelı Şampiyonluğunu 
. GiJneı Klaba Kazandı 

deınek icap eder. , 
ll'akat siz bu hükmü verdiğiniz j ~,:Li':dr.>l ... t"'" 

ltalyadan hemen sesler yük· 
. Danzig meselesi ile bu buh

~Panmaz. İtalyanın Akd~ 
i istekleri de verilmcli, Al· 

l'aya müstemlekeleri iade o
' Almanya ve İtalyaya ha

~~alan tanınmalı, yani orta
'Vtll'ki Avrupayı, Balkanları Al· 

!'la İtalyanlara vermeli diye 
l~)orlar. 
""1te Almanyanın §erefi artık 
'te hnki.n bırakamaz tabiri al-

. hulasa edilen hakikat bun
•be.rettir. Maaınafih, bize ka
bu hakikat bile tam değildir. 

Böseyln Oalld YALÇIN 
<&o.ı S üacU sayfamnda) 

• 

rfeldn:Jalb Balpr pehllVUlllll J.eaerkea {Yazı8l Ö incide), 

Be 1. 20 (A A ) "H sonra Mısır ve Türk bayraklarının Hareketlerinden e\n.•el Mı.!ıır as· r ın, . . - aval$,,: 
Hitlerci propaganda, Danzig i- renklerile süslenmiş olan çelengi keri heyetine ve ecnebi ataşemili

çin kendi mukadderatına kendisi bizzat abideye yerleştirmiş ve mü- terlere Perapalasta bir çay ziyafeti 
sahib olması hakkında artık bahset teakihen defteri mahsusu imzabya ve manevra hakkında izahat verıl· 
mez oldu ve metalibatını çok daha rak Perapalas oteline dönmüşler - miıstir. 

gen~eW~~n ~~y~i dclill~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

araştı'!mak'ta v)! bu blısusta bil- Mehmetçı·g"' ı·n Destanı hassa Polonyadaki Almanların da-
ima zulüm_ göregeldiklerini ileri 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

- ········---- --····--

TUrkiyenin en mükemmel ve en 
çok okunan mecmuası olan "YE
DİGON,, bugün çok y.eııgin sayı
lanndan birini çıkardı. En mq
hur ve en çok sevilen muhanir
lerimizin en güzel yazılarmı yal. 
1111 "YED1GON,, de okuyabilir· 
slnb. "YEDlGON,, Un sureti 
mahsusada getirdiği yeni maki· 
nelerle bastığı fotoğraf Avrupa 
mecmuatanndan üstUn bir nefa· 
&ettedir, Bugün bütün müvezzi. 
lerden. bir "YEDlGO'N,, isteyt. 
ıılz. 

Safranbolulu /smail Çavuı 

tlaldnell Ulfelder pcll •ul"'an• tevclli ecDJmlttf. 
(YUlll 1 üncü sayfamızda) 

.. 
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Yıldız Sarayında Görüşülen Gizli 

Mülakatlar 

lngilterede 
Yapılmakta Olan 
Harp Gemilerimiz Şeyler Ve Yapılan _....., __ 

Ömer Fevzi hoca, yine mutad 
şenliği ile gülmÜfl, birçok nükteli 
sözlerle muhatabını güldürmUştU. 
Ayrılırken de ciddileşmiş. Ve: 

- Malfım a. Şimdi ben de sa. -
ray adamıyım. Sözüme itimad edil
mez ve belki de maküs telakkilere 
uğrar diye çekindim doğrusu ala -
kadarlara haber vermeğe. İstersen, 
tanıdığın kumandanlardan birinin 
kulağını sen büküver. hl.illet ve 
memleket hesabına. 

Demiş, önünde duran otomobile 
::ıtlayıvermişti. lşte Enver Paşa, sa
ray ve Balta Jimamndaki f esad kay 
naklan hakkındaki malumatı hoca 
Ömer Fevzi Efendinin işaretile ha
rekete geçen tarihçi Ahmed Refik 
Beyin yazdığı mektuptan öğren
mişti [ 1 ] . 

şınınakta buluyordu. Baş hekimini 
ve başmabcyncisini birer suretle al
datmış ve Yıldıza nakil keyfiyetini 
onlara teklif Ye ısrar ettirmişti. Bu 
sebeple arasıra, eski bir saray ara
bası ile yanında bazan başmabeyn· 
cisi Lutfi Simavi bey ve bazan da 
musahiplerinden biri ile birlikte 
Yıldıza gidiyor, sarayda yaptırdığı 
tamirat ve tcbeddülatı gözden ge
çiriyordu. Her halde yine bir entri
kacılığı eseri olacaktı ki, Yıldıza nak 
ledeceğini ve orada yaptırdığı ta
mirn b, yalnız harice karşı değil, 
bendeganından ve saray halkından 
bile saldı tutuyordu. 1şte bu sıra· 

Haflçte yeniden iki 
denlz•lll y•pdacak 
İngiliz tezgahlarında yapılmak

ta olan harp gemilerimizin inşaatı 
ilerlemektedir. Yapılmakta olan bu 
gemilerin dördü denizaltı, dördü de 
destroyer, ikisi de mayın gemiı:ıi
dir. Bu gemilerden denizaltıların 

inşaatı hayli ilerlemiş olduğundan 
yakında memleketimize gelecektir. 
Bunlan Zafer torpidosu tipinde o
la.o destroyerler takip edecek \'e 
müteakiben de mayın gemileri ge
lecektir. 

Haliçte inşa edilmekte olan Yıl
dıray da 28 Ağustosta qenize indi-

larda da Şeyh İbrahim I<asım, bü-1 rilecek Ye derhal iki denizaltı daha 
tün becerikliliğini gösteriyordu. inşasına başlanacaktır. Haliçte ya
Hünkarın, musahibi ile Yıldıza çık- pılan denizaltılardan azami surette 
tığı giinlerde, o da, o devrin tanın· istifade eden teknisyen ve işçileri
mış ve halk arasında sevilmiş bazı miz yeni denizaltılarımızın inşasını 
nüfuzlu hoca ve şeyhlerini gizlice en kısa bir zamanda muvaffakiyet
Yıldız sarayına getiriyor, Hünkarla le ikmal edecekleri şüphesizdir. 
görüştürüyordu. Tabii Hünkar da, · - - - - - -- -- - - - -~-~-~ ~ - -- --
huzuruna kabul ile şereflendirdiği I M-OTEFERRIK : 

Sergi ve Sanayi- Bazı Satıcılar 
ciler Arasındaki Bira Fiatlarında 
ihtilaf ihtikar Yapıyorlar 

----- 15 Ağustostan itibaren ucuzla-
Sergiye 1 tırak e1mlyan mış olan bira, istihlaki birden bire 

firmalar hakkında artmıştır. Bu sebeble nıevcud olan 
saçma ne'r lyat bira mikdarı ihtiyaca kafi gelme-
Sanayi Birliği ile bu sene sergi- diğinden birçok yerlerde arandığı 

halde bulunama.makta ve bazı bayiye iştirak eden müesseseler arasın-
da pavyan kiralarından çıkan ihti- ler ise birayı 16 kuruştan vcrmek-
laflar elan devam etmektedir. Bir istememektedirler. Frijideri olan 
çok sanayiciler bu seneki sergide bazı satıcılar birayı soğutarak 17,5 

kuruştan satmakta ve 16 kuruş üfazla miktarda zarara girmiş olduk 
zerinden bira almak istiyen kimse

larından mütebaki pavyon parala-
rını vermiyeccklerini kat'i olarak lere soğumamış biraları olduğu hal-

de mevcud olmadığını söylemekte
bildirmişlerdir. Bu sene sergiye iş- <lirler. İnhisarla İdaresinin bu ha
tirak etmiyen bazı sanayiciler de 
"yerli mallarına ecnebi damga vur- lin önüne geçebilmesi için piyasaya 

yeniden külliyetli bira çıkarması i
dukları,, için sergiye iştirak etme-
dikleri hakkında şantaj şeklinde ya cap etmektedir. 

İdare bira fiya tlarmda bu şc
pılan bazı neşriyattan müteessir ol-

1 S · B" 1. ~ · · b 'b" l{ilde ihtikara sapan satıcılar hak-
muş ar ve anayı ır ıgının u gı ı • . 

1 f 'k" 1 · rta kında cezaı tedbırler alacaktır. 
ası sız ve saçma ı ır en o ya a- 'VVVV""'""'""'~""'""'""'"""""~~""" 
tan haberleri tekzip etmeden süku- İKTiSAT lŞLERl: 
netle karşılamasına hayret etmişler 

dir. Ticaret V "kili şehrimize 

Süt Fabrikası dönüyor 

Enver Paşa, cuma selamlığında, 
Dolmabahçe camisindeki mahfelde 
Vahidettinden bildiğimiz şekilde ay
rıldıktan sonra doğruca yalısına 
gitmiş, telefonla !smail Canbulat 
beyi nezdine davet etmişti. O gün, 
bu iki hükumet adamının görüşme
leri bir hayli hararetli oldu ve çok 
fa uzadı. Enver p:ııia, sarayı ve men
suplarını tarassut ''e takip eden 
kuvvetlerin beceriksizlik ve dikkat-

kimselere, birer miktar dünyalık ih 
sanmda çekınmiyordu. Böylece av
ladığı gönülleri himmetleri, hizmet
leri ile şehir içinde yüzlerce taraftar 

Antropoloji kongresine Şirketin •••• mukaveleal 
hazırlık haz•rlandı 

İzmir Fuarını açmış olan Ticaret 1 

Vekili Cezmi Erçin yaıın İzmirden 
şchrimıze dönecektir. Vekil İstan
bulda bir müddet kalarak Vekfi.lete 
bağlı müesseselerde tetkikler yapa
caktır. 

sizliklerinden a~ şikayetı7.rde ~u- J 
lunmuş, bu ihmalın fırka bunyesın
de ağır bir yara açması ihtimalinden 
bahisle, İsmail Canbulat beyin na
zarı dikkatini celbetmişti. Başta 
polis müdürü olmak üzere bütün a
lfı.kadarların bu işle ve şiddetle ala
kadar olmaları arzusunu izhar et
mişti. 

Bu içtimaın vukubulduğu günün 
akşamı, saray ve hatta saray men
suplarından icabedenlerin evleri bi
le sıkı bir tarassut altına alınmış, 
sarayın hariçle yaptığı gizli temas
ların bütün yollan ve kapıları ka
panmıştı. 

••• 
Yll .. DIZDA GOROLEN GlZLl 

t L'ER 

Mısırlı Şeyh İbrahim :Knsım E· 
fendi hazretleri, artık kayıp

tan haber vermek, kerametler izhar 
etmek gibi manevi hizmetlerini bı

rakmış, Daınad Feritten aldığı di
rektiflerle siyasi hayata ablmıştı. 

Fatih, Beyazıt, Ayasofya semtle
rindeki kahvelerde geziyor, zaten 
gönülleri kırık ve yıkık olan halka 
ve bilhassa İttihatçılara karşı a
mansız bir düşman kesilen şeyhlere, 
softalara zehir saçıyordu. Hünka
rın, Damad Feridin meddahlığını 
yapıyor, hele Vahidettini bir mela
ike gibi göklere çıkarıyordu. Bütün 
gece ve gündüzlerini ibadet ve taat, 
memleket ve milletin selamet ve 
saadetine dua ile geçirdiğini söylü
yordu. Bir çok gafilleri inandırıyor
du da. Şeyh efendinin bu tesirli 

. propagandası yüzünden, !stanbulda 
garip şayialar dönmeğe başlamıştı. 
Hünkarm, sık sık kıyafetini değiş
tirerek umumi ahvali görmek ve 
efkarı anlamak kasdile şehirde ge
zip dolaşbğı, kahve ve gazinolarda 
oturduğu ve hattfı.. hükümet dairele
rini, mahkemeleri dolaştığı ,.e bu 
suretle halkın işlerile pek yakından 
ıı.Iakadar olduğu ısrarla söyleniyor
du. 

Halbuki, böyle bir şeyin asıl ve 
esası yoktu. Hünkar, Dolmabahçe 
sru-ayının rtitubetinden müteessir o
luyordu. Bilhassa tevehhUın ettiği 

herhangi bir taarruzdan çok korku
yordu. O sıralarda sarayın etrafın
da hükumet tarafından gezdirilen 
memurların dikkate çarpacak dere
cede arttırılmasından fena halde 
kuşkulanıyordu. Bu sebeplerden do-

ediniyordu. Türk Tarih Kurumu cylUlde 
Dolmabahçe sarayında toplanacak 
olan beynelmilel 18 inci antropoloji 
kongresi için madalya ve rozet bas 
tırmaya karar vermiştir. Darphane 
bu madalyaları ve rozetleri basma
ya başlamıştır. Madalyalar bronz
dan olup bir yüzünde Atatürkün 
büstü ve kenarında da "Atatürk 
tarihin, antropoloji ve arkeolojinin 
büyük hfımisi,, yazısı ve arkasın
da da bu cümlelerin fransızcası 

vardır. Madalya beş yüz rozet bin 
tane basılmaktadır. Rozetin üstün-

Yıldız sarayında gittikçe uzayan 
bu tamirat günlerinde, Hünkar hü
kumete sezdirmeden bir hayli kim
selerle temas temin etmişti. Bilhas
sa Hoca Hikmet efendi namında bi
rinin delaletile Hürriyet ve İtilafın 
kıyıda köşede saklanmış elemanları, 
Anadolu şehirlerinde bulunan ko
damanları ile mektuplasmağa bile 
başlamıştı. Hatta, hükumete karşı 
isyan ve ihanet ettiği için azlolunan 
Şerif Hüseyin paşa ile bile muhabe
reye girişmişti. Bu muhaberesine 
de, Şeyh İbrahim Kasımın becerikli de bir Eti eseri resmi ve kenann
elile bulunan ve müteaddit defalar da da kongrenin toplanış tarihi 
Yıldızda giilica huzura kabul olu- fransızca olarak yazılıdır. 
nan Mısırlı Mansur namında, o gün Mllll plJango blletlerl 
için vaziyeti son derecede şüpheli hazırlanıyor 

ve casus olması muhtemel bir adam, "Milli Piyango,, etiketile dev-
delalet ediyordu. lete intikal eden Piyango Müdürlü-

Bir gün Vnhidettin tamiratı ğü yeni biletler bastırmaya karar 
gözden g~irmek bahanesile ve mu- vermiştir. Bu biletleri Damga mat
sahip Hayrettin ağa ile, kimseye baası basacaktır. Biletler fevkala
görünmeden Dolmabahçe sarayın- de güzel olacakllr. Biletlerin kalıp
dan Yıldıza çıkmıştı~ Saraydaki ya- lan hazırlanmaya başlamışhr. 
pı ve boya işleri bitmek üzere idi " 
Ustalar ve nakkaşlarla taşçılar hep . Dğretmen kurslarına 
hamam dairesinde, Vahidettinin ar- par8SIZ arazi 
zu ve tarifile yeniden yaptıkları Öğretmen yetiştirmek üzere 
halvet odasile uğraşıyorlardı. Vahi- Maarif Vekiı.leti tarafından köyler
dettin, tatlı şehvet geceleri geçirece-

de açılmış ve açılacak öğretmen o-
ği bu odaya cidden çok merak edi- kullarile eğitmen kurslarına lizım 
yor, bütün ustaların dikkat ve ihti-
mam göstermelerini istiyor ve bu olan bağ, bahçe ve çiftlik gibi ara

zi Vekiller Heyeti kararile ücretsebeple başlarından hiç ayrılmıyor-
siz olarak verilecektir. Her kurs du. Duvarlarına yağlı boya ile lile 

ve zambaklar yaptırıyor, zeytin çi- için 20,000 lira mütedavil sermaye 
verilecektir. çekli çinilerle döşcttiriyordu. Oda-

nın bir köşesine somaki mermerden Avclların bayramı 
oymalı ve nakı~ı bir divan, önüne İstanbul Avcılar Cemiyeti her 
de yine mermerden bir işret masa- sene olduğu gibi bu sene de mutad 
sı oturtuyordu. Bir İtalyan ta.sçı us- bayramlarını yapmışlardır. Şehri

tasına da, bu odanın ortasına koy- mizde bulunan birçok Avcılar dün 
duracağı havuzun mermer fıskiye- sabah Veliefendide toplanmışlar ve 
sini oyduruyordu. (Devamı var) çok samimi geçen av musahabele-................. u...... .................. rini mükellef bir ziyafet takip et-

Gen eral Galip Pa!inerin miştir. 
cenaze merasimi 

Evvelki gün vefat eden lstanbul 

Klmaealz asker allele
rlne yardım 

Verem Mücadele Cemiyeti lkinci Kimsesiz olan asker ailelerine 
Reisi Korgeneral Galip Pasinerin yardım edilme i için Dahiliye Ve
cenazesi dün merasimle kaldırıla- kaleti bazı etüdler yapmaktadır .. 
rak ebedi medfcnine gömülmüştür. Vekalet bu mevzu hakkında villl · 
Merhumun cenaze merasiminde bir yetlere bir tamim göndererek kim
çok dostları, tanıdıkları ve kendisi- sesi olmıyan asker ailelerine müş
sevenler iştirak etmişlerdir. Cenaze külat gösterilmeden yardımda bu
saat 11 de Gülhane hastahanesin- lunulmasını bildirm iştir. 

TAKVfM ..... .... . ....... "'"'"'"""" 

den kaldırılarak namazı Beyazıt~~~~~~~~~~~~~·~ .... ~ 
camiinde kılınmış ve Edirnekapı # 
şehidliğine defnedilmiştir. 

21 Aiuıtoı 193' Pazartesi ~· -layı da hayalını, s~~atını emni- Adll tebligat 1 1 t d 
yet altına almayı duşunüyordu ve Ç n poa • • 
bu emniyeti de Yıldız sarayına ta- hazırhklar 

Adli tebligatın Posta İdaresi 
~ [1 J Damad Ferid sadrazam ol- tarafından yapılmasına dair olan 

duktan ve i§i büsbütihı 1ıainliğe kanun sonkii.tıun 940 tarihinden iti-
1Jıtrduktan s01ıra, tarihçi Ahmet barcn meriyete girecektir. Posta 

•i•rl: 6 RECEP lJ.51 
..... : 8 AGUSTOS ıus 

Ln bızır: 108 

Fırtına 

D•t• u.atl : 5,17 
Ôf\"' ' 1?,17 - fldalli: 16,04 

20,41 

Vekil bu müddet zarfında İstan
bul matbuat mümessillerini kabul ı 
ederek son ticari anlaşmalar Uzerin
de izahat verecektir. 

Belediye ve Ziraat l{urumunun 
müşterek tahsisatile kurulacak olan 
Süt Anoninı Şirketinin mukavelena
mesi Belediye İktisat Müdürlüğünce 
ihzar edilerek Vali ve Belediye Reisi 
doktor Liıtfi Kırdara tevdi edilmiş
tir. Yeni Fındık mah•ulUmUz 

Bu mukavelede şirketin ne su
retle teşekkill ederek ne yolda çalı
şacağı ve çıkarılacak hisse senetle
rinin miktarı hakkında maddeler 
mevcuttur. 

Şirketin yapacağı fabrikalara a
it şartnameyi ihzar etmek üzere Zi
raat İşletmeleri Kurumu Hukuk mü-
şaviri şehrimize gelmiş ve bu husus 
hakkında Belediye 1ktisat Müdürlü
ğünde temaslara başlamıştır. 

Yangın baflangıcı 

Küçükpazar Yeni Hayat soka
ğında Aliye ait evde oturan Hüse
yin karısı Huriye Telein, odada ben
zin ocağı yakarken, ocak parlamış
tır. Yetişen itfaiye yangının siraye
tine meydan vermeden çabucak sön 
dürmüştür. 

Bu seneki ilk fındık mahsulümüz 
idrak edilmiş olduğundan bugünler
de ilk parti Giresundan limanımıza 
gelecektir. 

Bu münasebetle Giresundan her 
sene olduğu gibi bUyUk fındık bay
ramı yapılmıştlr. Tarı vapuruna 
yüklenen dört çuval fındık ihracat 
için satılmıştır. 

Şeker flrketJndekf 
tahklk•t 

Şeker şirketinde bir müddetten
beri devam eden tahkikat bugünler 
de neticelenmek üzeredir. İktisat 
Vekaleti müfettişleri bunun için ge
niş bir rapor hazırlıyarak Vekalete 
vereceklerdir. Üç aydanbcri devam 
eden teftişler esnasında şirketin te
şekkülünden itibaren bugüne kadar 
bütün hesabat ve muamelatı gözden 
geçirilmiştir. 

""""""'"""~""",,,...,,.."""""°""';;v;~~VQVQı;;:;;o:;;;çç:çççç~~~~~~~~~ 

DÜNKD SAGNAK 

Sellerin kapattığı t.raın\·ay yolları açılırken 

Dün sabah pazar tatilinden isti-ı 
fadeye hazırlanan İstanbullular bu
lutlu ve abus bir sema ile karşılaş
mışlardır. Saat dokuz buçuğa doğ
ru hava. büsblitiln kapanmış ve on
da şiddetli bir yağmur sağnağı 

başlamıştır. 

· Gök gürültülerile karışık iri yağ
mur taneleri bir anda şehrin mün
hat kısımlarını sellere boğmuştur. 

Bebek - EminönU, Ortaköy - Ak
saray ve Beşiktaş - Fatih hatların
da işliyen tramvay arabaları Top--

haneye kadar gelebilmişler Ye Top 
hane yokuşundan tramvay cadde
sine hücum eden sellerin yuvarla
dığı, moloz ve kum rayları örtmüş 
olduğundan İstanbul J{omutanlığı 
binası önünde sıralanarak durmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Aksi cihetten gelen tramvay a
rabaları da Kılıçalipaşa camii ö -

nünde tevakkuf etmişlerdir. Alela-

açarak GaJa~a cihetindeı.1 Bebek 
tarafına giden arabaların yollarına 
devamlarını temin edebilmişlerse 
de o aralık başlıyan Ye birincisin
den daha şiddetli ikinci bir sağ· 
nak yeniden sellerin ve molozların 
hücumuna sebep olmuş yolu blisbü
tün kapatmı§tır. 

Dolmabahçe meydanı, Kabataş
tan Tophaneye kadar uzanan Neca
tibey caddesi bir Venedik manzara
sı arzediyordu. 

Rıhtıma giden yolun karşısına 
isabet eden Boğazkesen yokuşun -
dan inen seller de o civarda büyük 
bir havuz manzarası vermişti. 

Dünkü sağnaklann asıl garib 
tarafı Beşiktaş ve civarı tufanasa 
yağmur sağanaklan altında sellere 
maruz kalırken, mesela Sultanah . 
med ve Beyazıt ta.raflanna tek bir 
yağmur damlasının düşmemiş ol
masıdır. 

Re/ ik Beyden, bu hareketin in ti • telgraf idarelerinde bu iş için şim: 
kamını almıştı. O sırada aran • diden hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
makta olan Halil Paşayı aakladığı sebeble posta idarelerinde bir ko
bah~n~l~ ıs~s yılı ~ğ~to~nun misyon teşkil edilerek faaliyete ge
on itçu~ou .P':'§embe gunu, BuyUk- çecek ve adli tebligatın posta ile 
adadakı cvmı bastırıp, aratmış, Ah yapılması dolayısile yeniden müra
~n.,ı 1!efik Beyi de bir hayli tazyik kip memur ve müvezziler alınacak-
tle aglatm'l§trr. tır .. 

Akıa•: 1',00 - Yabı : 
laaak :3,25 • cele celbcdilen tanzifat ve tramvay 

~--••••••••••., idaresi amelesi yolun bir kısmını 
Vakıa bu semtlerde de yağmur 

yağmışsa da buralarda sağnak an· 

2tAGUST08~ 
-. 

P O L f t 'l }{A 
. .. . 'ı ,: · ..... 

Uzak Şarktaki •011 

vaziyet ·er, 

U zak Şarktaki siyasi bi~ ~ös• 
bundan bir müddet evv ktc 

termi~ olduğu seyri takip eıı:;c ııc
berdevamdır. Japon hiıkÜrtl~cude 
nüz resmi olarak A vnıpadn k rşt· 
gelebilecek vahim ihtilaflar ~ıp 
sında , ne kat'i bir bitaraflık. ·ast" 
edeceğine, ve ne de mihver 51~ dJ• 
tine askeri bir ittüak akt~erea)ırlll 
hil olacağına dair bir va:ıyct ~p 
mış gıbi görünmektedir... ): edeJl 
Tokyo mehafilindc teressüın . ,11ı 
vaziyetlere göre bu hususta w )ıl gı 
yavaş knt'i bir neticeye . do~ dıı 
dildiği de müşahede cdıJınc cJlll • 

Ne de olsa , şimdilik .Taponya~3·arı· 
cadelc halinde bulunan siyası P • 
lerle, askeri unsurlar arasında.f ..,tıl'" 
lihazırcla, mutedil siyaset ta:.n el\ 
larının nisbi bir faikiyeti ~örul~ riJll 
tedir. Askeri şefler daha ıstek e 
elde edememiş vaziyettedirler. de--

Japonya henüz tereddilt 1~ııı· 
dir. Uzak Şarkta., karşısınd~ assS 
nan Avrupa devletleri ve b~ eıı 
İngiltere, bazı müsaadn~ rıırııı 
enerjik hareket etmektedır .. ;rn
geçenlerde, İngiliz Baff\'ekılı . tJ· 
berlayn, Tokyonun, lngilızlC~013 
zak Şarka, Avrupa hlidiselerı öll 
yısile askeri ve bahri kuvvet ~tığ 
deremiyeceği hakkında izhaT c r 
telakkiye karşılık olmak Uzeı:· -s>-a· 
lediği bir nutukta, Büyük Brı~dı· 
nın, bazı hadiselerin vukuu . eeeği 
rinde, Uzak Şarka göndereb11, t&JI 
kudretli bir donanmanın ana':u'' 
limanlarında mevcut olduğunu 
vetle beyan etti. }.-J 

Şüphesiz, Japonlar, halihnzıl" 11)1' 

rupa siya.setinde, Britnnya d~Il bıl 
masının daha. mühim vazifelerı ıı.ı1l 
lunduğunu ve şimdilik hnrek8~ ıııJ 
Avrupa sularile mahdut oıdu~lb 
bilmiyor değillerdir. Faka~ :e)'f> 
halinin tekrar teessüs etınCSl• ~pı· 
hut ta demokrat milletler Jtıı d ritl 
nın bir zafere kavuemaları tal< 

1ıce
de Britanya donanmasının hare ııc· 
tinin başlaması ve Japonların ~ .iiJt 
kül bir vaziyette kalmaları bll) 

bir ihtim~ldir. . bıl 
İngilizler, Uzak Şarktn~1 1J1t 

kargaşnh'k'.?ar arasında mUhuı; titl 
zafer kazanmışlardır. Hndise ~sı> 
zahiri göriınüşleri altında \"C Çill 
müsaadat sayesinde, Londra~Ill 81• 
ve Japon meselesini bcynelıntl~ ıeŞ· 
haya sokması bu muzafferlyet~:ıc 
kil etmektedir. Ve bu mesele, ııı· 
beynelmilel sahada kalacaktır· dşır 
giltere bunun için uzun zaınaıı uııl 
beri hazırlanıyor ve bir fıtsll ibİJ 
bekliyordu. Japonların Tien·~ lJCI 
hadisesindeki tavrı hareketler;..,,. 
aranılan hareket amilini ı...on~ oll' 
eline vermiş bulundu. ŞUpbesıı ~ 
rak Londra hükfuneti, AvtUP8 ~ 
hayati meşgaleleri arasında, J 
emri vakiler altında kalmadı. ti!• 
fakat hadiselerin reviginden 18 bit 
deyi iyi bilen bir zihniyet ııe, d'
m üsaadatı verirken ayni zaJX18~1• 
Uzak Şarkın birinci derecede a.1 J.• 
lı devletlerden biri olan Birl~Şl~t 
merikayı da harekete getirdı, 11• 
taraftan da. Fransayı, müştere1' sil• 
yasetleri dolayısile yanı ba.Şınd8 

rükledi. ıP' 
Bugün, Uzak Şarkta, ıstı,., 

devletleri hareket halindedirlel" ğil 
Tokyo bu vaziyeti anlamıyor ~c d• 
Ayni zamanda mihver siyasetile dl 
sıkı surette teşriki mesainin ~c~t 
sine fazla bir istifade getirJlllY bl' 
ğini biliyor. Bu yüzden Japon ~~ • 
nesi mutedilane hareketi, ~8 ·ye.' 
zırda tatbik edilecek en iyi bif 61 ~e 
si basiret olarak telikki ediyor 8ğ 
bunu, askeri unsurun tazyikine t r 
men yürütmek niyetini gösteriY

0 ~" 
İşte Uzak Şarkta ,·n,ziye\ ıcJJ 

merkezde olduğundan ve kar91
1 

menfaatlerin mücadelesinden )le~ 
kat'i istikamet noktalan terC:S:ııı· 
etmemiş bulunduğundan, siya~~ .:tJ 
diseler, beynelmilel alemi kat~ tt 
rette aydınlatacak bir veçhe gö6 
remiyor. oıı· 

Yalnız Japonya, ABya siynse fl ı 
de ve dolayısile Avrupa devletle et' 

olan münasebetlerinde takip ede 11ıı ği hattı hareketi artık kat'i oJııfJıl' 
tesbit etmek mecburiyetinde btl 
nuyor. l' 

Or. Refl"d SA~ 

cak öğleye doğru başlamış ve pe~ 
hafif geçmi~tir. 

11 Ö~ m-ıı }l 
gleden sonra bire dOo• - c 

vada nisbi bir kUşayiş göriile~ıı· 
güneş çıkmış ve biraz sonra da 
va büsbütün açmıştır. 



.... ·' l'BNISAB~R m ----

• ~ : Bedbinlik Mehmetçiğin Destanı Beyoğlunda Bir Alman 
Yahudi Hadisesi 

D . M l • ç k RüzgAn · 
-.- ------------------

anzıg ese esı o [Bqtarafılncl.sayfada] 

S f h d Bu ancak bir merhaledir. Ondan 

G 1• n Bı· r a a a sonra. yeni yeni, daha başka taleb-. erg ler ileri gelecekti~ .. Al~an. ırkçılı-

[Baş tarafı 1 nei sayfada] 1 
~ektedir. Fakat propagandacı • 
ltr, kendilerine geçen beş senelik 
~an - Polonya dostluğundan bah 
'4!UUince blzzarure mUşkil vaxiye
l@ düşüyorlar. 

Diğer taraftan Alman matbuatı, 
lııgiltere ve Fransayı menfaatleri
lliıı Polonya menfaatlerine bağlı 
~dığına ikna için de yeni bir 
~lil ele almıştır. Nnsyonal sosya
liat; partisinin resmi gazetesi şöyle 
tlııyor: 

liitıer, sırasile Avusturyayı, 
~eti ve Çekoslovakyayı tasfiye 
~ek suretile Avrupa devlet adam 
"lltıı bir sürü kabuslardan kurtar
~ır. Bugün mevzuubahis olan 
'lelerin de tasfiyesi makul ve 
~ ve dolayısile şayanı arzu de
tit ltlidir ? 
di .lyni gazete diğer taraftan <la 

Yor ki: 
ıı....~k geri gidemiyecek k~dar 
~k. Eğer harp yapılmak ıste· 
~iyorsa tatmin edilmemiz lizun-

t. 

t Davet, tazyik edici mahiyettedir. 
'1lat bazı tereddütler de mevcut 

ICütahyada 
Yine Sel 

• • 

~ l<ütahya, (Hususi).-: Şehrimi~-

olduğu görülüyor. Söylendiğine na
zaran. Förster geçenlerde Danzig'in 
ne zaman Almanyaya ilhak edilece
ğini Bitlerden sonnutur Hitler. 
"GönlUm hemen, fakat şuurum bir 
az sonra diyor,, cevabını vermiştir. 

IUANEVRA HAZil~LIGI 
Berlin, 20 (A.A.) - A.lman ga

zeteleri, tamamile motörlli olarak 
yapılacak sonbahar manevralan do 
layısile, Brux, Freiberg, Chernmitz, 
Zwicknn ile Bohcmya ve Moravya 

hudutları da dahil olmak üzere bü
tün bu mıntakalardaki yolların 10 
eyllılden 18 eyliile kadar yalnız as
keri vesaitin sey:·üsef erine açık bu
lundurulacağını yazmaktadır. 

DNZiGDE IIAZIRLIKLAR 
Danzig. 20 ( A .• ~.) Askeri 

hazırlıklara ve bilhassa hudut bo- 1 

yunca siperler inşasına hararetle de 
vam edilmektedir. Dikenli tellerin 
konması işi bitmiştir. 

ğının ve şimallılık ıddialaruını 
dünya hegemonyasına göz dikmjıf 
oldukları mallımdur. Bu ilk mer
haleden sonra doğrudan doğruya 
Rusya, Fran8u ve lngiltereye kar
şı taarruz başlıyacağı muhakkak
tır. 

Almanya çok ileri gittiği için 
<>"eri dönemezmiş. Pekfı.lfl., Almanya-
o v • 

yı bu kadar ileri gitmege kım zor-
ladı? Yahut kim onun ümidlerini 
teşvik ve teşci etti? Daha ilk da
kikadan itibaren, Danzig mesclesi
le çıkacak bir harbe lngilterenin 
liikayd kalamıyacağı ve Lehistana 
yardım edeceği İngiliz devlet adam
ları tarafından resmen ve alenen 
temin edildi. Fransa da lngiltere
den ayrılmıyacağını kat'i sarahat
le söylediği gibi Lchistana muahe
de ile bağlılığını da anlattı. Alınar.
ya bu ihtarlara inanmamış. Şimdi 
inanıyormuş amma ne yapsın, ar
tık geri dönmeğe şerefi müsaid de
ğil imiş!. 

Gariptir; ~ref ve haysiyet yal
Danzigin hava meydanında ve nız Almanlara mı mahsustur? Le· 

civarında muhtelif noktalarda çu- histanın şeref ve haysiyeti yok mu? j 
kurlar ve siperler göze çarpmakta· fstiklfili, hürriyeti yok mu? Al
dır. Buralara tayyare defi toplan maıılara sorarsanız yoktur. Onla· 
yerleştirilccqji anlaşılmaktadır. rın taptıkları dine göre bütün dün

• 1 lzmirde 
Bir Kaza 

bmir, 20 (A.A.) !:;l:ı?.ourg 

isimli Alman vapuru c,·v~lki ak • 
şam lzmire gelirken Çam:ı.lu a~ık
larında karaya oturmuştur. Vapur 
da 2.500 to:-ı çimento, İzmir bele
diyesine ait dört otobüs bulunmak
ta idi. Kurtı;.nıın ameliyyesine de-
vam olunınaktadıı·. 

Zonguld•kta Tevfik 
Flkre.t gecesi 

ya kendilerine kul olmak icabeder. 
Çünkü Almanların kafaları uzun
dur, başkalarının kısadır; çünkü 
Almaıılann mavi gözleri, kumral 
saçları ve beyaz tenleri vardır. 

Başkalannın ise saçları siyah ve 
boyları ortadır. Çünkü Alms.nlann 
kanları halis iridir, başkalannın 

kanlannda ise o kadar temizlik 
yoktur. Bu iddialan binlerce cild- ı 
Jik gıiya ilmi ve ciddi eserler içinde I 
müdafaa eden ve uzun scnelerden- 1 
beri Alman mütefekkirleri ve siya- ı 

sileri işte bu vahşi ve kanlı i~-tila 
emellerine yol hazırlamışlardır. 

Şimdi kendisini kafi derecede kuv
vetli hisseden Almanya kuvvetin 
hak demek olduğu mezhebinin ver
diği bir cür'etkarlıkla işte dün
yaya böyle meydan okumağa kal
kıyor. 

- , 
> • 4 
Safranbolulu lsmail 

1921 senesi mart ayının sonla
rında. idi. Birinci lnönU zaferinin 
verdiği neşe ile ikinci bir zaferin 
peşinde koşan 57 nci f ırkamız, Dum 
lupınar önlerinde bulunan düşmana 
taarruz emrini almıştı. 

Fakat, bu sırada yeniden ku· 
rulmakta olan ordumuz, silah ve 
cephane bakımından çok zayıftı. 
Hele süngüsü hiç yoktu denebilir. 
Bütlin Ankara, Kayseri, Konya ve 
Sıvas demircileri orduya süngü ye
tiştirmekle meşgul idiler. Onun i
çin düşmana taarruz etmek emrirıj 
alan 57 nci fırkamız da gerek mal
zeme ve gerekse cephane it1barile 
zayıftı. Askerin elindeki silahlar 
muhtelif cinsten ve süngüsüzdü. 
Topumuz da birkaç tane idi. 

Bununla beraber, Mehmetçikle
rimizin kalbi sarsılma?. bir azim ve 
imanla dolu idi. Onlar, mutlaka ka
zanacaklarına ve muvaffak olacak
larına bütün kalblerile inanıyorlar-
dı. 

57 nci flrkanın 37 nci alayı al-
dığı emir üzerine taarruz hareketi
ne geçmişti. Düşman, çok iyi bir 
şekilde tahkim edilmiş olan müda
faa hattının en km veUi tepelerin
de idi. Malik olduğu bol malzeme 
sayesinde kendisini koruyor ve bol 
bol sarfettiği envaı çeşit cephane 
ile taarruza geçen alayımızı dur -
durmağa çalışıyordu. 

Mehmetçiklerimizin üzerinde 
ancak 25 şer tane fişek Vfl rdı. Bu 
yüzden fişekleri itina ile sarf etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. Vn 
racaklanna yüzde yüz emin olma -
dıkça tek bir mermi sarfe!.miyor -
la rdı. 

Düşınnn, ateşini büsbütün hız -
Jandırıyor, şiddetleııdiriyordu. Tamı 
manasile gÖ7; açtırmayan bir hal 
almıştı. Buna rağmen :wcı hattına 
yayılmış olan erler, arazinin ivi -
caclarından istifade ederek ı:;üngii -
süz tüfekleri ellerine ilerliyorlar
dı. Fakat bu ilerleme çok yava~ 
oluyordu. 

Londra \'e Paris gazetelerine 
akscJen m:ı.lümat doğru ise mül· 
hiş bir harbin arifesinde bulum.lu- , 

Düşm:ına ilk sokulan takımla

rın ilk sırasında, Safrn.nbolulu Şi.ik
rü oğlu İsmail Çavuş bulunuyordu. 
Yerde süriine süriinc ilerliyen ls -
mail Çavuş başını kaldırdığı w -
man fena bir tcsaduf neticesinde~, 

(Bq tarah 1 lnddc) 
dUşmanın iki a.iu· makineli tUf• Bu P.snada Almar.lar, biraz da 
ğinin 50 uıetre yakınına kadar so- içkin.in verdiği tesirle yüksek ~le 
kulm~ olduğunu ,ardU. Ma.kinell konuemağa başlanuşla.r ve mused 
tUfekler, cehennemi ateşler fışkır- gencine hakaret etmek için yam ı
tarak etrafı kasıp kavuruyor ve daki kı.dmlara ip.ret etmeğe başfa
makineli tllfekleri idare eden u · mışlard.ır. Bittabi bu işaretlerf> bir 
kerler, derhal öldUreceklerl, mah • çok imalı cümleler de karı§Dllştır. 
vedecekJeri bir hedef anyorlardı. Musevi genci uzun müddet V"..· 

Allah mı korudu, dtişmanların ziyate tahammUl etmiş, nihayet l'u 
nazarları mı bağlandı; onu görme- imalı sözler karşısında itidaliıı i 
diler. İsmail Çavuş da bulunduğu kaybederek Almanlarm bulunduk
yerde büzülmüştü. J{ararmağa baş- lan masaya doğru gitmiştir. MUJ0-

lıyan havanın bUsbütUn karanlıkla6 vi genci, Alman sefaretinin emri 
basını beklemekten başka yapacak 

neticesinde kendisile konuşmayan 
şey yoktu. İsmail ÇaYUŞ bulunduğu eski arkadaşlarına ne istediklermi 
yerde ayni zamanda düşünUyordu. sormuş, fakat cevap olarak bir tn
Mademki düşman kendif;ini görme kını ağır sözler ve tahkirlerle kar
mişti. Kolayını bulup Oir baskın ya-

şıla$mıştır. 
pamaz mıydı? Bunun üzerine iki taraf biribi-

Karanlıkla beraber düşman da 
rine girmiş ve kahve alt üst olrnu!}-

ateşini hafifletti ve nihayet tama- tur. Bu Alman - Yahudi kavgası o 
mile kesti. Ortalık derin bir zulmet 

kadar kızışmış ki, garsonlar ve 
ve si.iküta. büründü. Bu sükUtu an· 

kahvedeki müşteriler iki tarafı a
cak lftlman zaman duyulan yaralıla-

yıramamışlar ve sokağa kadar ak-
nn iniltileri bozuyordu. seden kavga, polisler yetişinciye 

İsmail çavuş böyle düşünürken kadar devam ebniştir. 
birdenbire bir el ayağını tuttu. Ür- vvvv'-/V~~...,..,...,..,...,.., __ ,..,...,..,...,.,,,. 
pererek döndü: 

- Kimsin! 
- Bolulu Fehmi. Ya sen? 
- Ben İsmail çavuşum. 
- Yaralı mısın çavuş? 

- Hayır. 

1smail çavuş aradığını bulmuş
tu. Fehmiye fısıltı ile planını anlat
tı ve nihayetinde: 

- Git, takımından sağ kalan
ları bul getir, dedi. 

Fehmi ayni sessizlikle sürüne sü 
rüne kayboldu. Bir saat kadar son
ra çavuşun ctrarını sekiz nefer al· 
mıştı. Hep bcr3ber sabahın olması
nı beklediler ve şafak sökerken hep 
birden hticuma kalktılar. 

Düşman siperlerine bir anda var 
dılar. Siingüleri yoktu. Bunun için 
dipçik ile çalıştılar. Birkaç saniye 
sonra düşman tamnmitc imha edil
miş ve makineli tüfekler bu sefer 
düşmana tevcih edilmişti. 

Bu ani b,1skın, düşman kuvvetle
rini şaşırtmıştı. Hatlar intizamını 
bozdu ve derhal bir panik baş gös
terdi. Diğer noktalardan meydana 
çıkan Mehmetçikler bir anda orta
lığ knplaaiiıır. 

Safranbolulu Şükrü oğlu lsmail 
çm·uşun gayreti sayesinde o gün 
dtif)man cephesinin sağ ve sol yan
ları boşalmış, Dumlupınar - Hallaç
lar hattı temizlenmişti. 

POLlSTE: 

Kapı camındaı. 
Yaralanma 

Cibali Harac;cı Bostan sok. 13 
sayıda oturan Zahide, tanıdıkların· 
dan Rıfkınm evinde iken eli kapı 

canuna çarpma neticesi kınlan cam 
parçasilc yaralandığından tedavi a! 
tına alınmıştır . 

Su barllaiından 
yaralandı 

Kuzguncuk Beylerbeyi caddesın
de oturan Zekeriya oğlu 12 aylık 
Erol . özer, elindeki su bardağı Ü· 

zerine düşerek burnundan yaralan· 
mış ve müdavatı yaptırılmıştır. 

Bıçakla yaralam• 
Abanoz sokak 35 sayıda oturan 

Hasan kızı Münevveri, Tarlabaşı 

caddesinde 176 sayıda oturan Ce
mil yaraladığı için yakalanmış, ya
ralı tcda \•i altına alınmıştır. 

Zorlu kavgacı 
Sarıyer, Yeniköy, Cami sokağın

da oturan Yazmacı Mustafa oğlu 
Nuri Karagöz üzüm almak yüzün
den, Yeniköy Sait paşa caddesinde 

\'e civarda avın 18 ıncı cumn gu· 
~saat 17,30 ~ başlıyan ve 15 da
~ süren şiddetli fırtına ile kan
~ Yağmur ve doluyu müteakip sa
:1 .. 2o de tekrar mütemadi şimşek. 
~~m ve fırtınalarla müterafik 1 

~tle sağnaklar başladı. Ve bu 
\t.ubir buçuk snat s~d~. Bu şi~
t . Yağmurlar neticesı~de ~hrın j 
~~ı cenubisi istikametmdckı yo
~"ıı _başından korkunç sel dalgala- i 
~lirüdü. 1leridcnberi normal sel- 1 
~nliyebilcn şehir ~ç~nd_~ki sel k.a ı 
~ rının istiap haddinı bır kaç mıt; 
,-.acak kadar bir vüsnt \•c azamet 
~ beden seller Sultanbağı deresi 
~r..u~ca evleri, bahçeleri bastı; bu
~n getirdiği enkazla Şengül vel 
llı..kınez pazarı köprülerini tıkadı. 
~ardan taşan sular bir koldan 
~'iye meydanına, bir koldan Pek

Zonguldak. 20 (A. A.) - Dün 
gecf. Hnlkevinde tR.rtip edilen bir 
toplantıda şair Tevfik Fikretin ha
tırası yiııi<'rlilmiş, bu münasebetle 
Bayan Nigar tara(ımhm ıııt.rbumun 
Türk edebiyalına yaplığı hi7.metle
ri tebarüz etUren bir konferans ve-· 
rihııiştir. Yine bu toplanuda, 19 a-

ğu.<;tos gUnUnün Z-lnguldakta ilk 
kaza t~kilitının kuruluşu günü ol
ması müna.sebetile de Hilmi Uluğ 1 

ğumuz muhakkaktır. Yine tekrar e- =~:..:::================-==================.:============ 

mukim Anastasa kafa vurarak du
dağından, ayni caddede oturan Ya.
niyi de yere yuvarlamak suretile 
sol kaşından yaraladığından yaka
lanmı§tır. 

~ ~'1 ç~ ':~ -~~alettin verdiği bir konferansta, eskiden bir 
~i semtlcnne yurudu. Mecra I köy halinde olan Zonguldak'ın şim· 
.~ca ve mecrayı doldurarak i- diki göz kamaştıncı inkişaf ve te
' aular Balıklı, :Meydan, Polatbey rakkisini anlatmıştır. Bu konferans 
~elerine yayıldı. Bu semtlerde ları müteakip sinema gösterilmiş· 
~cut bütün dükkan, han ve ev- tir. 
l'iba Uğnyan sel buralarda hayli tah- · lnglllz Ba~veklll Londra-
" t Yaptı. Bazı ev eşyalarile han ya clönUyor 
'dükkanlardaki ticari ~yaya za- Londra, 20 (A.A.) - Başvekil 
ı. \'erdi. Nüfusca zayıat yoktur. Chamberlain .istirahat etmekle ol-
~l . ed·ı . 1 ' ~ ca zarar lıcnUz tesbıt 1 m~ı;, ı duğu lskoçyadan bugün öğleden 
~ <l~ 100-150 bin lira raddesınde 1 sonra aynlmıştır. Yarın sabah Lon
"9..~ın edilmektedir. Yağmur ~·c sel 1 drada bulunacaktır. Kabine salı gü
~da fasılasız denecek bır ııe-ı nü toplantıya davet olunmuştur. 
Sr devam eden şimşek ve yıldı- Başvekil kabinenin bu toplantısına 
~ ~o~k.u ve ~eyecanı artJnyo~- riyaset eyliyecektir. 

..__~ır ıçıncle bir ~ve ~l~ı~~ ~.u- Amerlkada yalmurlar 

.&:'~ o semt elektnklennı sondur- .. . 
"il, Ser d ""dd ti beledi Nevyork 20 {A.A.)-Dundenberı 
~e ~ahın ~lva~tfı ~u t e k~lc__etı poli~ Amerikanın şarkına düsmckte olan 
1ı... ıtası e ı aıye eş ı a , v • • 

~ i..nda 1 kurtul yagmurlar bırçok kazaya sebep ol-
~"" rmamız ma ve ca1ı - . .. . 
~ıh d · e ralıcı muş ve bıthassa Mavı Tren., vol--... ususun a cansıparan " "'- · 
~ .. b 1 d hassaten dan çıkmıştır. 17 yaralı vardır. 
ı. ,,c un ar arasln a . . 
""~d· ~ ~ .. t . Feyeunlar yollan ve ekınlerı hasa-
~ •re deger fodakarlı~ gos eı en- ra uğratmıştır. Daha şimdiden bir-
' 

0Iınuştur. Sel diner dınmez bele- kaç milyonluk zarar vardır. 
tı ~ tedarik edilen amele grupla-
!. ttıuhtelif semtlere oağıtılarak se- Franeaya inen Alman 
~ 11&nyan cadde ve binalann temiz- harp tayyaresi 
~sine, yıkılan yerlerin onarıl- Verdün, 20 (A.A.) - 18 ağus-
~a, çay mecralarının açılması- tosta saat 17.30 da bir Alman aske
ll!·· b~lanmıştır. Bu yıl biribirini ri tayyaresi Monlfaucon'a iki kilo
!a~~kip gelen ve biri diğerinden metrelik. bir mesafede karaya in -
~ ?ir şiddet~ ve v~~ g~tcrcn miştir. Bir otokarla oradan geç -
~felaketleri gosternııştir kı bu şe mekte olan Fransız askerleri tay -
~ ~ ınevcut sel ~ .. ve me~raları yarenin pilotunu tevkif etmişler ve 
t1 a.fet ve fclaketlerı onlemegc ki- keyfiyeti hükumet makamlarına. 
'tı.~efildir. Sellerin taşıp yayılma- bildirmişlerdir. Otto Pecheigner is
~ tamamen kurtulmak için bir minde olan pilot Verdün'e sevke
\8.ftaıı selleri, kısmen olsun şehir dilmiştir. Verdiği ifadede tayyareci 

~ akıtacak yeni kanallar aç- Hanoverden Visbaden'e hareket et-
t • bir yandan da mevcut şehir tiğini fakat yolunu şaşırdığını id-
~ ttıecralnrının kenarlnnnn ye~i din etmiştir. Tayyareci yarım saat 
~e~. eklemeğe ihtiyaç vardır. Bır daha uçabilecek benzini kaldığı 
t,. ~uz bin liraya mütevakkıf oldu- için karaya inmiştir. 
tt ... ~in edilen bu tesisatın bu- ' ===-:s 
~U §ehir bütçesile meydana ge- dan korunması devletin yüce hiın-
~~°'ine imkin görülmemektedir. metlerini bekliyor. Halk, Nafıa Ve
~ tarihi ve güzel şehrin tekerrür kiletimizin bu derde de acil bir Ç&· 

eıc sel f~att~ z:ar.e.r!._nrm- ı re bulmasını dillı;Q1;. 

diyoruz ki bu mal\.ımatın doğrulu
ğu tahakkuk eçiince harpten başka 
bir netice beklemek çılgınlık olur. 

Sulh cephesi Lehist.anı Alman 
istilası karşısında kabil değil yal
nız bırakamaz. Lchlilerin bu mu
hakkak yardıma rağmen, kendilik
lerinden harbi reddedip Danzig'in 
Almanya ile birleşmesine razı ola
caklarını ve Koridor namı verilen 
Leh topraklarını kendi ellerile Al
n.anlara teslim edeceklerini bir da
kika bile düşünemeyiz. Farzımu

hal olarak Lchliler bunu yapsalar 
bile, valıamet yine zail olmıyacak
tır. Çünkü bugün Almanya kendi 
şeflerinin dediği gibi aç ise, ~plak 
ise, hayat sahasından mahrum ise 
bir Daıızig şehri ile küçük bir kor
dela halindeki Koridor toprakları 

Almanyayı zengin ve tok milletler 
arasına sokmağa kifayet etmez. 
Hele Danzig'in ve l{oridorun Al
manyaya iltihakı ile aç İtalyanın 
cebine beş para girmiş sayılamaz, 
Atmanyanın muvaffakiyetini gören 1 
İtalya bütün bütün köpürecek, kıs
kançlık duyacak ve daha yüksek\ 
sesle bağırmağa ba.şlıyacakt1r. 

Demek oluyor ki manasızca, 

inıkansızca bir farz neticesinde 

Danzig'i Almanyaya vermek ile iş 

bitmiyccektir. İngiltere ile Fransa 
Alman mi.ıstemlekelerini iade ede
cekler, Tunusu ltalyaya terkede
cekler ve bu iki devleti Balkanlar
da ve Şarki Akdenize serbest bıra
kacaklar mı? Bir parçacık muha
kemesi olan bir adam böyle bir şe
ye. ihtimal verebilir mi? 

İşte meseleyi bu suretle düşün
düğümüzden dolayıdır ki Alman
lar taleblerindcn vazg~medikçe, 

makıll ve ancak iktısadi mahiyet
te taleblerle iktifa etmedikçe be-
hemehal yakın bir harp çıkacaktır. 

Biz bunu büyük bir esefle fakat 
hakkımıza, kuvvetimize derin bir 
itimadla karŞılayacağız. Türkiye 
bütün taahhüdlerine sadık bir hal· 
de vazife başında, soğukkanlılıkla 

bekliyor. Hüeyba ()abid YALÇIN 

Manevralar 
Son Safhada 

(Ba.~ tarafı l ind sayf:ula) 
olmasına rağmen halk, ::-ehrin giriş 
noktası olan Kıyık semtine ve bil -
yük caddelerde birikmış bulunuyor
du. Milli Şef yanında Başvekil, Ve- 1 
killer ve diğer zevat bulunduğu hal- 1 
de saat 17.30 da Kıyıktaki göçmen 
mahallesi önünden geçerek şehre 
girmişlerdir. 

Reisicumhurumuz burada umu
mi müfettişlik ba.şmüşaviri Sabri 
Öney, Vali Ferit Nomer, Belediye 
Reisi Şerif, Emniyet Müdürü Hadi 
ve kalabalık bir halk kitlesi tara-: 
fından karşılanmış ve bir iki daki
kalık bir tevakkuftan sonra Kıyık 
yolunu takiben doğruca belediye
ye gelmişlerdir. 

Cümhurreisimiz Belediye daire
si riyaset odasında Başvekil, Vekil
ler. Umumi Müfettiş, Mebuslar ve 
Belediye Reisi ile bir müddet ko
nuştuktan sonra Profesör Egli tara 
fından yapılan 1/5000 mikyasında
ki şehir haritasını tetkik ebnişler
dir. Harita üzerinde şehrin vaziyeti 
hakkında General Ki.zım Dirik, Va
li ve Belediye reisinden icabeden 
izahatı almış ve bilhassa şehrin 

müstakbel imar hareketleri üzerin· 
de Başvekil ve Nafia Vekili ile gö
rüşmüştür. 

Hazırlanan planın tatbikinde 
devlet yardımının lüzumunu duyan 
Büyük Şef, bu tariht şehrin en ya
kin bir istikbalde mevkii ve tarihi 
kıymeti ile mütenasib bir hale gel
mesi için yardımlarını esirgemiye
ceklerini vad buyurmuşlar ve bu 
hususta Nafia Vekiline şimdiden 
bazı direktifler vermişlerdir. 

Milli Şef, bu arada Edirnenin su 
derdini ve bundaki büyük ihtiyaç 
hakkında da izahat almış, Başvekil 

ve Nafıa Vekili ile bu nokta üze-

rinde konuşmuş ve su işinin esaslı 
bir surette ele alınarak hallE.'dilme
sini emil' buyurmuşlardır. Ayrıca 

Edirnenin belkemiği sayılan asfalt 
§<>Senin iki tarafını ganişletmek ve 
böylece ana yoluna inkişaf vermek 
için de Nafıa Vekaletinin işi Uu·ri
ne alması hususundaki arzularını iz
har buyurmuşlardır. 

Milli Şef bu işlerle meşgul oldu
ğı sırada belediye dairesinin önü, 
karşısındalci cümhur:iyet meydanı 

ve belediye parkı kesif bir halk ta
bakasile dolmuş bulunuyordu. Halk 
mütemadiyen büyük Şef'i alkışlıyor 
ye coşkun tezahürat yapıyordu. E
dirnelilerin bu candan tezahürü a
rasında belediye dairesinden ayrı
lan ve geçtikleri yollarda da içli te
zahürler ve "Yaşa, var ol Milli Şef,, 
avazelerile selamlanan büyük ve 
kahrııman başbuğ Karaağaca gide-ı 
rek hususi vagonlarına çekilmişler
dir. 

Şehir derin bir sevinç ve neşe i
çinde çalkalanmakta Milli Şefin E
dirneye olan yakın ve hususi ali.ka· 
ları ve şehrimizi bir kere daha şe
reClendirıneleri münasebetile şenlik
ler yapmakta, en mes'ut saatlerini 
yaşamaktadır. 

Cümhurreisimizin yarın tekrar 
manevra sahasını teşrifleri kuvvet
le muhtemeldir. Yarınki harekata 
ecnebi devletler ata.§emiliterleri ile 

ga.zcte mi.imessillerinin iştirak ede. 
cckleıi anlaşılmaktadır. 

Mane\Talar bittikten sonra E
dirne ve Kırklarelide ordumuzun ya 
pacağı büyük geçit resmine dair o. 
lan hazırlıklar da sona ermek üze
redir. 

Mllll Şef Kırkl•rellnde 
Kırklareli, (Hususi) - Bir haf· 

tadanberi Milli Şef İsmet lnönü'nü 

bekliyen Kırklareli halkı nihaye~ 

bugün yapılan ilin üzerine Edir
ne-Kırklareli yolu üzerinde bir sel 

gibi akmakta ... 
Onlar, onu bundan on dört yıl 

önce bir zafer kartalının Trakya 

ufkunda kanat çırptığı zamanlar 
nasıl ,karşıladılarsa, yine ayni şe

kilde bağırlanna basmak için sa

bırsızlık gösteriyorlar. Hava yağ
murlu ... Ve bir yağmur bulutunun 

sürüklenip getirdiği taneler vilcut
ları yıkayarak geçiyor. Buna rağ· 
men bu coşkun kitlede en küçük bir 
hareket bile yok .. 

Saat on dörtte Edimeden hare
ket eden Milli Şef bazı köylere uğ'-
nyarak zirat kalkınma hakkında 

malfımıat toplamış, ve köylülerimiz-

le uzun uzadıya konuşmuşlardır. 

İlimize bağlı İnece nahiyesinden 
saat 19,5 da hareket eden İsmet 

İnönü 19.20 de refakatlerinde Baş
vekil Refik Saydam ve birçok Ve
kil ve Generaller olduğu halde hal
kın coşkun alkış sesleri arasında 

otomobillerinden inmişlerdir. Onu 
görmek, onun yaratıcı elleri· 
ni öpebihÜek için bu toplu kit· 
lede bir kaynaşma ve dalgalanma o 
luyor. Biraz evvel uzayan beyaz 
yola dikilen on binlerce göz şimdi 
yaratıcısını arıyor, buluyor, \'C 

haykırıyor. Yaşa ... Varol... 

Onlar, onu bağırlarına basarak 
ve yine büyük yaratıcının yanında 
göğüsleri iftiharla dolu yanyana 

yürüyorlar. On dakika kadar halk 
ile yürüyen Milli Şef İsmet İnönü, 

tekrar otomobillerine binmişler ve 
coşkun bir alkış tufanı arasında 

istirahat etmek üzere ayrılmışlar
dır. 

Milli Şefin yine manevra sahası· 
na ne zaman hareket edecekleri ma .. 
turu de~ildir. 

. Nef'et Rızvaıı~lu.," 
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GAVUR iMAM Hava~an Gelecek r Sultan Aziz Nasll 
Tehlıkelerden Pehlivan Oldu'? -2-
Nasıl Korunmal? Ve Kimlerle Güreflİ ? 

Yazan; ZEYNEL BESiM SUN 

Dilber Nazenin 
' 

Kurtardığım 
Beni Tireye Davet Etti 

Hava MUtlatali Genel Komutanllğı~ın 1 -21 - 'YAZAN: M. SAMI KARAY€'-
lat•nbul halkına mUhlm tavslyelerl ---:---:--~. _ ............. ________ _ 

stanbn1da yapılan ve yapıla~ oıan hava korunma ve denemeleri do: Şimdi de Karaboğanın Ağzındatı 
Jayısile Hava ~lüdafaa. Genel Komutanlığının İstanbul halkına tavsi- B J K G [ ., l Jı 

· Dünkü kısmın hülisası : 1 
Eski lzmir kitlha"fbeylerinden 

biri hayatını anlatıyor. Bir gece 
yolda bir kadını iki külhanbeyüı 
elinden kiırtarmıştır. Şimdi be
f'aberdirler .• 

Amaninni ŞU ayaklara kitakse; yeleri : urnunaan an e mege Baş a 
güve~cin .. dinine yandığım çorapsız ı - Havaya karşı korunma te j 
gezme modası ne diye o zamandan crübelerinden maksat hakikJ düşman 
başlamamış? .. Şimdi yüzde doksan taarruzları vaki olduğu zaman nasıl 
beş kara kazık gibi, jiletle kıJlan ka- korunmak Jazımgeldiğini öğrenmek
zındığı için derileri tüpür tüpür, ya- tir. Bunun için· İstanbulda ya.pdan v 
kışıksız, biçimsiz ~acakları ve yine e yapılacak olan ha vaya · karşı ko-

SarhoşlUktan gayet güzel anı · yüzde doksan dokuz nasırlı, küt tır- nınma tecrübelerinden herkes kendi 
kararlar verilir. : Alkolün tesirile naklı, eğri büğrü ayakları, istikrah- si, çOlllk ve çocuğu ve mah için 11eler 

ı benim de kariham genişlemiş ola - la, seyrediyoruz. Ya o plajların ha- yapmalan lii.zımgeldiğini düşilnfueU 
cak ki kararımı· derhal verdim ve Ji ?. Karnı sarkmışından tutunuz da ve bilmeUdir. 

- meçhul dilbere tebİiğ ettim; derisi kemiklerine sanlmışına ka- 2 - Havaya karşı korunıiıada 
- Yanıma sokul, beraber yürü, dar kanbur zanbur vücutlar görü- şu iki noktayı temeltaşı olarak göz 

yolda polise rasgelirsek beni tasdik yoruz?. önünde bulundurmalıdır: 
et.. Halbuki şu yanımdaki kenar dil- a) Can korumak, 

Kadıncağız hemen sokuldu. Ken berinin her tarafından ahenk, hen- b) Mal .korumak. 
disini sol tarafıma geçirmek sure- desi güzellik ve yakıcı şehvet fışkı- 3 _ Gerek can v~ gerek; mal 
tile himayeme alarak yürümeğe rıyor. İçimde yirmi bin zelzelenin korumak için yalnız :tıükumetil\> yal 
başladım. bir anda ve bir arada yarattığı müt- ruz belediyenin iş yapmasını bekle-

Biz tam maşatlıktan çıkarak. hiş bir sarsıntı var; çıldırıyorum... mek doğru, değildir. Herkes k~ndi-
Değirmen dağı yolunda beş, on a- Sol bacağım sağ bacağına da- sini ve her aile sahibi ailesini nasıl 
dun attık; karşımıza da polisler di- yandı; dizlerimiz öpüşüyorlar. koruyacağını düşünmeli ve hazırla-
kildiler. . Arabayı süren, o zamanın meş- malıdır. Hükumet ve belediye aha· 

- Silahı atan sen misin?. hur tiplerinin "Hain Kör,, namile liye bu hususta ancak yol göster-
Havagazi fenerinin altında bü - maruf Tekgöz NikolL Herif eski mekle yardım eder. 

tiln nezaketimi yüzüme topladım. mallardan; dalavereyi çakıyor. 4 - Hava tehlikesinden korun-
Gayet ciddi ve mütebessim bir eda Elini elime alıyorum... mak için havadan gelecek mermile-
ile cevap verdim: Bakıyorum!.. rin patlamasile husule gelecek sar-

- Hayır efendim .. Biraz evvel Bakışıyoruz!.. sıntılarda bu mermilerin parçala-
maşatlıkta silfilı patladı. Sonra biri - Adın ne senin?. rından, tayyarelerin atacağı maki-
önde, diğeri arkada iki kişi Kemer- - Guyucu Gızı..... neli tüfek mermilerinden korunmak 
altına doğru koşarak gittiler. Biz - Biliyorum a canım, asıl a- lazımgeldiği gibi yerden bizim top-
çaddeden geliyorduk, ödümüz kop- dın ?.. larımızın ve makineli tüfeklerimi-
tu.. - Emine... zin de tayyarelere atacağı m~mi-

- Yüzlerini görebildiniz mi? - Kimdi yanındaki adamlar? }erden ve parçalarından dahi korun 
- Karanlık efendim. Sadece ar- - Bunların hepsini Tirede an- mak icabeder. Ayrıca tayyarelerden 

kalanndan gördük. latırım.. atılacak gaz tesirlerine karşı da em-
Polisler hemen maşatlığa atlı - - Sana bitiyorum... niyette bulunmak lazımdır. Bunlar-

yarak meçhul maktulün cesedini - Emme de ayran gönüllü şey- dan sakınmak için açıkta dolaşrna-
aramağa koyuldular; biz de meç - mişsin ha.... mak ve bir örtü altında bulunmak 
hul bayanla köşeyi kıvrıldık. - Öyleyimdir... icabeder. 

Az. gittik, uz gittik; dere tepe, - Daha beni şimdi gördün a- 5 - İnsanları ve korunması lü-
düz gittik; tehlikeyi tamariıile sav- . yol ... Hem ben senin anan yaşında- zumlu şey1eri havadan gelecek teh-
dıktan sonra bayana sordum: yım. likelere karşı koruyacak olan yer-

- Sen kismin, evin nerede, ne- - Geç Allahaşkına; yirmi iki lere sığınak derler. Bu sığınaklar 
reye gitmek istersin? yaşında delikanlıyım. Sen de olsan, mermilere, mermi parça1arına ve 

- Buradan Kemer istasyonuna olsan yirmi beş, yirmi altı.. gazlara karşı koruyacağına göre 
gidilir mi?.. Otuz beşlik kadını bir hamlede başka başka kalınlık veya tertipte 

- Kemer istasyonu mu?. Sen on yaş küçültüverişim çok hoşuna olurlar. Bunlar iyi düşünülerek ya
demiryolundaki evlerin birine ser- gitmiş olmalı ki sırıttı; ben de bu pılırsa faydaları büyük olur. 
maye misin?. münasebetle sırma gibi dişlerini gö 6 _ Bir evde sığınak olacak yer 

- Aa be.. Bana Guyucu Gızı rerek büsbütün çileden çıktım. en iyi olarak evin alt katı veya bod-
"Kuyucu kızı,, delee .. Benim Tirede İki iri ceylan gözü, ay gibi bir rumudur. Bu alt kat veya bodrum~ 
evim va... çehre, minnacık ağız, sedeften diş- da bir odayı sığınak olarak hazır 

- Peki .. bu herifler kimdi?. El- ler, insanın avucunda kaybolan i- bulundurmak her aile sahibi için 
lerine nasıl düştün?. pekten eller, şeker gibi kalça, mev- mümkündür. Bu gibi sığınaklar 

- Beni bak efendi; sen gapda- zun bacak. ufacık ayak, lokomotif tam isabet haline göre değil, parça 
yı "Kabadayı,, bi oğlansın, bene bi tamponu misali bir çift göğüs çı- tesirine karşı koruyacak halde bu
şecikler soğma. Sen bene bi yo is- kıntısı, şah bir boy; gel de çıldır- lunursa kafidir. 
tasyona ilet, soğna istediğin gün ma... 7 - Her apartımanda bodrum 
Tireye gel; Guyucu Gızın evi deye Bozuk kaldırımlard asallana sal- katlan sığınak olarak kullanılma
kime soğsan gösterilee. Orda sene lana ve bu sallanışlar esnasında dır. Bina çöktüğü zaman ankaz al
hepsini anladırın. Yeeden göve ga- yekdiğerimize sokula, sokula ilerli- tında kalmamak için bu bodrum kat 
da misafirimsin. yoruz.. larının dayanıklı bir hale konulma-

AnI ıdı · · Elini bıraktım; kolumu arkasın- 1~ d B d t 11 l aşı ; çaça ımış... sı azım ır. u aya po re ere ve-
Allahtan olacak; sarhoş götür- · dan dolaştırarak omuzunu tuttum. ya direklerle temin edilir. Apartı-

mekten dönen bir araba ile karşı- '- Sıkma; · canımı yakıyorsun.... manın büyüklüğüne göre bu işler 
ı ştık tl dık - Ya sen beni içimden yaktın b üh" a· b. · t . a , a a . ir m en ıs veya ır mımar ara-

Yaz gecesi bu .. ortalık açılmıştı Kuyucu Kızı... fmdan tanzim edilirse faydalı olur. 
bile .. yanımdakinin yüzüne dikkatle - Hadi canım, irenk etme. (ya- S _ Bahçesi olan evlerde lt.ih-
bakb Am All h ı ni alay etme).. d m: an a . ··· çenin bir kenarına siper halin e sı-

35 lik filan amma, Allah inan- - Alay ediyorsam Allah cam- ğınak yapmak en ameli bir iştir. Bu 
dırsın bal kaymak komprimesi bir mı alsın... siperler ailenin miktarına göre ge-
hatuncuk.. - Yavrım... nişçe olmalıdır. Siperlerin uçları 

Boy, bos, endam, çehre, seksa- Hapı yuttuğunun resmidir; ba- makineli tüfek mermilerine ve bom-
1 h . ta na "yavrum,, dedi. d b"l ek . . pe , epsı marn... ha parçalarına ayana ı m ıçın 
Ar b bo k k ldırıml d k - Tirede beni misafir eder mi-a a zu a ar a se - kapalı olmalıdır. Bunların üstü mü-. ? 

tikçe yanımda bıllık, bıllık titriyor. sın··· kemmel surette kapanabilir. En ba-
Ağzından da şu sözler eksilmiyor: - Eğer gelirsen her emrin baş- siti üstüne ağaç veya tahta dizdik· 

- Senin bene ettiğin eyiliği iki üstüne.... ten sonra yarım metre kadar top-
1. · l d t Bu da tamam.. Sevdanın tesiri e ım teneşıre ge se e unu mecen... rakla örtmektir. Bu siperlerin du-
Eğerleyin Tireye gelip te bene mi- alkoliln hakimiyetini giderdi; artık varları toprak olarak kalabildiği gi
safir olmazsan sevdiğinin hayrını ayık sayılabilirim. bi tuğla veya taştan da yapılarak 
gövme... Dahasım söyliyeyim mi?. Ara- küçük bir oda haline getirilebilir. 

Sevdiğim mi?. Fakat ben kimi bacı Hain Körün bir gafletine geti- Bu suretle çok masraf yapmadan 
seviyorum? Merhume Garo Falyayı rerek öpüştük bile... en iyi bir sığınak haline getirilmiş 
au, bu akşam bu hadise sebebile ya- Nihayet, mirim, bu minval üze. olur. Bu siper sığınaklar apartı
.ııına gidemediğim çingene Meleği re İzmirin Kemer istasyonuna gel· manların bahçelerinde de yapılabi-
mi, çalgıcı başıdaki odamda kapat- dik. lir. Şu kadar ki bina yıkılacak olur-
tığım Agavniyi mi, ikide birde me, Ortalık adamakıllı açılmıştı. sa bu siperler ankaz altında kalma-
zarlık başındaki yahut hanede başı- Arabadan iner, inmez istasyo- malıdır. 
na ekşidiğim Mazaltoyu mu, yoksa nun karşısındaki kahveye oturduk. 9 _ Hiçbir suretle sığınak in
yanmda helecan1ar geçirmeğe baş- Benden para almağa gelen Hain Kö şasına elverişli olmıyan ahşap evle-
ladığım şu mehtap yüzlü, ceylan ba- re sordum: rin halkı hava korunma komisyon-
kı~Iı. olgun vücutlu kuyucu kızına - Nereye gideceksin?.. larının gösterecekleri umumi veya 
mı?... - Basmahaneye beyim... hususi sığınaklara taksim edilirler. 

Aşıkım aşık! - Tamam.. Oradaki katmerci- Müsait olmadığından dolayı sığınak. 
Kime?.. den bize iki katmer al, getir.. veya siper yapılamamış olan evle-
Önüme gelene amma şu dakika- Kuyucu Kızına hitap ettim: rin haikı kendilerine gösterilen u-

da muhakkak ki Kuyucu kızına... - Peynirli mi yersin, kıymalı mumi sığınak ve s!perlere gitmeğe 
Nasıl aşık olmam, azizim, nasıl mı canım?. mecbur olmakla beraber çok acele 

aşık olmam?.. Wevamı var] ve sıkışık hallerde bu sığınak ve si-

perlere gidememeleri ihtimaline kar
şı evlerinin müsait bir hol veya pen 
ceresi az bir odasını gazdan korun
ma odası haline koymalıdırlar. 

10 - Bir gazdan korunma oda
sı şöyle tanzim edilir: Zehirli gazla
rın girebileceği kapı ve pencereler, 
bütün çatlak ve yarıklar, anahtar 
delikleri, eşiklerin yanklan, hava
gazı ve elektrik borularının geçtiği 
delikler ve bacalar koyu arap sa
bunu, alçı, camcı macunu, sodalı 
suya veya zeytinyağına batırılmış 

kaba bez, muşamba, zamklı kağıt 

ve benzerleri ile iyice tıkanmalıdır. 
Yapıştırma işinde çiriş, kola ve ben 
zerleri maddeler kullanılabilir. 

11 - lstanbulda depo olarak 
kullanılan birçok bodrum katları 

v·ardır, Bu kargir depolar veya bod
rumlar çok güzel sığınak yeri ola
rak kullanılabilirler. 

12 - Bankalar, büyük yazıha
neler apartımanlar gibidir. Bu gibi 
binalar çok sağlam olduklarından 

bunların bodrum katları kendi me
murları için çok güzel sığınak olur
lar. Şu kadar ki: bunların sığınak 
olarak kullanılması için mühendis 
nezareti altında potrellerle ve be
tonlarla takviyeleri icabedecektir. 
Bu gibi büyük binaların bodrum 
katları sığınak olarak kullanılınca 

havasının değiştirilmesi için dahi 
tertibat lazımdır. 

13 - lstanbulda bulunan· ve 
kargir olan camiler ve medreseler 
sığınak olarak kullanılabilirler. Bu 
gibi camilere tam bir mermi isabet 
ettiği takdirde fazla zayiat verilece
ği aşikar olmakla beraber tam isa
betin pek az ihtimal ile vaki olaca
ğı düşünülürse ve bunların duvar
larının ve kubbelerinin parça tesir
lerine karşı dayanıklı olduğu hesa
ba katılırsa bunlardan istifade et
mek faydalı olur. 

Bir ahışap evde bulunmaktansa 
bir camide bulunmağı üstün gör
mek lazımdır. Bununla beraber bir 
camide bulunmaktansa bir siper sı• 
ğınağında bulunmağı daha üstün 
görmek icabeder. 

14 - Havadan gelecek zararla
rın büyüklerinden birisi de yangın 
bombalarıdır. Hususile ahşap bina
sı çok olan yerlerde bu yangın bom
balarından çıkacak yangınları ça
buk bastırmak lazımdır. Yangın 
bombaları patlayıcı olmayıp yakıcı

dır. Bunun için yangın bombalan
nın düştüğünü gören herkes korku 
ve tel8.ş ile kaçmayıp bu bombala
rın üzerine kum veya toprak döke
rek örtmelidir. Yangın mombalarını 
kum ve toprak ile örtmek esastır. 
Yangın başlamış ise su ile söndür
_mek çaresine başvurulur. 

Gündüzleri evlerde çok defa yal
nız kadınlar bulunacağından bu yan 
gın söndürme işini kadınlarımız ba
şarmak mecburiyetindedirler. 

15 - Yangın söndürme tertibi 
her evde hazırlanmış olmalıdır. Bu
nunla beraber eskiden 1stanbulda 
olduğu gıbi her mahallede yangın 

söndürücü tulumbacılığı yeniden 
kurmak ve belediyenin nezareti al
tında bulundurmak ve icabında iş

letmek zaruridir. 

SOlıııı 
- Söylediğim gibi boğmak, kır- Fakat; Kıllı Hüseyin, b3 r • 

~ yo 
mak, öldürmek var.. !ilinse güreşe bırakmıyor alabildiğine boğll . ·etB 
müdahale etmesin .. Haydi, vur da- du. Karaboğa fena bir vııZ1~1 • 
vulcu, diye.. düşmüştü. İri suratı mosmor ırs· 

Hasmının üzerine yürüdü. İki muş. Gözleri dışarı fırlanıJŞı ıı ııııf 
pehlivan tekrar kap~ştılar .. Bir iki ya düşmüş bir balık gibi çırP 
oyun ve mukabil manevradan son - duruyordu. fll~· 
ra; Kıllı Hüseyin bir biçimine geti- Nihayet; Hüseyin, boyund11

0ğ!U rip kendisine dalmak isteyen Kara- la hasmım silkti. Ve yana d pıı· 
boğaya bir boyunduruk geçirdi. eavurdu. Dalarak tek paça ııa 

Aman Allah; Kıllı Hüseyinin bu rak altına aldı. s.P 

boyunduruğu tam, manda boğan bir Karaboğa, yere düştüğü .~u. 
boyunduruktu. Karaboğanın kalın ağzından kan boşa~dığı go ·~ 
ve katmerli ensesini adaleli, sinirli Sağ elini ağzına götüren ~ pit 
bazularının içine alınış idi ellerile bir dişinin kırıldığını gördıl· 
de gırtlaklıyarak zoğlamış boğuyor avcuna düşmüştü. bs)i 
ve harman süren öküzler gibi mey- Kıllı Hüseyin; hasmının bU ~ 
danda çekiştirerek sürüyordu has- ne zerre kadar acımadı. Detbııl sııııı 
mını... mayı taktı. Ve Kocaboğayı b3 

Karaboğa, yüz kırk okkalık göv ğa başladı. tJJli~· 
desinin verdiği ağırlıkla bir yaban Gümülcüneliler; feveran~ e d~ 
domuzu gibi hırt! hArt! .. öterek ağ- ti. Bi1hassa Karaboğanın a.gııtl tı5' 
zından salyalar aka'Fak yara yemiş kan gelmesi ve dişinin kırı~tO· 
gibi çırpınıyordu. halkın heyecanına vesile olull17 

Hüseyin, boğdu, biraz daha boğ- Bağırıyorlardı: tıii\'ıe 
du. Ve birden bire hasmını silkerek - Buna, rezalet derler.. p-· 

boyunduruğu boşalttı. Boşaltır bo - pehlivanlık mı olur?.. sJe' 
şa1tmaz da hasmının sersemliğin ~ Başka taraftan da şöyle se 
den istifade ederek çapraza girdi. niyorlardı: ., 
Sürmeden olduğu yere bükerek bas- - Karaboğa, bırak güreŞl··· sil' 
tırdı. Şumnu ve Edirne ağa.lafl• stdı• 

Şimdi Karaboğa altta idi. Kıllı kfınetlerini muhafaza ediyorl w 
Hüseyin de sülük gibi hasmının ü- Fakat; Gümülcüneliler, J{ara.~:ıil· 
zerine yapışmıştı. nın sarma oyunile tehlikeye. ~u;ıır 

Şumnulular ve Edirneliler bu hal ğünü görünce, daha ziyade ışı rıııl 
karşısında kahkahayı basmışlardı, garalığa döktüler ve şamatal3 

tek, tük sesleniyorlardı: arttırdılar... 3ıel 
~Haydi, Kıllı be!. \ - Böyle güreş olmaz .•. ııeı 
- Nasıl Karaboğam be?.. bu... eıı 

t b ···eti 
Kavalalılar şa~ırmıştı. ş onla- • NihaY,ct; kendine çok ~' ııst 

nn umdukları .?ibı _çıkmamıştı. Sek 1 Jfıllı .H~~~yin, .. sarmayı söktu· ~ 
sen okkalık Huseyınde neler var - mını bıraktı. Ve ayağa k.ı>J~ ()f 

· mıştı ?.. davul zurnaları elile işaret ettı· ··se-
Hüseyin; hasmını altı~a alı~ al- talıkta ses, sada kesilmişti. JJ~ : 

maz sarmayı vurdu. İkı pehlivan yin, iri sesile söylenmeğe başlll ei' 
birkaç dakika biribirleri üzerine - A be ahretlikler ... Bir~ ııı • 
sarmadan, sarmayı dolaştılar... vel Karaboğa, beni boğup ag!! ,,. 

Karaboğa da canlı hareket edi- dan, burnumdan kan getirdig1 •• 1 . 
yordu. Nihayet: Kara boğa, sarma- man ses çıkarmıyanlar siz değl ~ı· 
yı söktü. Ve ayağa kalkmağa mu- miydiniz?. Ne zannettiııizdi ~-~ d' 
vaffak oldu. zanlar!.. Beni uf ak tefek göfllP ~. 

Kıllı Hilseyin, Karaboğayı pa- Karamürsel ~epeti mi sandlrı.ıı · , 
çavraya çevirmeğe başlamıştı. He- Karaboğanın boyundurukiarile 11: •• 

le; kıran kırana güreşten sonra, yılıp düşeceğimi görüyordutl~ tr 
müsazıaa büsbütün kızışmıştı. Güreş kıran, kıranadır.. O dS. 1~ır 
. . Kıllı. Hüseyin, has~ına karşı di~i gibi bulursa. çeksin b~ytlfleef' 
ıkıde bırde meydan yerınde çırpı- rugu, hem de otuz iki diş doiJJl 
narak bağırıyordu: sine ..... 

- Haydi, Kara boğam be!. Ensesine vurarak: "et:i" 
Karaboğa, biraz afallamaklc. be- - Bulursa bu ensecazı ~ 

raber iradesini ve güreş tarzını ı · .1.· boyunduruğu ... 
tiyen kaybetmemişti. Boyunduru~- Dedi. Ve çırpınarak: 
tan ve alta düşüp kalktıktan sonra - Haydi, pehlivan.. ğJ" 
daha ziyade kendini toparlamıştı. Dedi bir nara attı ve Kats.bO ~ 

Kıllı Hüseyin; çok geçmeden nın üzerine hücum etti. roırs.l>D ıf 
hasmına bir biçimine getirerek zor- yerde olduğu halde ayağa k~g.ıı 
lu bir boyunduruk daha taktı. Hü- tı. Kıllı Hüseyin de heyecan~ ol' 
seyin pehlivanın bu boyunduruğu hasmının altında mı üstünde JJll tsft 
durup dururken, hasmı tarafından duğunu . düşünmemişti. .ı\Yııl< 
hiç bir oyun yapılmadan icra edil- salmıştı. 

1
di· 

mişti. İki pehlivan ense enseye ge j3ıl 
Fakat; azılı ve can alıcı bir bo- ler ve boğuşmaya başladılat· .. seS 

yunduruktu. Koca Karaboğa mey- sırada seyirciler içinden gül' bl1 

dan yerinde boyunduruğa takılmış işitildi: 
mandalar gibi döndü. - Karaboğa alta... t1if 

Kavahlar, bağınşıyordu: Bu sesi, ikinci ve üçüncii 
- Böyle güreş mi olur?.. bağırtı takip etti: 
Edirneliler ve Şumnulular hiç 

seslerini çıkarmıyordu. Çünkü; ni
hayet Kıllı Hüseyinin hasmına kar
şı yaptığı mukabeleden başka bir 
şey değildi. 

Mademki; hiç yoktan gelişi gü
zel Karaboğa Kıllı Hüseyini istediği 
gibi boğup ağzından burnundan kan 
getirmışti. 

Ve sonra da Gümülcüneliler Ka.
raboğanın yaptlğını hoş görmüşler
di. Şimdi, pehlivanlarının zorlan
dığını ve boğulduğunu görünce ba
ğırmaları biraz abes olurdu. 

- Alta, Karaboğa alta... , 
İhtiyar Cazgır, derhal 1' i~ı 

dibinden meydana uğradı. ve 
pehlivan arasına girerek: 

- Pehlivanlar durun ... dedi· gıı 
Pehlivanlar, ayrılmışlar. csı 

Karaboğaya hitaben: ·di!l' 
- A be pehlivan, sen aıtts. 1 

Yat yere be!.. ~, 

Karaboğa, şaşkın bir bal. t giVİ 
dı. Sanki, farkında değiJ.ınıŞ 

işi bozmadı. Ve duraladı. Jltl 

16 - Belediyeler kendi semtle
rinde sığınak olmağa elverişli yer
leri ahali için sığınak halinde bu
lundurmalıdırlar. Yerebatan sarayı, 
Kale burçları, eski yeraltı mahzen
leri gibi yerler sığınak olarak bele· 
diyelerce hazırlanabilir ve hazırlan
malıdır. Yine belediyelerce, park
larda, şehir boşluklarına, kale diple
rinde sığınak yapılabilir ve yapıJ

mahdır. Belediyenin bu husustaki 
teşebbüslerine her semt ve mahalle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!""!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!~ 
halkı en büyük yardımı yapmalıdır. sı faydalı olur. 

18 - Sivil halkın havaya karşı 

Kıllı Hüseyin, hasmının b11 .. 0ır 
lini görünce, hemen Cazgırı>. dO 
rek: 00ıı 

- Bırak usta be! ... Bu da. 17 - Tayyare bombaları tesiri- korunması hususunda bütün lüzum-
le su borularının patlaması ihtimali lu tedbirleri bildiren (Hava korun
her zaman mevcuttur. Halkın bu gi- masına) ait nizamname, talimatna
bi zamanlarda susuz kalmaması i- me ve talimatları bütün halkımızın 
çin İstanbul evlerinde ötedenberi okumasını, öğrenmesini ve öğren
mevcut olan kuyu ve sarnıçların dil- diklerini tatbik etmesini tavsiyeye 
zeltilmesi ve mümkün ise artırılma- layık görürüm. 

--· 

caba olsun... . 
1 ··Jl 

Diyerek, Kara.boğanın ense::. fili· 
den yapıştı. Kıllı Hüseyin, tııroıı. Jil' 
le kendinden emin idi. şumnt!ııı 
bağırmağa başladılar : 

- Bırak, alta yatsın ... 
,tvevamı \'al') 
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DtiDJdl koplanlu biri alhayetlenlrken ve &eyircilerden bir gruP, 

·AT ~. Y ARJŞLARlı 
Çok Sürprizli Geçen Yarışlarda 
Büyük Bir Kalabalık Bulundu 

"arış Islah Encümeninin tertip 1 
I ettiği at yarışlarının beşinci 
haftası diln Veliefendi koşu yerinde 
Yapıldı. 

Bu haftaki yarışlarda yeni ih
das edilen ilçlü bahis yanşlann ga
Yet heyecanlı geçmesine sebep ol
llluş ve koşu sahasında bu sene gö
lillmemiş derecede kalabalık bir se
l'irci kitlesi toplanmıştı. Yarışlara 

• saat tam 15 te başlandı. 
İlk yarış üç yaşındaki halis kan 

\rap erkek ve dişi taylara mahsus
~. Bu yarışın ikramiyesi 255 lira 
<>lup birinciye 180, ikinciye 55, ü
çUncüye 20 lira tevzi edilecekti. Ko-
şu mesafesi 1600 metre idi. Yarışa 
Yalnız iki at iştirak ettiği için koşu 
llisbeten heyecansız fakat sürprizli 
geçti. Bahsi milştereklere iştirak e-

dervişti. Koşu başlar başlamaz Bah 
tiyar süratle öne atıldı ve diğer hay
vaiılardan 10 metre ileride koşma
mağa başladı. Diğer hayvanlar top
lu bir halde arkadan takip ediyor
lardı. 1000 metreden sonra.~derviş 
arkadaki gruptan ayrılrı.rak Bahti-
yara yanaştı ve bu iki hayvan ar
sında bin metre kadar sıkı bir çe
kişme oldu. Fakat Bahtiyar önU bı-

rakmadı ve :Aldervig yavaş yavaş 
yoi-uıarak geriledi. üç bin metreden 
sonra Hasan Mutlu'nun Karaku'1) 
da ileri atılarak AJdervişle başb~ 
geldi. Neticede Bahtiyar birinci, 
Karakuş ikinci ve Alderviş bir at 

boyu üçüncü oldular. Bu yarıştan 
sonra üçlü bahsin neticeei belli ol
du. Ve :Pahtiyar, Romans, Ceyla
na oynıyanlar on beşer lira aldılar. 

88 il il il 118 

Kürek Şampiyonası 
Çok Güzel Oldu 

. den herkes Hikmet Tüzün'ün Dike- • 
rin'e oynamıştı. Fa~a~ ,herkesin ü
lrıidini kuvvetle üzeRooe tqpliyan .,. 
bu at 1300 metre önd~ gittikten son 
1'a birinciliği Paturun t)nal'ma bı-

GiJnef Kliiba Birinci Geleli 

taklı. • .. 
l ? 

İkinci yarış "Satış koşusu,, 
Bu yanşa şu atlar iştirak etti: 

l>arista, Sunandair, Yatağan, Oya. 
Yarış üç ve daha yukarı yaştaki 

halis kan İngiliz at ve kısraklarına 
lrıahsustu. ikramiyesi 255 lira olup 
birinciye 180, ikinciye 55 , üçüncü
Ye 20 lira tevzi ediliyordu. Koşu me 
8a!esi 1400 metre idi. 

Bu yanşı evvelden de tahmin e
dildiği gibi beynelmilel kıymeti olan 
l>rens Halimin Sunandair'i rahatça 
kazandı. İkinci F. }i. Karaas oğlu· 
lıun Yatağan'ı, üçüncü Fahri Atlı
lıın Oyası geldi. 

Üçüncü kO§u "Handikap,, 
Bu yanş dört ve daha yukan 

Yattaki yerlı yanm kan İngiliz at 
~e kısraklanna mahsustu. lkrami
~eai 255 lira olup birinciye 180 lira, 
ikinciye 55, üçüncüye 20 lira idi. 
kesa1e 2000 metre idi. 

ÜçlU bahsin ilk yarışı olan bu 
lnUaabaka günün en heyecanlı geçen 
•<>tusu oldu. Atlar arasında umu
'1iyetle müsavat olduğu için yanş 
birincisini tayin etmek gayet güç
tü. Koşuya 6 hayvan iştirak etti. 
llahsi müttereklere iştirak edenlerin 
büyük bir kısmı Andre Budu ile 45 
kilo gibi hafif bir Handikapla ko
kn Nonaya oynıyorlardı. i'akat bü 
tUn tahminlerin aksine olarak Cey
lan bUtiln rakiplerini geçerek birin
ei Oldu. 

Dördüncü yarış "Beykoz koşu
au,,. 

Müsabakalardan biri aetlcelenlrba 

• 1 stanbul Su Sporlan Ajanlığının 
tertip ettiği kürek. yanolarının 

sonuncusu ve İstanbul şampiyonası 
dün Yenikapı sahil''rinde İzmitlile· 
rin de iştirakile yapıldı. Çok iyi or· 
ganize ve idare edilen dünkü müsa
bakalarda şu teknik neticeler elde 
edildi: 

Bayular: Bayanlar arasında 
yapılan müsabakalarda lisans aran
madığından ilk defa olarak bayanlar 
müsabakasına Galatasaray, Fener
bahçe, Güneş olmak üzere üç klüp 
girdi. 

Bir çifte bayanlar: Biıinci Gü
neşten Nimet 6,35 dakika, ikinci 
İzmitten Sünbill 6,41, üçüncü Gala· 
tasaraydan Naciye 6,42. 

12,5 te birinci, İzmitli lnzh,.,."'\ _, 

kinci, Güneşten Anastas ikinci, 
Beykozdan Mehmet üçüncü oldu. · 

İki çlfle: Beylerbeyi "Hasan, 
Hüsamettin, Latif,, 10,42 dakikada 
birinci, Galatasaray "Reşad, Reha, 
Ertuğrul,, 10,48 de ikinci, Beykoz 
"Sadullah, Hüseyin, Cevdet,, üçün· 
cü oldu. 

Dört kik: Güneş "Ferit, Abdür· 
rahman, Halit, Sabahattin, Kenan,, 
9,29 da birinci, İzmit ikinci "müsa· 
baka harici,, Galatasaray "Abdul .. 
lah, Bedii, Alber, Yorgi, Hüsnü,, il· 
çüncü 

.KIDEMSİZLER 
Bir ~t.e: Galatasaray "Sati,, 

11.9 da birinci, İzmit "müsabaka ha 
rici ikinci,, Beykoz "Mehmet,, ikin
ci, Güneş "Halit,, üçüncü oldu. 

İki ~ift.e: İzmit "müsabaka hari· 

1Tekirdağlı Bulgar 
GUreşçiyi Yendi 

Mi1aabaka 
Ahmet le 

Bir Saatten Fazla 
GiJreıen Maldyim 

SO.rda. Rumanyalı 
Diakalifiye Edildi 

B UyUk ali.ka ile beklenen pro• 
fesyonel pehlivan güreşleri 

dün Taksim stadında 4000 den zi· 
yade bir seyirci önünde TilrkiyeniD 
en küçilk pehlivanları Bursalı Ha .. 
san, Sellin, "Mustafa - Fethi,, 1'A.· 
rap lsmail ·Yamalı Hlliıeyin,, "Mü· 
liyim - Ahmed,, 0 Halil • Bulgar 
lskoviç,, "Türkiye p.m.piyonu Te
kirdağlı Hüseyin • Mehmed Arif 
ismile A vrupada muvaffakiyetJi 
güreşler yapan Bulgar Bank of,, 
çiftlerinin kar,Uaşmalariyle yapıl· 

dı. 

HASAN - SELiM 
GilnUn ilk karşılaşması Türki

yenin en küçük pehlivanları olan 
Bursalı Hasan ile Sellin arasında 
yapıldı. 

Bu iki küçükten Hasan Edirne- • · 
de yapılan Kırkpınar güreşlerini ı Baı·.~ye VekUl Şükrü 8ançojl11 ile Ali ilana Tarhan dünk\l y&n§lanta 

ka~mış ~li~ de bir ay evvel İs- Çok tecrübeli ve kuvvetli güref iki rakip çok güzel ~ yaptılar 
tanbul.dakı mil88.bakayı .. k~~ş- çilerimizin başında gelen Milliyim ve bu devrenin 14 üncü daltikasın
tı. lntıkam maçı olan dünku karşı- her cihetçe Romanyalıya üstün ol
Jaş~ada bu iki küçük tecrübeli duğu güreşe başladıklarında görü • 
pehl~~anlara taş çıkaracak derece- lüyordu. 
de guzel oyunlar yaptılar ve 10 da- Cüssece daha ufak oJan Roman-
kikahk bir güreşten sonra berabe
re kalmışlardır. 

MALKARALI MUSTAFA -
SOMALI FETm 

Günün ikinci karşılaşması onar 
dakikadan iki devre olarak Malka
ralı Mustafa ile Somalı Fethi ara
sında yapıldı. 

Alaturkayı iyi bildiği için da
ha güzel güreş yapan Malkaralı 

Mustafanın oyunlarını Manisalı 

Fethi köprUlerle atlatmasile birin
ci devre yenişemcn beraberlikle ne
ticelendi. 

ikinci devre - GUreş ilk dakika
lardan itibaren genç Somalının e
nerjile yaptığı ataklara rağmen 

Malkaralının hakimiyeti altında 
devama başladı. Bu hl.kimiyet git
tikçe artmasına rağmen Somalının 
canla başla müdafaası neticesi bu 
iki pehlivan da yenişemen berabe
re kaldılar. 

ARAP lSMAİL -
YAMALI HüSEY1N 

Günün üçüncü karşılaşmasını 
serbest güreşlerde lstanbullulann 
çok iyi tanıdığı ve muvaffakiyetli 
gill'eşlerini seyuttiğimiz Arabac: 
Aı ap İsmail i!t profesyonel güreş
Jer~t: muvaH-.ı. ıyetli gürı-şJerjni 
seyrettiğimiz Yamalı Hüseyin ara
sında yapıldı. Arap lmnail Yamalı 
Hüseyine nazaran kiloca daha ha
fif. Oyunun ilk dakikaları gllreş
çilerin bjrihirlf"rini denemelerile 
geçti. 4 ÜDt;Ü dct,.;kadan sonra da-
ıa ağır ola!l 1mıirli Hüaeyin ağır 
basmış ise de İsmail tecrübesile 
kuvvete dayanmış devre beraberlik 
le neticelenmiştir. 

İkinci devre - Birinci devreye 
daha ziyade müdafaada geçiren :t.. 
mail bu devrede Hüseyinin ilstün
de gilreşmeğe, Hüaeyini bir hayli 
zorlamağa başladı. 

MOLAY1M -
ROMANYALI AHMED 

Günün dördüncü güre,ini Milli
yim ile Sındırgılı Şerif arasında 
yapılacaktı. Sındırgılı müsabaka-

lara yetişemediğinden Milliyim.le 
çok genç olmasına rağmen tecrübe
li bir güreşçi olan Romanyalı Ah
med pehlivan arasında 10 ar daki
kadan iki devre olarak yapıldı. 

yalı Mülayimin her oyununa ümid 
edilmiyecek derecede mukavemet 
ettiği bir aralık Mülayimi altına 

da aldığı görülüyor. 
Müteakiben Mülayim üstte gü

reşiyor. Tekrar Mülayim altta. Mü
layimin bu alta düşüşü seyredenle
re yorulmaktan mütevellid düşüş 
değil de Ahmedi yormak kendisi 
dinlenmek için olduğu hissini ve
riyordu. Hakem heyeti }\er ikisine 
de ciddi güreşmeleri için ,ihtarda 
bulundu. Birinci devre yenişeme -
den geçti. 

İkinci devre - Mülayimin üstün 1 
Jüğü, Ahmedin 15 kilo farka daya
namayıp minderden dışarı çıkma.si-

1 

le devam etmeğe başJadı. 
MUlayim Ahmedi bir türlü içe

ri getiremiyordu. Hakem her ikisine 
de ihtar verdi. Mülayim bir aralık 
Ahmedi yenik vaziyete girecekti. 
Hakem favl yaptığını jleri sürerek 
ihtar verdi. Mülayim itiraz etti ve 
hakemin müteaddid ihtarlarına kar 
şı geldiğinden 30 uncu dakikada 
diskalife edildi. Bir aralık karakola 
götürüldii ve serbest bırakıldı. 

MANİSALI HALiL - İSKOV1Ç 

Günün iki beynelmilel müsaba
kadan ilki Avrupa ringlerinde iyi 
tanınmış ve Balkanların kaplanı 

olduğu söylenen lskoviç ile Türki
ye ikincisi Manisalı Halil arasında 
yenişmeye kadar devam etmek ü
zere saat tam 5.5 de başladı. 

İlk dakikalar iki güreşçinin bi
ribirini denemesile geçti. Çolr geç
meden Manisalı lskoviçi altına al
dı. İki üç sırtını yere getirir vazi
yetlere dilşürdil. Sırtı 3 saniye 
yerde kalmadlğından m_!lğlCıp sayıl
madı. 

Dakikalar geçtikçe İskoviçin de 
Halile oyunlar tatbik ettiği ve her 
ikisinin de temiz güreştiği görülü
yor milsaraaları zevkle aeyredili -
yordu. 

Halilin kuvvete dayanan oyun
larını İs.koviç tekniği ile savuştu -
ruyor. Dakikalar her iki tarafın 

temiz oyunlarile beraber Halil de 
İskoviç de halk tarafından alkıt
lanıyordu. Birinci devre bu tekilde 
berabere neticelendi. 

. _ İkinci devre - İkinci devrede ... 

1 

da Halil İs.koviçin sırtını yere getir
di. Her iki güreşçi çok alkışlandı 

TEK1RDACLI HÜSEYİN 

- BANKOF 

Günün son karşılaşması uzun 

müddet Avrupa ringlerinde Mehmet 

Arif ismile muvaffakiyetli güreşler 
yapan 110 kiloluk bir güreşçi olan 
meşhur Bankof ile Türkiye Baş-

pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ar&.
sında yapıldı. 

Tekirdağlı Bulgardan 5 kilo da
ha hafif. Oyunun ilk dakikaları iki 
tarafın biribirini denemeleri ile 

geçiyor. 3 üncü dakikada Tekirdağ 

1ı BuJgarın iacağını yakalıyarak 

altına aldı. Bulgar da mukabele e

diyor. Ve Tekirdağlının alta alma
Jarı tevali ediyor. Bir aralık Bulga
rın sırtı yere geldi ise de 3 saniye 

kalmadığından yenik sayılmadı. · 

Aynı dakikada Bulgan ayni va

ziyette yakalıyan Tckirdağli ezici 

kuvveti ile müşkül vaziyetlere sok
tu. İki· taraf ta biribirine · tekmeli 
oyunlar tatbikine başladılar. Te - · 
kirdağh hakim güreşiyor, Bulgar · 

da fena bir güreşçi değil. Memleke. 
timize gelen Bulgar pehlivanlarının 
mutlak en iyisi, kuvvetli, oyun bi

lir, mütenasip vücutlu bir güreşçi 
ilk devre Tekirdağlı hakimiyeti al .. 
tında yenişemeden geçti. 

İkinci devre - Bu devre de a,_ 
ni tekilde, iki güre,çinin de kuvvet 
.~l~ ~knigine dayanan oyu.nlarn. 

başladı. Vakit, vakit Tekirdağlı ıe 
Bulgar hikim güreşiyor. Devrenlıı 

bir aralık Tekirdağlı Bulgarın sır
tını yere getirdi. Hakem düdük ça •• 

larak Hüseyini galip saydı ise de' 
jüri heyeti kabul etmediğinden o
yuna tekrar devam edildi. Oyunwt 
ikinci devresi de berabere bitti. 

Üçüncü devre - Üçüncü deVl'I. 
de ayni şekilde neticelendi. 

Dördüncü devre - Dördünctl 
devrenin 4 UncU dakikasında Tekir 

dağlı Japon makası ile Bulgan ye
nik vaziyete getirdiğini hakem dü

dük çalarak ilin etti. Bulgar, ha
kem Uç saymadı, 3 saniye geçme. 

di, kabul etmem, dedi. Jüri heyeti 
hakemin karannı kabul ederek Te. 

Bu ya"' Uç ve daha yukarı yaş
taki halis kan İngiliz at ve kısrak
lara mahsustu. ikramiyesi 470 li
~adır. Birinciye 370 lira, ikinciye 75 
~Uncüye 25 lira tevzi edilecekti. 

Od çifte bayanlar: Bu müsaba
kaya Güneş, Galatasaray, Fener
bahçeli kürekçiler girdi ve GUneş 
"Nevin, Nimet, Hikmet,, 5,51 daki
kada birinci, Fenerbahçe "Melek, 
Fıtnat, Nezihe,, 6,11 de ikinci, Ga. 
latasaray "Azize Nazlı a·· 1 U 

ci birinci,, 10,12, Galatasaray "Re- f kirdağlıyı galip ilin etti. Başpeh
livanımızı tebrik ederken Bulgar 
Bankonun da memleketimize gelen 
en kuvvetli pehlivanlardan biri ol-

eaate 2000 metre idi. Yanşa beş 
at iştirak etti. Neticede Prens Hali
ltıin Romans'ı birinci, ikinci Atıf 
~nbel'in Kaya'sı, üçüncü de Salih 
Ornurtak'ın Ateşi oldu. 

Beşinci koşu: 

bört ve daha yukarı yaştaki a
ra}> at ve kısraklara mahsustu. hc
::~iyesi 320 lira olup birinciye 245 
ınciye 55, üçüncüye 20 lira verile

~kti .Mesafe 3500 metre idi. 
k~_l3u yarıp. 6 hayvan iştirak etti. 
--ıunun favorileri Bahtiyar ve Al-

' ' uze,, . 
çilncü oldu. 

Dört kik bayanlar: Galatasaray 
"Behiye, Nazlı, Naciye, Azize, Gü
zel,, 5,2 de birinci, Fenerbahçe "Fıt 
nat, Nezihe, Melek, Leman, Kristi,, 
5.25,2 de ikinci oldu. 

Puvan tasnifinde 2 birincilik 10 
sayı ile Güneş bayanları İstanbul 
şampiyonu, Galataı:ıaray 9 sayı ile 
ikinci, Fenerbahçe üçüncü oldu. Bi· 
rinciye ajanlık tarafından bir kupa 
verildi. 

AIVPTEDİLER 
Bir ~t.e: Galatasarydan Sati 

şad, Fethi, Ertuğrul,, 10,25 te birin- ;'»:'>''ll''™t..,'I 

ci, Güneş "Ferit, Anastas, Yorgi,, 
ikinci, Beykoz "Sadullah, Cevdet, 
Nihat,, üçüncü olmuştur. 

İzmit "Mustafa, İsmail, Ali, 
Rahmi, Firdes,, 9.14 de müsabaka 
harici birinci, Güneş "Ferit, Kenan, 
Sabahattin, Emin,, 9,14 de birinci, 
Fenerbahçe "Kemal, Abdullah, Meh 
di, Hüsnü, İsmail, ikinci. 

KIDEMLİLER 

İstanbul şampiyonu olacak klü
bU tayin edecek kıdemliler yarışı 

büyük heyecan ve alaka ile takip e~ 
dildi ve şu neticeler alındı: 

l'ek çlft.e: Güneşten "Ahilya,, 

(Sonu 7 inci sayfam•ula) 1 1'eklrdafb rakibini 1eamefe oabfıyo• 

duğunu kaydetmeden geçemiyece

fiz. Kendisini de Tekirdağlıyı sı
kıştırdığmdan dolayı tebrik ederiz. 

Sporcu ...... .................................. . 
BoğaziÇi klübünün 

yıldönümü 
Boğaziçi klUbünün yıldönüınü 

dUn Güneş sahasında yapılan atle

t tizm ve futbol nıUsabakalarilc par
__. 1 lak bir surette kutlulanmı~tır. BQ:-

1 ~lltrl tebrik edeı: kendilerm. 
, 111yvaUakiıetıec dilen.. '4 
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, Yazan : Biri 

,klar kardeş çocuklan idiler. ı 
Erkek, senelik mezuniyetini 

ıeyzesinin Boğaz'daki yalısında. ge
çirmektedir ve bu müddet zarfında 
hemen hemen 1stanbul'a ya üç veya 
dört defa inmiştir. Çünkü teyzesi
nin kızı ile evvelki yaz başlıyan ve 
memuriyetine döndüğü vakit te, bi
ribirlerine gönderdikleri mektuplar 
la büyüyen bir aşk onu, bu sene de 
tatilden istifade ederek geldiği köşk 
ten aynlamaz bir hale koymuştur. 

Aradan iki sene geçmesine rağ
men o, bu aşkın ilk başladığı zama
m, bugün olmuş gibi habrlar: 

Havası yazbaşı yeli kokan bir 
bahçede, yerden birdenbire fışkır -
mış hissi veren serin çimenler üze
rinde otururlarken, kızın siyah alev 
gözlerine ve esrarlı bir sarma.şık 
dalına benziyen kirpiklerine bak
mak, içinde müsa.adekar manalar 
görmek, bu işi halledivermiştir. 

Hakikaten, esiri olduğu bir ha
rekete uyarak teyzesi kızının par
maklarını tutmuş, onun ürker gibi 
evvela kirpiklerini oynattığını gör -
müş ve olmuş bir çileğe benziyen 
dudaklarına, kendi dudaklarını yak
lastınnıştı; kız, hiç mukavemet 
göstermemişti. 

Bu aşk ilerlerken her ikisi
nin de hisleri aşağı yukarı ayni idi. 
Kı.7. ; renk, koku, lezzet ve buna 
benzer birçok zevkler yerine yalnız 
"sevdiği delikanlıyı düşünme,, işinin 

ön safta geldiğini anlıyordu: erkek 
te, bir kelime konuşmadan saat
lerce sevgilisinin gözlerine bakarak 
onun ruhile kendi ruhunun konuş
masını hissetmek istiyordu. 

Çok zaman maddileşmiyen bu aş 
kın, ilk hatırası hemen hemen o ilk 
öpüşe inhisar etmiş gibidir. Bu öpü 
ün tesirini her ikisi de; ta, ağızla

rından başlayıp mid ve kadar uza
yan ve oradan beyni ve yüreği saran 
bir punçun tesirine benzetirler. 

••• 
O gün yine, yalının muntazam 

tarhlı bahçesinde oturuyorlar, ih
tiyar gönülleri bile gençleştiren Bo 
ğaz rüzginrun, kıvrıntılı sahil ve 
dik yamaçlardan topladığı kokusu
nu teneffüs ediyorlardı. 

Kızın elinde örmekte olduğu bir 
iş vardı; erkeğin lstanbul'a inmek 
için istediği izne, dargın bir tavırla 
muvafakat cevabı veriyordu. 

Erkek~ 

- İnanmıyorsun, diyordu. Val
lahi üç saate varmaz gelirim. Emin 
ol işim pek mühim ... 

Kız, erkeğin sözlerindeki katiye
te inanmı!j olacak ki; samimi olarak 
muvafakat ettiğini söyledi. 

- Peki . git! Fakat çabuk gel. 
- Böyle, boynunu büküp "peki,, 

dediğin zamanlar bana öyle yakın 
bulunuyorsun ki! 

- Sen de beni her vakit dinle
dikçe, yalnız ve yalnız b nim oldu
ğunu öyle anlatıyorsun ki! Git gel, 

Halk.. bir taraftan alışveriş 

derken, diğer taraf tan şairleri, ha -
tipleri dinlerler ve hakemler de, şiir 
hitabet ve sairede kudret gösteren
leri takdir ederek derece verirler ... 
esiri olanlar, esirlerini kurtarmak 
çarelerini ararlar .. şikayetçiler, da
valanın hallettirirlerdi. 

Panayır yerine, en ziyade beni 
Temim kabilesine mensup olanlar -
dan olmak üzere bir zat reislik e
der .. pazar yerinin asayişini idare 
eder, zuhur eden ihtilifları halle
derdi. 

Halk .. panayır bitince "Arefe,, 
de toplanırlar... Mekkeye giderler 
ve orada hac vazifelerini yaptıktan 
sonra dağılırlardı. 

Kurcyşiler .. her sene, iki ticaret 
seyahati yaparlardı. Biri.. kışın Ye
mene; diğeri .. yazın, Şama ... Bun -
dan dolayı. Mckke, Yemen ile Şam 
arasındaki yollarda bir ticaret mer 
kezi idi. 

Kıweyşiler .. Kabenin mütevel
lileri oldukları için .. Bütün Arap 
kabileleri arasında muhterem bir 
yer işgal ederlerdi. Bu sebepten, 

başkalan için tehlikeli olan yollar
dan emniyetle geçer'lerdi. Bundan 

dolayı, bunlar, birçok defalar Ace
nüstana ve Habqistana kadar git. 

ben de seni iç bahçede bekliyeceğim, 
güvercinlerin de daimi arkadaşla
nm olaeaklar. 

••• 
Erkek yalıdan çıkıp sahili ta

kip ederek iskelenin yolunu tuttuğu 
vakit, kız da, güvercinlerin bulundu
ğu iç bahçeye geçmişti. Yalıda, ts
tanbul'dan gelmi.5 kadın misafirler 
vardı. 

Evin içinde büyük hanım diye 
anılan kızın annesi misafirlerle meş 
guldü. 

Bir aralık söz komşularına inti-ı 
kal etti. Sordu: 

- Demek kızlan amcazadesile 
sevişiyormuş. 

Misafirlerin en ihtiyarı tasdik 
etti. 

- Evet, hem de kimsenin haberi 
olmadan ve şimdi iş meydana çık
mış. 

Fazla hayrete düşen büyük ha-" 
mm vaziyeti gayri tabii buluyordu. 

- Çok tuhaf. Ne biçim ana baba 
bunlar. Hiç insanın evde geçenden 
haberi olmaz mı? 

Söz başka zemine döküldü; sonra 
çiçeklere intikal etti. Misafirlerden 
biri büyük hanıma sordu: 

- Sizin bahçıvan kaçmış öyle 
mi? 

- Sorma kardes, bütün çiçekler 
.. üstü kaldı. · · · · '! 1 yuz ı ~A ı l ti 

- Başka birini bulamadınız mı ? 
- Arıyoruz. Hem öyle olur ol-

maz kimselere bahçeyi ve yalıyı 
emniyet edemeyiz ki.. Bereket ver
sin bizim hemşirenin oğluna, hemen 
hemen bütün çiçekleri o suluyor. 

- Dernek elinden öyle şeyler ge
liyor ha. 

- Çok marifetli. • 
Gıyabi tanıdığı delikanlı hakkın.

da tecessüse düşen genç misafirler
den biri: 

- Bu zamanda, ev ve bahçe işi
le meşgul olan erkekler parma.kla 
gösteriliyor. Doğrusu görmek ister
dim şu bahçenizi; diye ortaya bir l 
fikir attı. 

Diger misafirler de taraftar ol
dular. Hava epey sıcaktı. Oradan da 
yalının gölgesi düştüğü sahile ine -
ceklerdi. Hep birden ayağa kalktı
lar. 

••• 
Bahçede: 
- Aşkolsun. 
- Maşallah 

- Doğrusu bulunmaz erkek. Bah 
çıvanın yokluğunu aratmamış, di
ye bin bir hayret ve takdir kelime
leri saçılıyordu. 

Ev sahibi büyük hanım övün -
mek için: 

- İç bahçeyi de görün, dedi. 
güvercinlere de bakan hep odur .. 

Yine hep birden tasvip ettiler. 
- Teşekkür ederiz. 
Uzun bir taşlıktan geçtiler, iç 

bahçenin kapısına vardılar. Ev sa
(Sono 7 inci sayfamızda) 

mişler .. avdetlerinde, Şamdan yi
yecek şeyler, kumaşlar ve Acemis
tandan ise şeker, mum vesaire ge
tirmişlerdi. 

Bütün bu söylediklerimizden an
laşılıyor ki.. Kabe, Mekke ahalisinin 
maişetlerini ve ticaretlerini temin 
ediyordu. Kabe olmasaydı .. o çorak 
arazide yaşamanın imkanı yoktu. 
Kureyşiler çok seyahat ettikleri i
çin de, Hicazda yaşıyan Arapların 
en gözü açık olanları idiler; çünkü 
Şamda, 1rakta medeni alemle epey 
ce temasa girmişlerdi. Kiibenin, ken 
dileri için ,bir zaman kaynağı oldu
ğunu iyioe anlamışlar ve Mekkede, 
gelenlere yemek ve su vermek üzere 
binalar vücude getirmişler .. Mekke 
etrafında harp ve düşmanlıklar VU· 

kubulmaması çarelerini hazırla -
ınışlardı. 

Kureyşiler .. ilk zamanlarda, bir 
kısım hacılara yemek yetiştimıiye .. 
diğer kısmı da su vermiye memur 
idiler, fakat zaman geçtikçe bu va
zifeler o kadar arttı ki; Kabe mu
hafıilığının hukukunu teşkil etmek
ten çıkb ve Kureyş kabilesi aileleri
nin birer maişet kaynağı oldu. 

Kureyş kabilesini te§kil eden a
ilelerin en meşhurları şu on aile 
idi: l - Haşim, 2 - Omeyye, 3 -
Kovfel, 4 - Abdüddar, 5 - Esed, 

f':-g'N' 1 SA SA il "'---·-··· -· _ 

Ordunun yeni bir sayfiye mahalli: Boztepe 

Ordu (Hususi) - Karadeniz ya-1 
ıtısına doğru kavis şeklinde uzanan 
Ordunun yeni, oldukça itina ile ku
rulmuş beyazlı, sanlı evleri arasın
daki dik bir keçi yolundan yeşillere 
dürünmüş ve bütün güzelliği üzeri
ne çekmiş bir tepeye çıkıhr. Bozte
pe ... Yüksekliği 498 metredir. 

Rivayete göre, Balkan harbinden 
evvel Ermeniler, Rumlar yazın sı
cak günlerinde bu tepeye çıkarlar, 

çadırlar kurarlarmış. Hatta birçok 
evler, dükkanlar ve kahveler yap
mışlar; Boztepeyi bir sayfiye haline 
çevirmişler. 

Umumi Harpte bu evler, dükkan
lıır. harap olmuş. Son zamEnlarJa 
bazı müt~bbisler, değerli valimi
zin yardımile burada köşkler: ve bir 
otomobil yolu yaptırmaya karar 
vermişlerdir. 

lsmaal Bozkurt 

m oo • • • 

Senirkent~e Heyecanlı 
Spor Müsabakaları 

Bisiklet müsabakası başla.rken 

Senirkent, (Hususi) - Bu se-1 
ne açılan Halkevi, gençlikle elele ve 
rcrek halkın yükselmesine çalışma
ya başlamıştır. Senelerdenberi ih -
mal olunan spor hareketlerini can
landırmaya karar vermiş ve büyük 
bir spor günü tertip etmiştir. 

Spor müsabakaları çok neşeli 
ve heyccaııh olmuştur. En namb 
pehlivanlar davet edilmiştir. Bölge 
halkı, müsa.bakalann olacağındaıi 

iki gUn evvel kasabaya akına baş
lamışlardır. 

Halkevimiz, spor sahasına 500 
kişilik çadırlar kurdurmuş, müsaba 

kalann tam bir intizamla devam 
etmesi için her türlü tertibab al
mıştır. 

Müsabaka günü saat a.lbda Halk
evinin önünde topla.nan kadın, er-
kek, genç ve ihtiyardan mürekkep 
büyük bir kalabalık coşkun bir ne
şe ile ve başta memleket büyükleri, 
Halkevi sporcuları olduğu halde 
şpor alanına gidilmiştir. 

Spor alanı, tabü bir stadyom 
halindedir. Müsabakaların yapıldı-

ğı yer düzdür. Etrafındaki dağ, hu
susi yapılmış bir tribün gibi kade-

~· 001Jif8J! ~~rı ı 
~iLf ~~z~~~! A!!'L'!RHZAD 

6 - Tiyem, 7 - Mahzum, 8 -Adiy 
9 - Cemh, 10 Sehm. 
İLK MOSLÜMANLARIN B0l'0K

LER& H~"DA BİRAZ 
MALt:rMAT 

l lk :Müslümanların en büyük
lerinden biri, Hazreti Mu

hammedin en fedakar arkadaşı o
lan Ebubekrissıddık (l} Fil vak'a
sı senesinde doğan Peygamberimiz
den iki sene üç ay daha küçüktü. 

Cahiliyet zamanında, ismi, Ab
dülkft.abe veya Abdül'üzza (2~ ya
hut Abdüllat (3) idi. Müslüman ol
duğu zaman ismi, Peygamber tara
fından "Abdullah,, a çevrildi. tık 

(1) Hazretin asıl ismi Ebü Bekr 
ise de türkçede Ebü Bekir §eklini 
aldığı için, biz de, Ebu Bekir diye 
yazmakta bulmıuyoruz. 

(2) Uzza, Mckkcnin en meşhur 
putlanndan biri idi. ismin manası : 
"Vzza kulu,, dur. 

(S) Ut ta, Mclckeni.12 mı me§
hur putlarından biridir. Burada da 
"Lut kulu., demektir. 
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tekbir getirenlerden olduğu. yahut 
Peygamberimizle ilk namaz laldığı 
için "Ebubekr., unvanını aldı. 

Onun bir de "Atıyk,, 18.kabları 

vardır ki: Bunun, yüz güzelliğin

den, yahut Peygamberimizin ona 
"Ente atıykun minen nar,, yanı 

"Sen, cehennem ateşinden azide-
sin.11 demesinden ileri geldiği tah
min edilmektedir. 

Bazı rivayetlere göre, anası Üm
mülhayr Sülma.'nın bir iki evladı 
olmuş ise de yaşamadığı için Hazre
ti Ebü Bekir doğduğu zaman ku
cağına almış, "Beyti Atıyk,, a gö
türmüş ve orada onun yaşaması 

için "Allahümme inne haza Atıy
kun minel mevti fehebhu li,, diye 
dua etmiş. Bu duası üzerine Kil.be
nin bir rüknünden "Yi emctel lfıhi 
bittahkıyk, Karret aYQ.ii.ki bil veledil 
atıyk, yuğref bittevrab bissıddıyk,, 
diye hatif ten cevap gelmiş. Bunun 
üzerine bu lakabı almış. 

Diğer bir rivayete göre de, Ebi
kuhi.fe'nin üç oğlu vardı. lkisinin 
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Ve bu esnada Feridun Bey 
gözüktü: "Azizim Selim, dedi, si7.i 
tebrik ederim. Doğrusunu söylemek 
lftzımgelirse şansımz ~armış.,, 

xxıı - -
Çiftlikte bir kış geçirdikten son-

, ra hep birlikte İstanbula gittiler. 
Bizansın tarihini, eski hadiselerin 
geçtiği yerlerde yaır.mak lazımdı. 

Bu scbebden, Feridun Beyle damadı 
lzmire kadar da bir seyahat yaptı
lar. Şimdi, tekrar lstanbula dön-
düler.. -

Hayat tekrar yürüyüşüne devam 
ediyor. Mehmed eskisi gibi çalışı

yor. Ali Bey de hala boğazına düş
kün. Sağlam dişlerinden yemek hu
susunda mükemmelen istifade edi
yor. Feridun Bey de hayatından 

memnun. Yalnız bu memnuniyeti 
mütemadiyen meşgul olmasile mu
kayyed. Bu çalışma hevesi, bazı ke
reler damadını da yormayor değil. 
Fakat Bizans tarihi ilerliyor; birin
ci cild basılmak üzere! Zaten Feri
dun Bey vücudünü mütemadiyen 
hareket ve ekzersisle tekemmül et
tiriyor, asabiyete uğnyacağını his
sedince, derhal çalışmaya kendini 
vererek, bundan kurtulmağa uğra
şıyor. Ve muvaffak da oluyor. Bun
dan başka kızına fevkalade bir ih
timam ve dikkat ile bakıyor. 

Hikmet hfila, kitaplardan çeki
niyor ve hoşlanmıyor. Bu hastalık 
iyileşecek gibi değil. Buna muka
bil, çiftlikte alıştığı resim yapmayı 
bırakmamış, mütemadiyen bunu i
lerletiyor. 

Hikmeti şimdi, Büyükadada, gü 
neşin babnasmdan biraz evvel, köşk 
terinin taraçasında oturmuş göre
bilirsiniz. O, her gün, ince, çevik 
vücudüne yaraşan elbiseler içinde, 
yeni kavuştuğu saadetin zevkini 
çıkarmakla meşgul. 

Gözleri önünde çiçeklerle dolu 

me kademe yükselmektedir. 
Müsabakalara saat onda başlan

dı. E\'Vela. halkevi sporcuları tara
fından yüksek, uzun atlama, sürat 
ve mukavemet bisiklet koşulan ya
pıldL Bu müsabakalara kırk iki 

genç iştirak etti. Üniversite, lise ve 
orta mekteplerden gelen muhtelif 

~; -

Nakleden : ORHAN f!: 
rııa\1 

güzel bir bahçe. Sema. taın -
bir renk altında parlıvor ufka dog· 

~ ' d~!l. 
nı bu mavi renk hemen yeşile 0 

müş gibL tu· 
Hikmet yanındaki koltukta 0 

ran Ali Beye bakarak güiüJilSCY0r. 

Adamcağız öğleyin yediği ~enı~: 
ri hazmetmekle meşgul. Bır&Z 
ride Selim de uyukluyor. . ı<U 

Bu sırada Feridun Bey elınde 
çük bir çapa bahçeden geldi. ,.e tıı· 

.. unce 
raçada oturanların halini gor ·ııi 
kahkaha ile güldü. Ali Bey kcD~ 
topladı, Selim başını kaldırarak de 
kın bir vaziyette baktı. Hikmet 
babasına müşfik bir nazarlar baltl:l" 
rak gülümsedi. . 

"'I(• 
- Olur şey değil, burada bö. r 

le duracağınıza benimle befSbC ş 
geleydiniz. Biraz ha va alırdınız. Jio h 
burası da fena değil yn. Bu ı;ab::ı 
tarih işile epey yorulmuşuz. sakın~ 
Selim hala kendisini toparlıynrn~dl 
mış. O da benim gibi yapmalı 1 r 
Bahçe insanın yorgunluğunu alıY0 

tuhaf değil mi "! ., • iıl • 
Bahçe ile uğraşmak sıhbnt 1~ 

elzem! 
Ali Bey derhal ilave etti: 
"-Ya resim yapmak?,. 
Selim de, karısına bakarak: d' 

• 1 ı· 
''- Akıl ve mıihakememız .,, 

ye söze karıştı. 
Hikmet cevap verdi: 

b·r 
••- Kabul ediyorum. Fakat 

1 

- 'h3\'• 
şartla, dostluğun çılgınlığa ta .. 
vül eden safhasına inanmak ıazın1·•' 

dC 
Aziz okuyucular. Buna ~-

inandım. Şimdiye kadar, az su: 
çılgınlıkların çok mükemmel 01 t· 
ğunu söyliyen bir eski sözün lıaY~ 
taki tatbikatını asla görernedı~ 
Fakat bunların fevkalade eserl 

- da ı. .. v~nC! seç· 
yarattıgına namım: ~· el< 
mek, hayatta bundan istifade etn1 
meseledir. 

-SON- <.--
N eticcde Ali pehlivan başa katdı. 

Senirkent bu pazar günü tııttl 
manasile sporun zevk ve heyectıııı 
içinde çalkandı. Senirkent yaınıı 
bu sahada değil, her balamdnn )-C

ninin harman olduğu y~dir. 
St-.lmall 
~ 

takımla Halkev:i futbol takımı ara- .-tal yanın 
sında bir maç yapıldı. Hallte\'İ. ta -

!kımı, sıfıra karşı iki gol ile galip gel 1-ç y 0·• zu·· 
di. Müsabakalarda birinciliği ka -

zananıara ikramiyeler dağıtıldık - Yazan: Zeynel Besim SUN 
tan sonra güreşlere başlandı. 

ifade. aslup, tahlil kudreti vt. 
Bu güreşlere 24 pehlivan istirak goru!i isa.bcti balumlanndsS 

etmiştir. Sıcağın şiddetile ara sı- cidden tav~iyf'~·e pyaıı olall bıt 
ra yağmur yağmasına rağmen mü- eSt'.ri ber Tiirlc okunıahdır. f · 
sabakalara devam olundu. Halk gü- tanbulda ve Türki~·~nin her ta· 
reşleri heyecanla seyretti. Bilhassa .rafmda S kuruş mukabiJinde 1 
Burdur topçu alayından gelen OOş biiWa gazet.e müvf"zzilt-rinde-rı 

güreşçi erlere büyük bir alaka gös-ı tfldarik edebilirsiniz. Bir, iJd 
terdi. Başa güreşen Ali \'e Akif peh giin içinde satı~ tıkıyor. 
livanların güreşleri çok çetin oldu. J '-' _____________ ,_ 

ismi Muğlak ve .Muğaytak'tı. Ebü 
Bekir'e <le Atıyk ismini \•ermişti. 

Bir de. her türlü ahlaki noksandan 
beri olduğu için böyle bir li.kap 1 
aldı. 

Kendisine "Sıddıyk,, denmesinin 
sebebi ise, Hazreti Peygamberin 
verdiği bütün haberleri ve bilhassa 
miğracı, tereddüd etmeden, tasdik 
etmesidir. 

Ebu Bekir'in babasının ismi "Os 
man,, bünyesi de "Ebu Kuhife,, 
dir. Mekkenin fethi gününde Müs
lüman oldu. 

Mervidir ki: Ebukahô.f e kördü. 
Hazreti Peygamber, Mekkeyi fet • ı 
hettiği gün Ebu Bekir, babasını, e
linden tutarak huzura getirdiği za
man, Hazreti Muhammed: 

- Şeyhi niye rahatsız ettin ? .. 
Ben, yanına gidebilirdim. 

Demiş ve oturtarak kendisine 
iltifat etmiştir. 

Ebukahiife, oğlundan sonra, Haz 
reti Ömcrin hilafeti 7.amanında öl
müş, oğlundan intikal eden mirası 
torununa terkeylemiştir. 

Ebfl Bekir'in anası Sülma, oğ
lunun arkasından Müslüman ol
muştu. 

Hezreti Ebfı Bekir, İslamiyetten 
evvel Kuteyle binti AbdUl'uzza ile, 
lsli.miyetten sonra da, biribirini 

müteakip, dul bulunan "Dağd,, ' 
"Esma,, , ''Hi.cibe11 ismindeki kS." 
dınlarla evlendi. Çocuklanndan J..•/· 
şe ile Abdurrahmanı "Dağd,, Ab
dullah ile Esmayı "Kuteyle,. lJU .. 
hammcdi "Esma.. , "Ümmügiil .. 
süm,. il "Habibe,, doğurdu: 

"Zatünnutakayn11 diye Hazreti 
Peygamberin iltifatına mazhar ol~ 
Esma, "Aşeri mübeşşere., den zu· 
beyr ibnil'avam'la evlendi. İleride ııll 
!atacağımız üzere, "Yermük,, ınult~ 
rebesinde, kllıcı elinde olarak eın • 
salsiz kahramanlıklar gösterdi ''8 

harbin kazanılmasını te'min etti· 
Esma, Şamın fethinde, her J.Jlıl' 

harcbeye iştirak elti. Yara sıırd~· 
Harp edenlere su dağıttı. Gocelcrı, 
kocası ile beraber harp meydaııı· 
nın etrafında dolaşarak, uyuyıınlll" 
rı baskınlardan korudu. 

Esma, yüz ya§ına kadar, oğlı.1 
Abdullahın yanında yaşadı. Abdııl· 
lah, "Haccac,, tarafından iğdaıll o· 
lunduğu zaman, herkesi hayrette 
bırakacak derecede sabır ve sUJ<iıll 
gösterdi. 

Esma, kocası Zübcyr'i, A.ınr i~ 
ni Ccnnuz öldürdüğü zamnn, ~ 
mealde bir mersiye ile tecssUrütıtl 
anlattı: 

Q>evamı ,.ar 1 

li 
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Enternasyonal Fuarı AçıldılKiirek Şampiyo 
na•ı Çok Güzel 

YERLi POLiS ROMANI .... ta-

Ali İdris, Ahmet Sırrının Sorduğu 
Sualler karşısında Şaşaladı 

---=>•----
_ Evet, evet. .. Benim tarafım· zin tarafınızdan bilindiği ve bu

dan da söyleyiniz Madam Sara... nu gizlediğiniz, Süleyman Feyzi 
P ld w Hepı· Beyin kaybolmasının tasavvurlan-ek müteessir o ugumuzu... • 
lll.izin müteessir olduğumuzu söyle- nıza yardım ettiği de bizim meçhu-
. lümüz değildir. Cevap verin baka-Yiniz. 
.A7.ra ve kız kardeşleri ile Madam lım !.. 

Sara ayıu zamanda yemek odasını Ali İdris, bu sözler üzerine bir· 
lerkederck çıkarlarken gerek onla- den şaşalamış olmakla beraber ken
tın, gerek geride kalanların yüz~n- disini çabuk topladı: 
de sanki bUtUn binada Oçparmagm - Aldanıyorsunuz, yanlışınız 
gölgesini görUyorlarmış gibi derin var! ... 
bir korku ve tcliiş i7Jeri vardı. Demekle iktifa edecekti. Fakat 

Ahmed Sırrı onun sözü kısa kes -
- DOKUZUNCU KISIM - mesine ve şöyle bir iki kelime ile 

MÜŞKOL BİR İZAH reddetmesine meydan vermemek 

1( omiser Rızanın emri. üzerine üzere oturduğu kanapeye doğru yü
Ali ldris, köşkün büyük av- rüdü. Tam önünde durdu. Cebinden 

lUsundan başka bir yere gibnemiş- dudak boyasını çıkardı. Bunu ku-
1 U. Bu avlunun yan aydınlık olan lilbede bulmuştu. Uzatarak: 

bir kö5Csinde, koltuğa gömülmüş, - Ya buna ne dersiniz? diye 
bir sigarayı söndUrUp ötekini yakar sordu. 
ken polisin kendisini Necla hanıma Ali ldris bu defa şaşkınlığını 
hkla.şmamnk hususunda pek fazla gizliyemedi. Titrek bir sesle: 
dikkat göstermiş olmasına kızmıştı. - Bunu nerede buldunuz? 
~ihayet onlara istifafkar bir na- - Nerede bulduğumu benim ka-
tar atfederek: dnr siz de iyi bilirsiniz. Bunu gör • 

- Söyleyiniz bakalım, benden dükten sonra hiç bir şeyi gizle-
ne istiyorsunuz? meğe imkfın olmadığını anlamış ola-

Rıznnın cevabı hem ağır, hem a- caksınız. Hemen suallerime cevap 
llıirane idi: veriniz. 

- Acele etmeyin Ali İdris Bey, -- Hiç kimse bana bu ı:ıorduğu-
..\rkadaşım Sabık ikinci şube memur nuz şeyleri sormak hakkına sahip 
lanndan Sırrı da ben de size bazı değildir. 
l!Ualler soracağız. Açık ve kat'i ce- - Zabıta her zaman bu sualleri 
Vaplar istiyoruz. size sorabilir ve sizden zorla cevap 

- Ben sözünü değiştirecek, ha- istiyebilir. Haydi, gimdi açıkça söy
ltikattan b şka türlü söz söliyecek leyiniz, bakalım. Süleyman Feyzi 
adam değilim. Bey, karısı Necla hanımla kuliibe-

- Güzel. Yalnız sesiniz pek yük- · <le buluştuğunuzdan şüpheleniyor 
aelnıesin. Çünkü faydası yoktur. E- idi? 
~r bizi mecbur ederseniz sizi res- Ali İdris, ayağım ayağının üs
b:lcn isticvaba davet ederiz, merke- tüne atarak oturduğu koltukta ade-
ti boylamınız. ta gömüldü: 

- Maamafih ben de her emri- - Ne zanlar, ne zehaplar bun-
ttiıe itaat etmiye... lar? . dedi. 

- Susunuz, yoksa şimdi tevkif Rıza, arkadaşının bir göz işare-
tltiririm... ile müdahale etti: 

Ali İdris birdenbire doğrularak: - Biz bir şey ?.annctmiyoruz; 
- Ne hakla? Neden tevkif edi- bildiklerimizi soruyoruz. Anlaşıldı 

liyorum? L mı? Yalnız bildiklerimiz ve katiyet-
Sım, Rıza ile AH İdris arasında- le bildiklerimiz hakkında sizi istic

!ti bu şiddetli mübahaseye müdaha- vab ediyoruz. Acele ediniz; vaktimiı: 
leye mecbur oldu. Araya girerek A· yok. Hemen bize cevap veriniz ba-
li İdrise şu cevabı verdi; kalım .. 

- Çünkü, dedi. Uşağınız katle- Ali 1drisin fena halde sıkıştığı 
dildi ve siz zabıtayı tenvir için ona anlaşılıyordu. Bütün inkarın bey
~ küçük bir yardımda bulunmadı- hude olduğunu anlamış olacak kJ : 
"1ı. Sonra bu bina içinde şüpheli bir - Peki: dedi. Bildiğimi söyliye
?1aksad takip ediyorsunuz. Burada yim. Ben NeclA hanımı çok eski bir 
itini& ne'! Koskoca bir kö§kUnUz zamandan beri tanırım. Bir zaman
"arken .. Bir de kanlı havuz civarın- lar, henüz pek genç iken nişanlı 
~ kulübeye giden gizli yolun si- idik. (Devamı var) 

LRADYO 
PAZARTFi;l 21/ 81939 

12.30 Program, 12.35 Türk mU
ıiği (Pl.), 13.00 Memleket saat a
~arı, ajans ve meteoroloji haber -
leri, 13.15 • 14.00 Müzik (Dvora
lnn Violonsel konsertosu - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Müzi~ 
<Cans müziği - Pi.), 19.30 Türk 
bıUzif;ri: lncesa.z faslı (Safiye To • 
lr.ayın iştirakile), 20.15 Konuşma, I 
2o.so Memleket saat ayan, ajans 
"e meteoroloji haberleri, 20.50 ı 
'llirk Müziği: 

1 
Okuyan: Müzeyyen Senar, Ça J 

atılar: Vecihe Daryal, Cevdet Ko 
~an, Kemal Niyazi Seyhun. 

l - Hüseyni peşrevi, 2 - Lemi 
lii.iseyni şarkı (Zaman olur ki.), 
a - Lemi • !sak Varan · Hüseyni 
~arkı (Baygın suların), 4 - Sa
dettin Kaynak - Hüseyni şarkı 
(~Yrılık yıldönümü), 5 - Ud tak
liııtni, 6 - Neşet Halil - Karcığar 
~a:kı (Aşkınla yandım), 7 - Le- j 
ll'ıı - Karcığar şarkı (Bir gölge 
Ol), 8 - Udi Ahmet - Karc.ığar 
erkı (Zahmı hicranım gibi), 9 -
':ı.ttlk türküsü (İkide turnam), 10-
l{arcığar saz semaisi. 

HiKAYE 

Yakalanmak 
(Rll.!) tarafı 6 ıncı sayfamızda) 

hibinin kızı sırtını kapıya çevirmiş, 
işile meşguldü. Misafirlerden en ih
tiyarı: 

- Durun, dedi. Şuna bir mu
ziplik yapalım. Geldiğimizi duyduğu 
halde yanımıza çıkmadı. 

Ev sahibi hanımın utanıp, küçük 
kızının misafirler yanına çıkmama
sının hiç bir kasde makrun ol
madığı hakkındaki didinmeleri ara
sında ilerlendi. Misafirler gülünç bir 
şey göreceklerinden emin, gözleri 
parlamış, ayaklarının ucuna basa -
rak yürüyorlardı. 

Genç kız işe dalmıştı. Onun ar
kasına sıralandılar. :Muzipliği ile 
l)Öhrct bulan ihtiyar misafir, ha
fifçe genç kızın gözlerini eJile kapa
dı ve temiz, lepiska saçlar karşısın
da, içinden öpmek hissi gelerek du
daklarını o saçlara yaklaştırdı . 

Bu muzipliğin, sevdiği genç tara
fından yapıldığını zanneden evin 
genç kızı, elindeki işi bir kenara 
koydu ve: 

- Aman, dedi, şakanın sırası 
mı? Misafirlerle annem yan odalar
da oturuyorlar. Görürlerse rezil olu

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 
rlaklar • R. 21. 50 Müzik (Melodi- BiRi 
~er - Pl.), 22.00 Müzik (Küçük or- !!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!~~~ 

ruz! 

estra - Şef: Necib Aşkın). Blus, 6 - Paul Lincke Olur • O-
le .ı - Paul Lincko Darılma (fan lur - Olur "Şen parça,,. 

Zi), 2 - Franz Lehar Götter • 23.55 Son ajans haberleri, zi-
:atte operetinden potpuri, 3 - Ni- raat, esham ve tahvilat, kambiyo -
~~nn Çarleston - Dans, 4 - J. nukut borsası "Fiyat,, 23.20 Müzik 
l:'I :lluas Cenup Çiçekleri, 5 - (Cnzband • Pl.) 
~Qard Künııeke Dans süitinden 23.55 - ~4.00 Yarınki program. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
yUk elçileri, konsoloslar, vilayet, be 
lediye ve parti erkanı, şehir meclisi 
azası, matbuat ve ajans mUmessil
leri, ecnebi ajanslar muhabirleri, 
muhtelif devletler ataşekomersiyal
leri, bankalar, mali ve iktisadi mü
esseseler direktörleri ile şehrin gü
zidelerinden birçok zevat hazır bulu 
nuyordu. 

İhtiram içinde çalınan istiklil 
marşı dinlendikten sonra belediye 
fuar komitesi reisi Dr. Behcet Uz 
nutkunu söylemiş ve Ticaret Vekili ı 
Cezmi Erçin bu nutka çok mühim 
bir hitabe ile mukabele etmiştir. 

Hoparlörlerle neşredilen her iki 
nutuk sık sık ve sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır. Nutukları müteakip 
Ticaret Vekili kapıya gelerek korde
layı kesmiş ve dokuzuncu enternas
yonal İzmir fuarını açmıştır. 

Bunu m'llteakip davetliler Kül· 
türpark'a girerek pavyonları ziya
rete başlamışlardır. 

Ticaret Veklllnln nutku: 
İzmir, 20 (A.A.) - Ticaret Ve

kili Cezmi Erçin, bugün fuarı, aşa
ğıdaki nutukla açmıştır: 

- Büyük bir gayretin ve yara
tıcı bir insan kudretinin eseri olan 
dokuzuncu İzmir Enternasyonal 
Fuarını açma vazifesini pek muh
terem Başvekilim bana tevdi bu -
yurdular. Bu şerefli vazifeyi sevinç
le ifa ederken fuarın bugünkü mü
tekamil hale gelmesinde büyük his
sesi olan gayretli ve çalışkan arka· 
daşımız Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz'a ve kendisine yardımlarını e
sirgemiyen mesai arkadaşlarına 

hassaten te§ekkür \'e takdirlerimi 
arzederim. Fuara resmen iştirak 

eden lngiltcre, :b"ransa, Sovyet Rus
ya, Almanya, İtalya, kardeş lran, 
Romanya, Yunanistan, Polonya, 
Belçika ve Filistin hükumetleri mü 
messillerini hürmetle selamlar ve 
gösterdikleri nezaket ve alakadan 
dolayı kendilerine teşekkür ederken 
memleketlerinin iktısat ve kültür 
kuvvetlerini bizlere zevkle temaşa 
eylemek fırsatını verdiklerinden 
dolayı da ayrıca haz ve bahtiyarlık 
duyduğumuzu da söylemek isterim. 

Fuara iştirak eden ve eserin gü
zelleşmesine çalışan yerli ve yaban 
cı firmalarla resmi ve yan resmi 
bütün teşekküllerimizin gayretleri 
takdirlere lfıyiklir. Bu münasebetle 
hepsini ve burada hazır bulunmak 
zahmetini ihtiyar eden vatandaşları 
muhabbetle selamlarım. 

Aziz vatandatlarım, 
Esere inanmak onu yaratmak 

kadar mühimdir. lzmir Enternas -
yonal fuan yalnız gUn geçtikçe da
ha kuvvetle artan memleketimizin 
iktısadi inkişaflarının her sene bi
ze toplu şekilde izahını yapmakla 
kalmamakta ayni zamanda şuurlu 

ve heyecanlı bir inşa ve imar hare
ketinin numunelerini de göstermek 
suretiyle Cümhuriyetin yapıcı ve 
yaratıcı hamlelerine örnekler ilave 
etmektedir. Daha üç sene evvel 
ruhları kasvetle saran yangın ha
rabelerile dolu bu muazzam saha, 
bugün renk, ışık ve yeşillikler orta
sında yükselen çeşitli tesisatiyle 
kurtuluş hamlelerimizin sembolü o
lan aziz !zmirin ciğerini taze bir 
hava ile şişirmektedir. Bugün daha 
güzeli, daha mükemmeli istemek -
teki arzularımıza hudut olmadığı 
için İzmir Enternasyonal fuarını 
estetik ve mimari bakımdan, kültür 
bakımından, iktısad bakımından 

her sene bir sene evvelkinden çok 
daha üstün görmek temennisi sa
mimiyetle içimizde yaşamaktadır. 

Mcvzua verdiğimiz kıymet bü -
yüktiir. Fuar ve sergi teşebbüsa • 
tını ıncmlcketin heyeti umuniiyesi
ne şamil bir memleket davası şek
linde ve bir umumi müessese ha · 
Jinda tclükki ediyoruz. Sergi ve fu. 
arlara ait hattı hareketinıiz ve pren 
siplerimizi bunların mahalli heves 
ve arzulara göre yekdiğeriyle irti
batı olmıyan dağınık ve mevzii te
zahürler halinde bırakılmıyarak 

muayyen bir iktısadi politikanın 

icabatı dairesinde tanzim edilmele
ri suretinde ifade edebilirim. Bu 
suretle anladığımız ınana ile istek· 
lerimiz kendi hududunu aşacak bir 
gayretle bqarmağa çalışan İzmir 
enternasyonal fuarını muvaffak 
olmuş bu yegane müessesemizi alın
ması Iazımgelen tedbirlerin ve yar
dımların takviyesiyle ve daha sis
temli ve §Umullü bir çalışma saye-

sinde gayesine daha fazla yaklaş- etmek, ithalatı zorlaştıran prim 
tırmak emelindeyiz. yUksekliğine mani olacak fekilde Oldu 

Arkadaşlarım, sinesinde çeşitli ihracatla ithalat arasındaki ahenk
tarihi servetleri ta§ıyan bu güzel sizliğin önüne geçmek için fiyat
topraklarla bu güzel gök ve deniz lanmızla dış pazar fiyatları ara -
bizatihi iç ve dış turizm hareket- sındaki muvazenesizliği btrtaraf e
lerine faal bir merkez olabilir. 1z. decek tedbirlerin müessiriyetini 
mire bir halk bayramı manzarasını temin etmek ve nihayet muhtelif 
veren fuar, işaret ettiğim turizm memleketlerle olan ticari mübade
hareketlerini takviye eden en mü - lelerimiz daha geniş prensiblerden 
him amildir. !zmir için ayrı bir re- mülhem olacak tarzda süratle ha
fah ve inkişaf unsuru telakki etti- rekete geçmesi imklnlannı hazırla
ğimiz bu hareketlerin çok titiz bir mak bugün üzerinde ehemmiyetle 
§ekilde istediği konforu temin ede- durduğlımuzı ~aşlı~ mevzulardır .. 
cek vesaiti bilhassa ikamet ve isti- Memleketimiz için hayırlı bir ma
ralıat şartlarını en mütekamil şe- hiyet arzeden bu mevzular üzerin
kilde derhal ve süratle hazırlamak deki alaka ve dikkatimizin ehem . 
dn bir 7,arurettir. lzmir belediyesi miyetini burada bir kere daha tek

(Baş tarafı 5 inci sayfamızda) 

10,56 dakikada birinci, Bcykozdı 
''Mehmet,, 11,33 dakikada ikinc 
Galatasaraydan "Ali,, 12,6 dakiki 
da üçüncü oldu. 

İki ~ifte: Galatasaray "Re§&' 
Reha, Turgut,, 10,2 de birinci, Bel 
koz "Cihat, Mehmet, Agan,, 10, 
da ikinci, Beylerbeyi "Masum, 
rahim, Ömer,, 10,31 de Uçüncti. 

Dört tek kik: Güneş "Ferit, 
hilya, Nejad, Dursun, Yaşar,, 8. 

de birinci, Beykoz "Cihat, Memd 
Bürhan, Lefteri, İbrahim,, 9,3 te 
kinci, Galatasaray 1'Azmi, Ali, Tuı 

gut, Alber, Fethi,, 9,14 te üçüncü o 
du. 

ve fuarı için bu ihtiyacın bir an ev- rar etmeyi bir vazife bilirim. 
vel halledilmesi 18.zımgelen bir me- Aziz yurtdaşlarım, dünyanın 
sele olarak telakki ve muktezasına herhalde huzur ve sükun hasretini 
da tevessül edildiğini öğrenmekle çektiği §U sırada, milletleri .sulh i
memnun olduk. çinde işbirliği yaparken gösteren 

Vatandaşlarını, Cü.mhuriyetin fuarın manzarasında derin bir inşi
büyük eseri olan sanayiimiz gerek rah menbaı buluyorum. Fuar, yurt
devlet sermayesinin ve gerek husu- ta sulh, cihanda sulh düsturu.mu

PUV AN V AZİYh"Tİ 
Güneş klübü iki birincilik alc 

ğından 10 puvanla İstanbul kür4 
§aınpiyonu, Beykoz 9 puvanla ikiı 
ci, Galatasaray bir birincilik ile i 

üçüncülük aldığından 1 puvanla 
çi.incü olmuştur. 

m sermayenin elinde inkişaf ve te-
zun tam bir te1.ahürüdür. Biz fua • 

kfı.mUlünü günden güne arttırmak-
tadır. Bütün tadil ve ilavelerle bi- rın küçük mikyasta da olsa teba-
rinci beş yıllık sanayi planının ta- rüz ettirdiği sulh içinde i9birliği 
hakkuku ikmal edilmek üzeredir. idealine samimiyetle inananlardan 
Sanayide yalnız istihsali çoğaltma- ve bu ihtiyacı hakikaten duyanlar-

Güneşlileri ve diğer müsabıkla 
tebrik eder, gelecek müsabakalar 
çin muvaffakiyet dileriz. 

gav degvı·ı, en ı·yı· kalı'te ,.e en ucuz danız. Temenni ederiz ki, kaybeden · hh;lerimizi tazimlerimizle birlik 
suretle memleket sanayii bir taraf- ler kadar kazananların da ayni de- huzurunuzda tekrar etmek benim 
tan inkişaf ve tekamiil seyrini ta- recede zararlı olduklarını acı bir 

<>ekı'lde .. t H b' u · çin hususi bir bahtiyarlıktır. kib ederken diğer taraftan sınai ti go.s eren ar ı mum.ı tec-
mamulfıtımızın hükfımetin umumi rübesini tekrar insanlığa yaşatma- Cümhuriyet hükumetinin başı 
hayat ucuzluğu davasını kolaylaş- .nak için milletlerin aklı setimi ki- da bulunan muhterem Başvekilim 
tıracak şekilde yüksek evsafta ve u- fayet edecek ve sulh ideali galebe Doktor Refik Saydam'ın fuara g 
cuz olmasının da teminine çalışıl- çalacaktır. terdiği alakadan dolayı kendileriı 
maktadır. Aziz vatanlaşlarım, ruhla~mıza 1 siikranlarımı arzetmeyi bir vazi 

Uzun rakamlarla sabrınızı sui- inşirah vereceğine şüphe etmediği- bilirim.· 
istimal etmemek için şuna işaret miz bu gUzel eseri açarken milli Atatürkün muazzez hatırası 
etmek isterim: Teşviki sanayiden birlik ve milli kudretimizin aziz nünde aziz milletimi?.e refah ve s 
istifade eden endüstri şubelerinin timsali olan Reisicümhurumuz Mil- adet temennileri içinde dokuzunı 
1928 deki imalat kıymeti 55 milyon Ii Şef fsmet ın0··nu" 'ye ı'çı·mı'zm· ı...u··tun· İ ıu zmir Enternasyonal Fuarını a< 
lira iken on sene sonra bu mikdar muhabbetiyle en yüksek bağlılık 

26Gmilyon li~gibi bü~k~r~y- ~~~~~~~~~~~~~~~)~~~~~m~.~~~~~~~~~~ 
met seviyesine varmıştır. Büyük ~ 
mikyastnki bu endiistri istihsalatı 

memleket ihtiyaçlarını tatmin eder 
ve daima yüselirken memleketin 
ithalatı da mi.itemadiy~n artarak 
nihayet 1928 de büyük cihan bWı
ranmın memleketimizde te::drini 
itöstermleğe başladığı seneden ev
velki ithal seviyesini yani 930 sevi
yesini geçmiş bulunuyor. Bu hadise 
istihsal, ithal ve istihlak bakımın
dan şayanı dikkattir. Halkımızın 

istihlak kabiliyetine ve memleke
tin cihazlanma hareketinin kuvve
tine delalet ettiği kadar, ithal kabi
liyetinin inkişaf eylemesi, ihraç 
mallarımızın dış pazarlarda sürümü 
ve satış imki.nlarının artmasına yar 
dım noktasından da ehemmiyeti 
büyilktür. Filhakika ihraç mevsi
mine girmeğe hazırlandığımız şu 

günlerde umumiyetle stoksuz bir 
halde yeni mahsul senesine girifi -
mizin bir manası da budur. 

Muhterem vatanda§lanm, bütün 
bir senenin büyük yorgunluklarla 
geçen çalışmalarından sonra elde 
edilmeğe ba§lanan büyük ihraç mad 
delerimizin mevsimine artık bu gün 
lerde girmi§ bulunacağız. Evvel e
mirde şunu söylemek isterim ki, 
büyük ihraç mallarımızın mühim 
bir kısmı mikdaı· itibarile ya ge
çen sene seviyesindeki yüksek bir 
mikdar senesi idi veyahut geçen se
nenin çok üstündedir. Bütün mah
sulleriınizde kalite bakımından gö
rülen üstünlük ve umumiyetle bu 
seneki mahsul vaziyetimiz bariz 
vasfını teşkil etmekte ve istihsaJa
tımızın daha mükemmel olması i
çin her sene halk ve hükumetin sar
!ettiği gayretin ve memleketin bu 
sahada kuvvetlenen hamlelerinin 
bir istifadesini zatında taşımakta -
dır. Mikdarı ve bilhassa kalitesi 
her sene yükselen ve cemiyetimizin 
geni§ halk kitlelerinin hayat ve ma
işet imkanları istinadgahı olan bu 
büyük ihraç maddelerimizin miltc
tahsil kitlemizin maliyet fiyat ve 
maişet şartlarını koruyacak bir 
fiyat seviyesi dahilinde satışlarını 
emniyet aluna almak hususundaki 
hassasiyetimiz büyüktür. 

Mallarımızı bazı memleketlere 
ihracında maruz kaldığı müşküla
tı toplu bir halde bertaraf etmek 
için giriştiğimiz teşebbüslerin te • 
ferruatı üzerinde durmağa hal ve 
mevkiin müsaadesizliğini takdir bu
yurursunuz. 

Kısaca arzedeyim ki, mübadele
lerimizin mühim bir kısmının da • 
yandığı takas usulünün daha müsa-
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DEVLET 
UMUM 

DENIZYOLLARI iŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

Accntalanmız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük i~ 
leri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne ai 

herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılacak şif ahi ve tah 

riri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalanmıza yapıl 

ması icabederken Umum Müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bt 

gibi hususlara ait §ffahi ve tahriri müracaatların, İstanbul Galata'd~ 

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

lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerd~ 

de doğrudan doğruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu ilil 
olunur. (6175) 

- . . 
1LA VE BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 
İzmir Fuan münasebetile 15 Ağustos tarihinden itı"baren 26 Ey

lfil tarihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 te Bandırma hatb-
na birer ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238} 

••• 

21 Ağust astan 28 Ağustosa kadar ıubfıllf hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve .kalkacakları nhhmla 

Kamdeniz hattına 

Bartın hattına 

b.nıit hattına 

Mudanya lıatuna 

Banöırma hattına 

Karabiga hattına 

1mroı Jıatt.ına 
Ay\'alık hattına 

İzmir Sür'at 
hattına. 

İ\Iersin hattına 

- Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Cümhuri
yet) ve Pazar 16 da (Karadeniz). Galata nh
tımından. 

- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci nhtımından. 

- Salı 9.30 da (Seyyar), Per§embe ve Pazar 9.30 
da (Uğur). Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de v:e diğer günler 8.45 de (Su::ı), 
Cumartesi aynca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Marakaz), Salı ve Ça~şamba postalan Topha
ne rıhtımından, diğer postalar Galata rıhtı
mından. 

- Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(.Marakaz), Galata rıhtımından. Aynca Çar
şamba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de 
(Bursa). Toplıane rıhtımından. 
NOT: Salı postası İzmir fuarı münasebetile 

ilaveten yapılacaktır. 

- Salı 19 da (Mersin) ve Cuma 19 da (Seyyar). 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Bartın), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 

- Salı 10 da (Tırhan), Cuma 10 da (Konya). Si ·
keci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıd~ i Jlc
fon numaraları yazılı Acentelerden öğren • ·r. 

Galata Acenteliği- Galata rıhtımı, Limanlar Umum Müdürlüğü 
binası altında 4236 . 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reisliği 

binası altında 40133 
Sirkeci Acenteliği- Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

it şerait altında cereyanını temin "6489,, .................................. 



Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gu!a 
, 

Londra ve Parisin en ıneşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANI.Alt 

için son moda ve yüksek rant~ 
MUŞAMBALAR ve MAN'f 

.. 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI. R ına· 
LAR, Beyoglunda BA~E ve 
ğazalarında teşhir edılmek fi· 
gayet müsait. şerait ve uc~uer 
yatlarla satılmaktadır. Çeşı ıJl 
tükenmeden evvel ihtiyacın PIY ASAYA ÇIKTI .. , temin ediniz. 

Vitamin .-.le Kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, beıler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. r wc•Jg•• 
Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. I! Ankarada 
Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu- Kanzuk Yulaf Unu-Kanzuk Mercimek Unu 

anzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu IAKBA 
Çeşitleri Tanınmış Eczane ve Ecza Depolarile Bü:yllk Bakkaliyelerde Vardır Kıtapevı - aa çı ı • ~ · · K" t l k TUrkçe 

ecınu•· ve yabancı dil gazete, ın 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
kitap siparişlerini en doğrU ya· 
pan bir yerdir. Erika ve tdeal 

1 
yazı. makineleri satış yeridir. 

1 Telefon : 3377 ~ 

Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, K:at'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. i "*'*~www ...... ~ ___,_ 
Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi .. Beyoğlu, İstanbul . ı 

IZMIR Acentesi: Tiirk Ecza deposudur. •ı 
Zührevi ve cilt hastalıklan 

============================================================================================================================= Or. Hayri Ömer 
ı 

Herkesin Üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

S..bah, ölle va •kt•m her yemekten eonra 

Kullanmak şartile 

RADYOLİN 
Di§lerinizi tertemiz, bembeyaz ve 

sapa sağlam yapar. Ona yirminci 

UR' kimya.-,ınm harikalarından bi

ridir denebilir. Kokusu güzel, lez

r.eti boş, mikro~ kal'jl t.esiri 

yüzde ~ür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra. günde 3 defa 

RADYOLi 
Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 

sigorta ettirmiş sayılırlar 

------------------------------------------------
İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
ı _ Şartnamesi mucibince "450,, kılo Jelatin açık eksiltme usulile 

satın alınacaktır. 

u - Muhammen Ledeli "675,, lira muvakkat teminatı "50.62,, 

liradır. 

IlI - Eksiltme 23/ VIII/ 939 çarşamba günü saat 14 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname her gi.!n sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "6412,, 

Bostancıda Sah·llde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz ke~arında önü kumluk 

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

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi y~ -
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 

dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,. idare memurluğuna müracaatları. 

lıtanbul Oniv~rsiteıi A. E. P. Komisyonundanı 
t ş Muhammen twtan Teminata Dıale giiaü 

Lira Lira 

1770 adet mevcut nü- 942 , 707 4/ 9/ 939 saat l:S 
mune üzerine havlu Perşenbe 

684 adet terlik 700,80 53 
" 

15,5 

Kitap teşhir camekiııı 778,90 59 
" 

15,5 

Beş kalem sebze 3587,57 270 
" 

14 

Yukarda yazılı dört kalem iş Üniversite Rektörlüğünce ayrı ayrı a
cık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihale günü Ticaret Odası kağıttan 

ve teminatlarile Rektörlüğe gelmeleri, liste ~!~eleri pazartesi ve 

pel'l8Dbe günleri Rektörlükte göriüür.. "6283,, 

B • 
1 RA 

Öğleden sonra Beyoğlu AğacaıllU 
karşısında No. 33 Telefon 4 

1 
Yarım litrelik bir şişeSi 

16 KURUŞTUR. 1 

GAZETEMİZİN KAAIDI 
İstanbul Basım 1stih· 
lak Kooperatifi Şir· 
ketinden alınmıştır· 

Soğutulmuş Lahanesile vesair sebeble hiç bir 
fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti. 
.yenleri en yalan inhisar idaresine haber veriniz 

• 
Şlse depozitosu aynca 10 Kuruştur. 

.~ .. ~.. : 

inhisarlar idare.5İ 

' . ,_ 
. ... . ' 't. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden· 

- Mektebimize 939 y1lı zarfıncla talebe kayıt ve kabulü şeraiti. •• 
ıılv 

1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere 
senedir. Yatıli ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kapt.an ,·e ııııJ 
kinist. ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hustısBtl 
mektep tarafından temin edilir. 

ıı· 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe 

3 

nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebenin orta mektebi bitirmiş -ve yJf 
ları on beşten küçük, on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olıtı31jt1 
lazımdır. .,t 

3 - Yazılmak için pazarteai, çarşamba ve cuma günleri mektebe 

racaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidal3rııı• 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. ,. 

A - Hüviyet cüzdanı 

B - Aşı kağıdı .· 
C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyaııut 

musaddak suretleri 

D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kiğıdı 

E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan 

F - 6 adet kartonsuz fotoğraflan "9X 6 eb'acİmda,, '61: 
5 - Yazılnı~ işi 26 ağustos 93~ CWnartesi gününe kadar<lll'· .,,, 

olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi• muayeneleri için ,. 

saat 8 de mektepte bulunmalan llzımdır. c 
6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne mür&~. 

olunmalıdır. 1stanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara~ 
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta 
gönderilmesi li.zımdır. "5272,, 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOOLU 

Ne!jriyat müdürü: Ma_cit ÇETİN BaıHkllğı yer: Matbaai Ebu*# 


