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Harp kopmak ~zre mi· 

Memeld• Tevklfler 
.Val'§Ova, 21 (A.A.) - Gazetele

rin Memel'den aldıkları haberlere 

göre, Gestapo, son günlerde Memel
de yüzden fazla kimseyi tevkif et
miştir. Bunların arasında, Nasyo
nal - sosyalizm aleyhtarı bir teşek
kül vücuda getirnıeğe teşebbüs et
mekle suçlu birçok genç Hitlerciler 
de vardır, .,,,..,. :. · 

Machrsch - Ostrau, 21 (A.A.) - Bohcmya \'e i'Uora\-.ra hudutlarını 
kapattıklarmdan sonra, Polonya a.<ikerleri yolları \'e köpriileri dinamitlt'· 
miı>lerdir. Polonya, Bohemya ve Moru·ya hudutlarında '.l'esclıPnc ıııınta 
kasında büyük ku\'\'etler tahşit eylemektedir. 

Wirbitzde, Reichwaldauda, Po
tersuvalddn ve Friedeck'de mühim 
harekat müşahede olunmaktadır. 
Diğer taraftan Polonya müfrezeleri 
Julburncau istikametinde ilerlemek
tedir. 

POI .. O~YA1''"1N A8Klmt 
TAllŞİDATI 

Brcslau, 21 (A,A.) - Polonya
lılar hudut civarında mühim askeri 
hazırlıklar yapmaktadır. 

(Sonu 3 fıncü ayfaınızda) 

Londıraya Giden Askeri Heyetimiz Döndü 
rantilerinden bir kaç haf ta sonl'& 
teati edilmişlerdi. Bu garantileri bir 
İngiliz - Türk muahedesi tesbit e· 
decektir. 

CEPHESi HAZIRDIR 

B iz Wıllkeyi Daazig tarafuulaıı 
gözlerken Rumen - Macar hu

dudunda birtakım kanlı vak'alann 
tahaddüsüne phit oluyoruz. 

Ayni zamanda Macaristanın mih
ver devletlerinin askeri ittifakına 
girdiği haberi de ısrarla deveran 
etmektedir. 

Nazan dikkati bir tarafa çekip 
darbeyi hi~ umulmadık cihetten in
dirmek mibvercilerin eski bir t.aar
nız tabiY.esldir. Bunu müteaddit 

t.ecrübelerle öğrendik. A~ÇUI sUlb 
cepbesini gafil avlamak arilk bir 
hayli müşküldür. Çünkü iCabedm 
tedbirlerin hepsi alınmıştır. 

Alman l'e İtalyan milletleri a
caba hakikati ne zaman anlıyacak
lar \'e dünyayı daimi bir heyecan ve 
heltt.an i~inde yaşatmanın herkes
ten e\'l'el kendilerini mutazarrır et
tiği hakikatini kavramakta daha ne 
kadar gecikecekler! 
A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU 
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Damat Ferit, Sultan Vahidet· 
Çalışıyordu tini Kandırmağa 

Bir aralık hamam dairesinden 
çıkmış, Cihannüma kasrı önüne gel· 
mişti. Büyük havuzun kenarların· 

da yapılmrur.m istediği ördek kü
meslerile güvercin kafeslerinin yer
lerini bir ustaya tarif ediyordu. Tam 
bu esnada Danıad Paşa, gelmiş, se 
vinçli bir yüzle velinimetine doğn 
ilerlemişti. Etckliyerek ubudiyet v~ 
hürmetini gösterdikten sonra, kula. 
ğına eğilmişti ve: 

- Şevketlim, demi§ti. Çok mü
him bir haber var. Fakat sıhhati 
derecesini tahkik etmek imkanım 

bulamadım. Bulgaristan Başvekili 
Gospodin "Malinof,, un itilaf devlet
leri başkumandanlığına müracaatla 
mütareke teklifinde bulunduğu ri
vayeti deveran ediyor. Hatta, cep
hede bulunan Bulgar ordusunun is
yan ettiği ve Sofyaya doğru yürü
mekte olduğu da söyleniyor. 

Vahidettinin ya teessürden ya 
J1a sürurdan gözleri birden büyüdü. 
Bir kaç saniye eniştesinin yüzüne 
§8.!'}kın §aşkın baktıktan sonra yut· 
lrunarak sordu: 

- Muhakkak mı acaba, nere
den aldınız bu haberi?. 

- Bugün kulunuzu ziyarete ge
len bir Alınan dostum, çok gizli tu
tulması ricasile söyledi padişahım. 

- O kimden işitmiş, sormadınız 
mı ? .. 

- Sordum şevketlim, Erkanı

harbiye Reisi "Fon Sekt,, paşanın 
maiyetinde bulunan bir Alman zabi
ti söylemiş ona. Dostum, Almanlann 
bu haberden çok müteessir oldukla
rını ve haberi karargahta bulunan 
bütün Türk zabitlerinden sakladık
larını da ilave etti. 

- Envere de söylememişler mi 
acaba? .. 

- Bahsetmedi ondan padişa
hım. 

- Her halde ondan da sakla
mış olacaklar? .. 

- Yahut, Envcrln de haberi ol
ması ve zatı şahanelerinden sakla
mnsı ihtimali de vardır şevketlim .. 

- Zannetmem. Haberi olsaydı ... 
Damad Ferid, şeytani bir tebes

sümle gözlerini kırparak Vahidet-

Erzurumlu Kanldmamı zadelerden 
l\litat Bey 

tan aşağı sUzdükten sonra, mem
nun ve meraklı bir tavırla sordu: 

- Var mı ~ir hazırlığın Ferid?. 
Damad Paşa, sevinçle parlıyan 

gözlerini, Hünkarın merakla kırı-

şan çehresine dikti. Hürmetle etek
ledi. Ve: 

- Elbette Padi§ahım. dedi .. 
Kulluğumun, sadakatimin icabı idi 
bu. Şimdi hepsini birer birer arze
deceğim. Buyurunuz köşke gide -
lim .. 

Günün iki saltanatlı entrikacısı 
kolkola ve güle kınta Cihannüma 
kasrına girmişti. 

••• 

S adrnzam Talat Paşa, Azer
baycan ve Gürcistandan ge -

len heyetlerden, fırkanın ve hüku-
metin menfaatine muhalif olarak 
Gürcistanda bazı teşebbüsler haber 
almış, pek ziyade sıkılıp gazaplan
mıştı. Hadise şu idi: Gürcistanın 

asil ve büyük bir ailesi olan San -
cakdar Beylerinden Şakir Paşazade 
Ahmed Bey "Acara,, da bir Müs
lüman Cümhuriyeti teşkili teşebbü-

ikinci Hava 
Taarruz T ccrü
bcsi Bekleniyor 

lstanbula yapılacak ikinci tay
yare hücumu tecrübesinin bugün 
veya yarın olması muhtemeldir. Bu 
tecrübe.nin birinciye nazaran çok 
daha muvaffakiyetli olacağı tahınin 
edilmektedir. Birinci tecrübeden a
lınan derslerden ikinci tecrübede 
çok iyi bir tarzda istifade edilecek
tir. 

İstanbul Pasif Korunma amiri, 
Emniyet Direktörüdür. Bu itibarla 
ikinci tecrübeye ait organizasyonu 
tamamen emniyet müdürlüğü ala
caktır. 

Vilayet ve ciheti askeriye bu de
nemede tamamen munzam bir rol 
oynıyacaktır. lstanbulaa hava taar
ruzunu haber verecek canavar dü
düklerinin miktarı arttınlmıştır. 

Dahiliye vekaletinin 
bir tamimi 

Vilayet ve Belediyeye gönderilen 
bir tamime nazaran devlet dairleri
le sermayesinde devletin iştiraki bu 1 
lunan müesseselerin dövizle mUba
yaatta bulunabilmeleri için Heyeti 
Vekile kararı lft.zımgelmektedir. Ba-

zı resmi dairelerle devletin serma
yesi bulunan müesseseler buna ria-

yet etmemektedirler. Bu nevi hadi
selere sebebiyet verilmemesi alaka
darlara bildirilecektir. 

Amerikan konsolosu Vilayeti 
tebrik etti 

Amerikan konsolosu dün sabah 
Vali muavini Muzaffer Akalın'ı zi
yaret ctm~tir. Konsolos hava tec
rilbesi esnasında Amerikan Ataşesi 

ile beraber yolda olduğunıı ve tec
rübeyi bu suretle bilfiil takip ettiği
ni söylemiştir. Konsolos tecrübe es-

nasında görülen intizam ve soğuk
kanlılığı çok takdir ettiğini söyliye
rek .Muzaffer Akalını tebrik etmiş
tir. 

ArjanUn ko naolosunun 
ziyareti 

Yeni gelen Arjantin konsolosu 

tinin sö2ünü kesti ve: 

sünde bulunmuştu. Batum ve hava
lisini de teşkil edeceği hükfımcte 
katmak istiyor ve buna uğraşıyor- Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfi 
du. Sadrazam Paşa, bu teşekkülü ~arı ziyaret etmiştir. - Katiyen emin olunuz ki Pa

dişahım. dedi. Şahıslarının, mensup 
olduklan fırkanın sukut ve izmih
lalini gösteren bu gibi haberleri, 
gerek Enver ve gerekse Talat Pa
ealar zatı şahanelerinden saklıya

caklardır. 

- Sebep? .. 
- Pek basit şchriyarım. Saray 

etrafında dolEUJbrılan, hatta ne di
yeyim, harimimize kadar sokulan 
hafiyeler, hiç şüphe yok, bwıların 
zati Padişahilerindcn ve ferman ve 
işareti hümayununuzla vaki olacak 

• bir galeyandan korkup çekindikleri 
ııin en canlı delilleridir. Pek tabii· 
dir ki, böyle bir ihtimalin endişe
leri içinde kıvrananlar korktukları 

!- hadiselere meydan vermemek üze
re, bu gibi haberleri zati şehriya
rilerinc arzctmezlcr. 

Hünkar başım önilne sarkıtmış, 
ciddi bir düşünceye dalmıştı. Alnı 
.kırı§IDlş, çehresi kızarmıştı. Belli 
ki, zihnini bir şüphe kemiriyor, yü
reğini bir merak didikliyordu. Bir
kaç dakika bu vaziyette kaldıktan 
~nra, gözlerini muhntabına dikti. 
:Ve: 

- Ferid. dedi. Nasıl anlıyacağız 
bunun hakikatini? .. 

- Çalışırız padişahım.. 

- Fakat, mümkiln olduğu ka-
dar az bir zaınandn. 

- Ferman Padişahımın. Fakat, 
tasavvur ve arzuyu hümayunlarını 
'istifsar için acizlerine bilınem mü
saade buyurulur mu? .. 

Hünklr, 11eytani bir tebessüm
le muhatabının ytizilne tekrar bak
tı ve sordu: 

- Buna neden lüzum görüyor
sun! .. 

- Temin ve ihzar ettiğim naçiz 1 
vesaitimi, derhal harekete geçirmek 
ve makamı hilft.fet ve saltanatını -
zın selAmet ve saadeti yolunda, i
cap ederse, canımızı vermek için 

' şchrlyanm. 

Vahidettin, hayret ve taaccüp 
ifade eden bakl&larla cni§tesini baş 

fırka namına takip ettiği progra - BELF..IlİYEDE • 
ma hiç te uygun görmemiş, bilakis, • 
hükumetin bazı menfaatlerine çok 
ta aykırı bulmuştu. Şakir Paşazade 
Ahmecl Beye, bu teşebbüsten sar-

fınazar etmesi hakkında biribiri 
tizerine çektiği birkaç telgraftan 

hiç birine cevap alamamıştı. O gün
lerde, alakadarlardan aldığı telgraf 

larda, yapılan tenbihat ve tebliga
ta rağmen, Ahmed Bey ile, kayın 
biraderi Arslan Beyin teşebbüsle
rine devam ve teşkilatlarını tevsi 
eylediklerini bildiriyordu. 

Talat Paşa, karannı vermişti. 

Ahmed Beyle anlaşmak ve icabında 
mahallinde teşkilat yapıp boğuş -
mak üzere o ha valiye birini gön -

dcrmeyi lUzumlu görmüştü. Gönde
receği zatı da bulmuştu. Bu zat, 

Sancakdar Bey ailesile münasebet 
ve sıhriyeti bulunan Erzurumlu 
Kavakimarnı zndelerden Mitat 
Beydi. Tnliit Paşa, Mitat Beyin 

bu f§i başarabileceğini kuvvetle ü
mid ediyor. Kendisinden maddi ve 
manevi, şahsi ve resmi her türlü 
muavenet ve müzalıeretini de esir
gemiyordu. 

[Devamı var] 
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Dahiliye Vekili ekmek 
işile meşgul oldu 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 
Belediyeye gelerek bir müddet meş
gul olmuştur. 

Dahiliye Vekilimiz bilhassa ek
mek meselesile meşgul olmaktadır. 
Kendisine Belediyede bu mesele et
rafında geniş izahat verilmiştir. 

Faik öztrak ayni zamanda Vali 
muavini Muzafferi de Belediyeye da 
vet ederek pasü müdafaa tedbirleri 
hakkında kendisinden izahat almış
tır. 

Beb k-lstlny yolu in' • 
ati ğır gitmlyormu' 
Bebek - 1stinye yolundaki faali

yetin ağır gittiğine dair yapılan şi
kayetler ''e gazete neşriyatı üze
rine Nafıa Vckfileti İstanbula bir 
müfettiş göndermiştir. 

Şehrimize g"lcn bu müfettiş yol
daki faaliyeti tetkik etmiştir. 

Bu hu:mstn hazırladığı raporu 
Vekalete gönderecektir. 

Öğrendiğimize göre müfettiş in
şaatın ağır gittiği tarzındaki şika-

yetleri haklı görmemiş ve inşaatın 
normal bir süratle ilerlediğini tesbit 
etmiştir. 

istimlak komisyonu faaliyete 
geçiyor 

Şehir Meclisi tarafından seçilen 
istimlak takdiri kıymet komisyonu 
bu sabah bir toplantı yaparak der-
hal faaliyete geçecektir. Bunun için 
icabedcn hazırlıldar yapılmıştır. 
Komisyon bu sabahki toplantıdan 

sonra bilfiil işe başlıyarak yeni çı

kan istimlak lmnunundanberi mual
lakta duran istimlfı.k işlerini tetkik 
edecektir. Komisyon mesaisini bil

hassa ~lninönü mıntakasında tek
sif edecektir. 

Okuyuculanmız 

Diyor ki: 
Kaplıcarar Reisi Diyor ki 
Sayın gazetenizin 10/ 8/ 939 

tarihli sayısının ikinci sayfasın
da "Okuyucularımız Diyor ki,. 
sütununda "Haklı bir sual,, ba§
lıklı kari mektubuna cevaptır: 

Eski Bursa valisi Bay Şefik 
Soyer tarafından ancak hafta
da iki gün bulunmak üzere 350 
lira gibi fahiş bir ücretle Alfons 
isminde ve casus olması muhte
mel bulunan bir İtalyanın istih· 
dam edilmekte olduğu ve bu 
yüzden Bursa lrnplıcaları idare 
heyetini teşkil eden Belediye
.den müntehap azaların istifa 
ettikleri yv.ılmaktadır. 

Bursa kaplıcaları Türk Ano
nim Şirketi idare meclisinin ka
rarile üç senedenbcri Çelik Pa
las otel ve banyolarında müte
hassıs m üd Ur sıfatile ve yalnız 
yaz mevsimi için istihdam edi
len Bay Alfons, on dört sene 
müddetle, Seyrisef ain, Deniz
yollan, Akay idaııelerinde ve 
Yalova knplıcaları ile Riyaseti
cümhur yatlarında kamara mü
tehassısı olarak çab§mış bir 
Dalmaçyalıdır ve Yugoslav te
baasındandır. İtalyan olduğunu, 
hele casus olması muhtemel bu
lunduğunu hiçbir yerden duy
madık. Kendisi hakkında eğer 

en ufak bir şüphe ve zan bulun
duysa bu gibi mevzularda çok 
hassas bulunan devlet teşkila
tı, yukarda çalıştığını saydığı
mız yerlerde bir an bile istihda
mına miisaade etmezdi. Kaldı 

ki eski vali Şefik Soyeı, Bursa
da hi.ikumetimi;dn P.n büyii.k 
mümessili olarak bulunduğu se
nelerde bu hassasiyeti herkes
ten çok göstermiş, va tan ve 
millet işlerinde daima ön safta 
yer almış bir idarecidir.. Hak
kındaki imalı yazılar şirketimi

zi bilhassa teessüre scvketmiş
tir. Bursa Kaplıcaları T. A. Ş. 

e leclisi neis.i Hali.ık Saman 
ntz DERİZ Kl : 

Bursa Kaplıcalan Şirketi 1-
dare Meclisi Reisinin tavzihini 
yukaı·ıya aynen derct>ttik. Bir 
tavzihnameden ziyade bir teyit
namcyi andıran bu yazıda haf
tada iki gün işe gelen bir ya
bancıya yüksek bir ücret veril
diği tekzip edilmemekte, ancak 
bu yabancının casusluğunun 

şimdiye kadar işitilmediği tas
rih olunmaktadır. 
Şikayeti serdeden okuyucu

muz Bursa kaplıcalarının 350 
lira ücretle çalL']tırdığı yabancı
nın mutlaka casus olduğunu id
dia etmemiş, bir ihtimalden 
bahsetmişti. Kaldı ki bir kim
senin casusluğunun o zamana 
kadar işitilmemiş olması bir şey 
ifade etmez. Casusun yegane 
vazifesinin hil\•iyetini mahirane 
gizlemek olduğunu sayın reis 
acaba bilmiyorlar mı? Casuslu
ğu rivayet edilen bir istihbarat 
memurunun gizli memurluğu 

nerede kalır? Her casus mutla
ka sıfatı dillerde destan olan bir 
kimse mi teıakki olunuyor? 

Bir millet vekili kadar maaş 
alan bir ecnebinin bu yUksek 
ücreti hak etmek için pek yük
sek meziyetleri haiz olması la
zınıgelir. Ancak kamarotluğu 

bu meziyetler sırasında saya
mazsak sayın re.is bizi mazur 
görmelidirler. 

Biz, eski Bursa valisi hakkın
da bir imada bulunmadık. Bu 
zatın zamanında olmuş bir va
kadnn bahsettik ve bir ecnebi 
mütehassıs kamarota bir mebu
sumuzun aldığı ücrete yakın bir 
para verilmesinin hikmetini hfila 
da anlamış değiliz. Kanaatimiz
ce 10 paramızı şiddetle kıskan
mak mecburiyetinde bulunan 
fakir bir milletiz. Bursa Kaplı
calar İdaresi yüksek üc~etle mü 
teııassıs yabancı bir kamarot 
besliyeoeğine dört yoksul Türk 
yavrusunu doyursa emin olsun 1 
ki bu hnreketile halkta bin bir · 
mütehassısın temin edeceği bir 
rağbet ye alaka uyandırmış o
lur. 

Maarif Vekili 
Dün Ankaraya 
Gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Bay Hai'lan 
Ali Yücel dün akşam Ank:ıraya ha
reket etmiştir. 

Maarif Vekilimiz istasyonda ma
arif müdürü Tevfik Kut ve maarif 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

Bira Buhranı ----
Her yerde bira olduğu 

anlaşılıyor 
Bira fiyatlarının ucuzlaması üze

rine istihlfıkin artması yüzünden pi
yasada birn kalmadığı yapılan şika
yetlerden anlaşılmaktadır. Bu şika
yeti nazarı itibara alan lstanbcl be
lediyesi reis muavini Bay Lutfi Ak
soy bizzat teftişler yapmış, ayrıca 
diğer bütün kaza kaymakamları da 
kendi mıntakalan dahilinde teftişler 
yn pınışlardır. 

Bu teftişler neticesinde yapılan 
şikayetlerin haklı olmadığı ve her 
tarafta bol bira b•,landuğu anla~ıl

ı mıştır. 

Diğer taraftan belediye hira u
cuzluğundan sonra bir çok bira sa
tan yerlerin tarifelerinde tenzilat 
yapmJBtır. Bu tenzilat bira fiyatla
rında yapılan tenzilat nishetindedir. 
Ve %35 i bulmaktadır. 

· Bununla beraber 1stanbul beledi
yesi bira fiyntlan için yeni bir umu
mi formül hazırlamaktadır. Bu for
mülden sıJnra bira fiyatları otomatik 
olarak tesbit olunacaktır. --Üniversitede ders 

başlangıcı 
Bu sene, Üniversitenin talebe 

kaydına 15 Eylülden itibaren başla
nacaktır. İkmal imtihanları da gene 
15 Eylfılden sonra yapılacaktır. 

Senelik tedrisat, ilk teşrinin or
tnlıırı \•cya sonlarına doğrudur. 

Kendi fakültelerinde sınıfı geçmiş, 

fakat lisandan ikmale kalan talebe
lerden istiyenlerin lisan ikr.ıalleri 

29 Ağustosta yapılacaktır. 

- -·-
Camilerin etrafındaki 
tarihi eserler de tamir 

olunacaklar 
Her sene olduğu gibi. bu sene 

de, evkaf idaresi, harap olmağa yüz 
tutmuş sanat 9.bidelcrimi7J, hir 
program dahilinde peyderpey tamir 
edecektir. Bunlar meyanında Fatih, 
Şehzade ve .b.yüpsultan camilerinin 
esas keşifleri yapılmaktadır. Hatta 
bazılannın bitmiştir. Tamire yakın-1 
da başlanar.aktır. 

Şimdiye kadar Vakıflnr İdaresi 
tamir etmekte olduğu müştemilatlı 
eserlerden, yalnız cami kısmı ile a
lakadardı. Halbuki bu sene, tamir e
dilen ve edilecek olan eserlerin kıy
metli müştemiüıtı da nazarı itibara 
alınmıştır. Nitekim Üsküdardaki 
Şcmsipaşa camisinin harap medre
se ve dershanesinin, cami ile birlik
te toplu bir halde ihyasına başlan
mak üzeredir. Gene, Üsküdardaki 
Koca Kasım eserlerinden Çinili ca
minin de, umumi plan tertibine da
hil olan medrese ve şadırvanı, loy
ruetli örnekleri gibi tamir edilecek
tir. 

et 
Yeşilay Gen!;lili Jusmı Umumi 

Katiplii;oiııdcn: 

Cemiyetimiz 25 Ağustos 939 
cuma günü köprüden sekizi beş ge
çe kalkan vapurla Altınkuma bir ge
zinti tertip etmiştir. Üyelerimiz ve 
ülkümüzU sevenlerin gelmelerini ri
ca ederiz. 

HALKEVl .. ERİNDE : 

M u Ek i Dersi rl 
Şehremini H alkevinden: 

Evimizde teşkil e.iilen ve değer· 
H san'atkarlarımızın idare ettiği 
orkestradn. çalışmak istiyenlerin 
her gün öğleden sonra ev sekreter
liğine mUracaat ederek kayıtlarını 
yaı>tırmalan ilan olunur. 

Saz çalma derecesi mevzuu ba
his değildir. Hiç bilmiyenler veya 
az bilenler için de ayrıca ders gös
terileooktir. 

Hadiselerin seyrinde 
Alman ıiyaseti 

·r katnJl Beynelmilel vaziyet, ha a IM 
lık ve neticesi, harbe veya 6~ lll 
müncer olacağı henüz . bir t~et 
kcstirilemiyen müthiş bır fel tJ1 

uçurumuna doğru gidişinde ~e~\i 
ediyor. Haditıcierin scyrın eıış 
muğlak vaziyt!tler, neticesiz ko~ıı.r 
malar, el altından ınanev~ t 
haris emellerin bchı.:meha.l fiihY8. 
saha::nna çıkanlması lehinde 1~ 
la durmalar, karşı karşıy~ gel de
nıilyonlarca ferdin istikbalındc h·ıo 
rin akisler uyandıracak \"eÇ 

1 

tesir ediyor. i 
Bu arada Alman matbuatı Y~. 

Alman siyaseti her aünkil vuk 
eı yo· 

suzluğunu ilan ediyor. Zira nas yn 
nal - sosyalist rejiminin °.:«1 el" 
çıkardığı bir diktatörlüğün gost'll 
diği program haricinden dışarı~U· 
çıkamıyan ve hadiselere aykırı tıe
kümleri tereddütsüz bir sur:t::uği 
yan eden bu matbuatın so)l . ,., 
sözlerin, Alman siyasetini ~ayrı bil' 
resmi olarak gösterdiği aş~ar 
keyfiyettir. dO' 

Şimdi Alman matbuatının r 
layısile, ornlarda hakim siya~ ~
tinin resmi organları, rutıeriJl ,·e 
vusturyayı, Südet topraklarını ıssı 
Çeko - Slovakyayı dünya hari dtıd 
Uzcrinden kaldırarak Alman btl P3 
ları içensıne sokmasını?. .. )S':us
devlct adamlarını bir suru kR b\1' 
tan kurtarmış olduğunu . ve ·nit' 
günkü meselelerin de tasflYCSl btl 
makul ve zaruri olduğunu re 
bapta, artık geri gidemiyecek k

3
; 

dar kendilerinin ilerlediğini ,.e rsB 
ğer harb yapılmak istenıniY~·ği· 
tatmin edilmelerinin lfızıın gel ı 
ni ilan ediyorlar. 

Bu noktai na7.ardaki gülUnÇ ıııtue 
"kkll hakeme tan.ı hakikaten dı 111 

şayandır. Ba.zı müstakil devictie~ıc 
ortadan kalı1ı rı lınasile, A vrıı~a tıit 
kabustan kurtulmamış, bi1iik15 ~ 
kabus uçurumuna yuvnrl~~1'il 
tehlikesine maruz kalmıştır. ÇW'·bi 
ferdlerin hayalında olduğu gı ılı 
devletler camiasının hayntın 
da, kabusun, ancak intizamsıı. ~: 
:reketierin, hakkn ve mükellef•_Y 1• 
lere riayet etmemenin netice~ıı· 
duğu malfımdur. Bundan, Alıll t 

·aye 
rın mevcut nizam ve hukuka 1:' 00 
etmiyen ve hukuki idealin ustil0 

IJ1 
tutulan siyaset prensipleri de''tı t 

• w•1 biıf» 
ettikçe yalnız Avrupa dcgı ' J<Ut· 
mihver devletlerini teşkil edeJl ~ 
leler de kurtulamıyacaklardır .. ·esi 
vet, bugünkü meselelerin tnsfı) ıı 

bııtl 
makul ve zaruridir. Zaten }{i! 
kimsenin inkar ettiği . yoktur . 06 
Esas bu tasfiye işinin ne şcltil 
bir hnl sureti göstereceğidir. • 

Şüphesiz mihver nokta.İ ~~
ııa göre bu hal sureti, .Münth Jt ,e 
feransını canlandıı·an vaziyete 

onu müteakip ileri sürülen id;r: 
lnra tevfikan tahakkuk edee it•. 
Halbuki bu keyfiyet, AvrupnY1 
buo girdabı içerisine sokacattır·,,11 

rŞı!Jı• 
Bu meseleler ancak kıl dtlt 

itimatla ve milletlerin milli }l~i· 
ve istiklfı.llerine halel iras eyl 
yecek şekilde hnllcdilebilecektir· rt" 

. utıw 
Almanya, kuvvet istima~,~~ şe-

bir seferberliğin icabettirdıgt • ııl' 
kilde kendisini sonsuz feaııl<~1~ 
ve mahrumiyete sokarak toP1 iJt' 

olduğu 2 milyon askerini, ııııd~, 
den fözla bir gururla. nutı.ık. re~ 
radyo, filim gibi propaganda. 'i)JJ. 

talarından istifade eyliyer~l< c erı· 
na göstermesini ilan etmesıle gel ı 
ye Almnnyanın dönmiyecck ]{~ıe
ileri gitmiş ise bunda sulh cc 'tJ' 
sinin Jmbahati yoktur. Hele bıl 

11 
• 

beb dolnyısile tazyik edici ~i~e
sanla tatmin edilmesini ıs. ~-ıı· 
sının siyasetteki t.ecrübe 'e ı>etı 
kufu ile en ufak bir mfu13S8 
yoktur. d ıı 

Almanya, bugün iddi.8.Jnôn 1 . 
dönmek istcnıiyebilir. Fakat ~ ... 
nelmilel filemdeki müeyyide ., • 
vetlcri yolundan çıkan ve ne ~t'• 
pacağını şaşıran dimağ~ı. )·e~, 
hareket noktasına getirebilir· edcıl 
tarihin seyrinde hakka istinat go.lC" 
taraf, daima nokto.i nazarını tP 
be çaldırmı~. ve cemiyet Wl~ iti• 
ihlal eden unsurları sükfıntı. .<Je ~ıı 
dale getirmiştir. Tabiattek1 1~ 
kanunların haricinde k~nıı1 ~J1lll 
beşer kütleleri bu hakikati d rı~t· 
1tözfoıilnde tutmağa mecburdu ,: 

or. Reead $AG~ 



..... -... ~ : ...................... 
Mi1li Şef Kahraman 
Orduyu Tebrik Etti 

[Baş tarafı 1 aci sayfada] ı 
Cluf.undan başta Milli Şef İnönü ve 
ll)'ln Mareşal olduğu halde Başve
ktı Refik Saydam, Milli Müdafaa 
\'ekili Naci Tınaz, Nafıa Vekili Fu
at Cebesoy, manevra kumandanı 
l'ahrettin Altay, yüksek kumanda 
laeyetile emekli generaller, Kfızıın 
l>irik, baza asker mebuslar, Mısır 
lakeri heyeti, ecnebi ataşemiliterle

• IQatbuat mUmes.<illleri de hazır 
8'narak harekatı b;ı.şından sonu-
lla. kadar takip etmiş ve Türk aske
l'bain yiğitlik ve metanetini bir ke
" daha yakından görmüşlerdir. 

Sabah saat 8 de maiyetlerinde 
Wksek kumanda heyeti olduğu hal
- manevra sa.hasına giden Mareşal 
~k yollarda bir iki defa tevak
~ ederek kıtaatın harekatını ya
~ takip etmiş ve manevralara 
iMirak eden kumandanlanmıza ha
l'ita üzerinde muhtelif sualler sor
~ suretile yapılmış ve yapılacak 
~klt hakkında terfi edecek yük'* rütbeli kumandanlanmızın tat
"6kat sahasındaki kudret ve kabili
htıerini yoklamıştır. 

Soc günlerin harekat vaziyeti i 

"' idi: 
İlk hedef olarak Edirneyi ele ge-

tlrnıek istiyen bir mavi şimal ordu
lllııun blr haftadanberi Edirne • 
t.rklareli hatuna karşı yaptığı ta
"'ruzıar akamete uğratılmış ve kar
~daki mavi kuvvetleri yıprattık
\e.ıı sonra mukabil taarruza geçen 
~ cenup ordusu ilerleme isti
~ll mavi orduyu süratle geri çekil
~ mecbur etmiştir. 

Bu sıralarda kırmızı ordu ile it
tirat ederek harbe giren san garp 
'tduau da Edirneyi geçmiş ve Tun
" rarbinde mavi kuvvetlerle taar
'tlta başlamıştır. Bu vaziyet karşı
~ geri çekilen mavi ordu teda
ftlı bir vaziyet almağa mecbur kal
-._ olduğundan sıra kırmızı ordu
~ taarruzuna gelmiştir. Bu vazi
ht dahilinde b\llunan iki taraf ara
~da bu sabah şiddetli muharebe
' devam ederken diğer taraf tan 

kırmızı ordunun kat'i neticeyi 
~ için taarruz hazırlığında bu
~uğu müşahede ediliyordu. 

Saat 11 i 25 geçe Milli Şef lnönü 
~llılarındaki zevat ile birlikte ma
~ komutanı ve ata~militcrlerin 

Unduğu tepeyi teşrif buyurdular 
~, lllisafir ataşelerin ellerini ayrı 
~)rı. sıkarak kendilerine iltifatta bu 
"llldular. 

12 ye yirmi kala Mareşal Çak
~ da maiyeti erkinile birlikte 
..._hurreisimizin bulunduğu tepet gelerek Milli Şefle görüşerek 

U.,tular. 
lıııoL Bunu müteakip Cümhurreisi 
~ tepeyi terketti. Artık kırmızı 
" tamamen taarı llz& hazır bir 
\atyete geçmiş bulunuyor ve bu • 
~kil harekata tankların da işti
...__ ettiği söyleniyordu. Fakat ma
,"'YJ'a sahasında otomobillerle o 

dolaşıldığı halde tankların 

dığı yeri keşfetmek mUnıkün 
Jııı..... - Kırmızı kuvvetler bu vazi
~ iken mavi kıtalann araziden 
-.ıliyor, saat 12.30 sıralannda 
'\'ilerin mütemadiyen müdafaa va 
~erini tahkim ettikleri görlilü
.~u. Ataşemiliterler de olduğu 
~ öğle yerucği Lalapaşanın ko
tı gölgeli ağaçlık bir yerinde yenil..;e saat 1 . .10 da Orgeneral, ate
" tliterler saat 14 de de Mar~al 
~Yeti erkinı ve misafir emekli 
ı. ~lerle ve mebuslarla birlik
~ '-lUharebelerin cereyim ettiği sa
~t hareket ettiler. Bu sırada kır
~~ ordu biltün şiddetli taarruza 
~ış bulunuyordu. 
~Uç saat süren müthig bir harb 
~inde karşısındaki mavi kuv
~ kat't s Jrette hezimete uğ -
b~'"'Qak maksadile yi~tçe dövüşen 
~zı \\uvvetler mavi kuvvetleri 
~tırınış ve kendi lehh~rine ola -
~ tam ve kat'! neticeyi almaya 
~ clüşmanı mağHlp etmeye muvaf-

o'muştur. 

~ sırada ordunuıı gösterdiği 
~k muvaffakiyeti takdir bu -
'- Milli Şef Mare§ale ç"ektikleri 

~~rafla ordumuzu bu muvafia-
4': et.inden ötüril tebrik edlJorlar -
4ı aoııra kendileri de Y.Ubek 

kumanda heyetinin bulunduğu te -
peye gelmişler ve bir mliddet kaldık
tan sonra ayrılarak Edirneye dön
mtişlerdir. 

Alınan kat'i neticeyi miitcakip 
manevra kumandanı da Mareşalin 

aynına gelmiştir. Orgeneral Fah -
reddin Aıtayı tebrik eden Mareşal 
Çakmak ayni 7.amanda manevra ku 
mandanına Milli Şefin bir telgrafla 
ordumuza iltifatta buyurduklarını 
da bildirmiş ve bu esnada gene ata 
şemiliterlere manevralarımızda ha
zır bulunduklarınclan dolayı mem
nuniyetierini söylemişlerdir. 

Bundan som·a şehre dönülmüş 
ve bir haftadanberi fasllasız harbe
den kudretli kumandanlarmuzla 
kahraman Mehmetçikler de istira
hat& çekilmek üzere dağılmağa baş
lamışlardır. 

Bu manevralar ve neticeleri çe
lik Türk ordusunun eşsiz harp ka
biliyetini bir kere daha ortaya koy
makla beraber Mehmetçiğin en bü
yük sillhı olan çelik iman ve az
mine cumhuriyet devrinde dünya
nin en modern harp vasıta ve tek
niğinin de katılmasile ne yaman bir 
kuvvet olduğunu göstermiş ve bu 
gün manevra sahasında hazır bulu
nan ecnebi devletler milmessillerine 
askerlerimizin modem harp sillh 
tekniğine olan Unsiyetini de kabul 
ve takdir ettirerek güçlü ve yiğit 
Türk ordusunun bir k~re daha alkış
lanma.qını mucip olmuştur. 

Alınan tedbirler sayesinde bütlin 
manevra müddetince orduda hi~bir 
bulaşık hastalık görülmemiştir. Her 
giln muntazaman verilen kinin sa
yesinde malarya vak'ası hiç bir 
suretle tesbit edilmemiştir. Askerin 

sıhhati tam ve yolunda her müşkü
lü yenecek kudrettedir. Bir iki 
kaza vak'asından başka hastalık gö-

rülmemiş ve umum hastalık nisbeti 
normalden aşağı haddi geçmemiş

tir. 
Manevra kıtaatı yemeklerini de 

muntazaman almışlardır. Yalnız 

su noktasından görülen müşkülat 
da arazözlerle temin ve bertaraf e
dilmiştir. 

CÜl\IHURRElSlMIZIN 
MESAJLARI 

İstanbul, 21 (A.A.) - Altı gün
denberi Trakyadaki büyük manev
ralarda bulunan Milli Şef İnönü, 

manevraların neticelenmesi milna
sebetile Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmağ'a aşağıdaki 
mesajı göndermişlerdir. 

Doğantepe - Menekşe sırtlan 

Sayın Mar'e§al Fe\'zi ('akmak 

Genrl Kumıay Raşkanı 

Altı gündenberi devam l"Aea bü

yük manevralan arazi üzerinde ''" 
kıtaat içinde yakından takip ettim. 
Ordu manevranın tabiatından bu
lunan zorlukların hiç aza.ltwna
~ olan şartlan içinde kuman
danlar, uyguu ve isabetli tedblr
lerile \•e kıt'alar aal&ylflı, lnzlbatb 
ve yonılmaz faaliyetlerile tema
yüz etmitlerdlr. Talim ve terbiye
nin ea feyizli devri ve mühim .... 
kmi meselelerin tetkik sabası ola
rak 1989 manevrası hakiki bir ma. 
vaffaldyetle hitam bulmuştur. 

Yllksek sevk ve idarenlzin ba 
me..cıut neticesi için slZI ve mümtaz 
vazife hissinden ve kıymetinden 
dolaya OOmhurlyet ordusuna ha
rarette tebrik ederim. 

Milletimiz emniyet ve itillsınıo 
mesnedi olan büyük ordunun ku
mandanlanna, sUbay ve erlerine 

iHmat ve iftihar duygulan ne s.u-
ınlmaz bir surette bağlıdır. 

Reisicilmhur 
ismet lnönü 

• • • 
MİLi! ŞB ŞEHRİMtZDE 

Reisiclim!ıur İ~et lnö:ıtl, saa.t 
23,lt5 te 'l'rakyadan hususi trenle 

avdet buyurmu§lar ve 1"101-yada 

trenden inerek deniz köşküne git -
mialerdir. 

Milli Şefle berauer dönen Bqve
Jdl ve Vekiller de ayni trenle saat 

12,:ıcl de Sirkeciye muvualat etmif-
lerdir. - -

Manasız Bir 
Nümayiş 

Mehmetçiğin Destanı TUrk-lnoiliz Muaha-
---. - desi Aktedllmek Uzera 

(Be§ tarafı 1 inci sayfamızda; 

Alman ve İtalyan devlet adam· 
Jarı Hataydaki Türk nüfusunun u
mum nüfusun yüzde kırkını teşkil 
ettiğini kendileri söylüyorlar. Onlar 
yüzde kırkı itiraf edebilmek için 

bu nisbetin ne.kadar yüksek olması 
lizımgeleceği pek kolay takdir edi
lebilir. Almanlar Avusturyayı ilhak 
ettikleri zaman, halkın reyine mü
racaat edilmesine razı olmak cesa
retini gösterememişlerdi. 

Avusturya Başvekili Schussing
blr "Plebiscite,. ip yapacaktı. Ona 
meydan vermeden Avusturyayı zor
la igga.I ettiler. işin hakikatini derin
leştirmeden bir Alman ülkesi deyip 
geçtiğimiz Avusturyada hakiki bir 
rey toplanılaa acaba halkın yüzde 
kaçı Alman idaresini istiyecektir? 
Burası me~hul. Fakat biz hiç olmaz
sa, yine kendilerinin itirafile sabit 
olduğu üzere, Hatayda yüzde kırk 
nisbetinde bir ekseriyete malikiz. 

Yukarıda bahsettiğimiz havadi
sin altında Şamdan çekilmiş bir tel
graf ta görUyonız ki bunda bazı 
ermenilerin Halaydan çıkarılmış ol
duklarından dolayı nümayiş yaptık
tan bildiriliyor. İtalyan gueteleri 
bunu da bize bir kusur diye isnad 
ediyorlar. Halbuki biz Hataydan hiç 
kimseyi çıkarmadık. Alman ve İ
talyan tahriklerine ,teşviklerine, if -
tiralarına aldanan bir takım zaval
lılar kendiliklerinden Hatayı terkle 
uzaklaştılar. ltalyan ve Alman ga
zeteleri b;r taraftan bizi böyle bir 
kısım ahaliyi memleketlerinden kov
mak suçile -sırf iftira eseri olarak
itham ederken, diğer taraftan 
Brenner hudutlarındaki iki yüz elli 
bin Almanı zorla tehcir hareketini 
irtikap ediyorlar \'C yapılan mezali
me bitaraf ~ahitler kalmamak için 
oralardaki bütün ecnebileri de uzak
laştırıyorlar! 

Almanlar ve İtalyanlar bu rea
liteleri hiç ağıza almıyorlar. Fakat 
müracaat ve hitap ettikleri bitaraf 
memleketler efkarıumumiyesi göz
önlindeki şu hakikatleri bilmiyorlar 
mı? Almanlar ve İtalyanlar hak, a
dalet, ahlak ve prensip gibi sözleri 
ağıza aldıkça ve bunlar namına bir 
şiklyet veya müracaatta bulunduk
ça kendi kendilerinin aleyhinde ça
lışmış olduklannı, kendilerine söz 
getirdiklerini anlamıyacak kadar 
tenkit ruhunu. muhakeme ve man
bk kabiliyetini kayıp mı ettiler? 

_ 5 _ tepenın üzerine cehennemi bir ate., 
açmışlardı. Buna rağmen kahra

.l:sarbnlı Hasan Oğlu 
Ha 1i1 

1921 ağustosunun 26 mcı günü 
sabahı. Henüz doğmak üzere bu
lunan güneş, Başkumandan Musta
fa Kemal ile Büyük Erki.n.ı Harbi
yei Umumiye Reisi Müşir Fevzi ve 
Garb cephesi Kumandanı lsmet Pa 
şalan Kocatepe karargahında bul
du. 

O anda Başkumandan , Birinci 
Kolordu topçu kumandanı miralay 
Naci Beye Türk milletinin ebedi 
kurtuluşunu müjdeliyen şu emri 
veriyordu. 

- Ateş açınız! 

Düşmanın bir sene uğraşarak 

askerlik fenninin en modern vesa
iti ile tahkim ettiği ve aşılmaz ad
dettiği Tınaztepe şimdi Türk top
larının ateşi altında sarsılıyor -
du. Yavaş yavaş yükselen güneş 

kanlı bir harbin bütün haşmet ve 
azametini aeyrediyordu. Topçu ate
fini müteakip bugünkü Milli .Mü -
dafaa Vekilimiz General Nacı Tı

nazın kumandasındaki 15 inci fır
ka önünde durulmaz ve dayanıl -
maz bir taarruza başlamıştı. Git
tikçe inkişaf eden taarruz Türk 
milletinin karanlık gecelerini ay -
dınlatan ilahi bir meş'ale gibi iler
liyordu. Tınaztepenin Birinci Kolot 
dunun top tufanı arasında .kayna
yıp, atıldığı bir anda General Feh
mi ve llyasın kumandalarında bu
lunan 38 ve 56 ncı alayların süngü 
hücumu başladı. 

Muharebe bütün şiddet ve aza
metile devam ediyordu ve her ge
çen saniye düşmanın ezici \'e kahir 
kuvvetimiz altında biraz daha ezil
diğini ve bunaldığını müjdeliyordu. 

Bu anda alay kumandanı nya
sın yaralandığını gördük. Fakat 
kıymetli kumandan yarasına rağ -
men kumanda başından ayrılmıyor 
ve hali mukavemete çalışan düş . 
manı cephenin derinliğine doğru a
tıyordu. 

Artık muharebe bütün süratile 
inkişaf ediyor ve Tınaztepe kuv -
vetlerimizin hakimiyeti altına giri
yordu. Bunu fırka kumandanı Naci 
Paşa telefonla Kolordu Kumanda
nı İzzettin Paşaya müjdeliyor ve 
Tınaztepenin çok kuvvetli ve mu
vaffakiyetli bir süngü hücumunu 
müteakip tamamen hakimiyetimiz 
altına geçtiğini, düşmanın büyük 
bir zayiatla geriye çekildiğini ve 
Tınaztepenin dü,man ölü ve yaralı
larile dolu olarak kuvvetlerimize· 
terkolunduğunu söylüyordu. 

Fakat Tınaztepenin ordumuz ta
rafından tamamen zaptolunduğunu 
anlıyao Sinan Paşa Vebal Mah • 
muttaki ihtiyat düşman kuvvetleri 1 

man piyadelerimiz her taraftan 
düşmanı önlerine katmış olarak 
mütemadiyen sUrüyorlar ve demir 
yolunun arkasına doğnı atıyorlar
dı. 

Bu anda hepimizi hayrete düşü
ren bir ''ak'a oldu. Bizim cephemiz 
den düşman safları üzerine çok 
isabetli ve onu tamamen şaşırtan 
bir topçu ateşi başladı. 

Bizim arkamızda bir topçu kuv
veti yoktu. Bu yeni tahaddüs eden 
vaziyetin tahkikini Erkanı Harbiye 
Reisi Mazlum Bey bana emretti. 

Derhal o tarafa gittim. Benim 
yol boyunca yürüyüşüm esnasında 
da topçu ateşi fasılasız devam edi
yordu. Derhal ve süratıe ilerleyi\•er
dim. Vak'a yerine yaklaştığım es
nada (15) inci fırkanın muhabere 
zabiti Kadriye tesadUf ettim. Vazi
yeti bana şöyle izah etti: 

Umumi harbde Anafartalar gru
punun topçu çavuşluğunu yapmış 

olan ve bilfiil birçok mubarebelere 
iştirak eden Bartınlı Hasan oğlu 

Halil isminde bir kahraman Tınaz
tepe itgal olunur olunmaz dilşman 
tarafından terkolunan birçok top
lann her birini muayene etmiş ve 
bir tanesinin sapasağlam qlduğunu 
ayrıca yanında birçok cephane bu
lunduğunu da görünce derhal faa
liyete geçmiş ve topu dü9111ana çe\•i 
rerek tek başına düşmana doğru af 
sılasız bir ateş açmış. 

Bu kahramana içimde derin bir 
takdir ve hürmet besliyerek geriye 
döndüm ve vaziyeti General Maz -
luma izah ettim. 

Bu esnada karargihta henüz e
sir alınmış yüksek rütbeli bir düş
man zabiti de bulunuyordu. Vazi
yeti gösterdiği merak dolayısile o
na da i?.ah ettik. 

Yüksek rütbeli düşman zabiti bu 
izahatı derin bir hayretle dinledi 
ve duyduğu hayret hissini alenen 
itiraf etti. 

Bu esnada Bartınlı Halil savur
duğu birkaç mermi ile Sinirköy 
yolunda Tınaztepeden ric'at eden 
düşmanı takviyeye gelen yeni 
kıt'alan çil yavrusuna döndürü
yordu. Takviye kıt'alan bu isabet
li ateşin tesiri altında büyük bir 
panik içerisinde süratle ve müııhe
zim bir halde ric'ate başladılar. is
tiklal Harbine ait hatıralarım ne 
zaman canlansa gözlerimin önünde 
kahraman Bartınlı Halil canlanır 

ve onun bu cesurane hareketini 
hürmetle yadcdcrim. 

Anl:ıtan: llyas Tur.ça.sla:ı 

Not : 
Mehmt-tçiiin kahramanlı"br,na 

şahit olan ~r sübaylamnızm da 
gönderecekleri h:ıtıralannı bn sü
tunlanla memnuoiyeüe neşredece
ğiz. 
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(Bqtarafı ı inci sayfada) 
Akdi kuvvei karibeye gelmiş o

lan bu muahede mütekabil yardım 
prensiblerini ihlil etmiyeccği gibi 
bunları daha ziyade takviye de e
demez. ÇilnkU, mütekabil garanti
ler haddizatında noksansız ve mü
tekamil bulunmaktadır. 

Binaenaleyh muahede ile bu ga
rantiler kuvvetlerinden birşey kay
betmiyeceklerdir. 

Muahede ile yapılacak şey mev
cut garantilere sarih ve kat'i bir şe
kil vermekten ibarettir. 
:INGILTEREDEKI ASKERi RE

YETtMIZ DONDU 
Bir müddettenberi İngiltere '\'e 

Fransa ile temaslarda bulunan 
Orgeneral Kizım Urbayın riyase
tindeki askeri heyete mensup, 
Kayseri tayyare fabrikası müdürü 
binbaşı Avni ve tayyare yüzbaşısı 
Enver Alioğlu bu sabahki eks
presle avdet etmişlerdir. 

Orgeneral Ki.zım Urbay ve he
yete mensup diğer azalardan Albay 
BahR Tuban, Albay Rıza, bahriye 
binbaşısı ınusan Pariste kalmıflar
dır. Bu zevatın ancak 15 gün kadar 
sonra memleketimize dönecekleri 
anlaplmıştır. 

Son ~len haberlere göre İngil
tere, Türkiye de dahil olduğu halde, 
müttefiklerine muazzam krediler 
açarak kara, ,deniz ve hava kuv -
vetlerine ait her nevi malzeme ihti
yaçlarını temin edecektir. 

Bundan başka yeni kredilerin de 
açılması kuvvetle beklenmektedir. 

Heyetimizin her iki idare mer -
kezinde yaptığı temaslardan çok 
iyi neticeler alınmıştır. 

Şimdiki halde Kayserideki tay
yare fabrikası daha ziyade genişle
tilecek ve icabeden malzeme hariç
ten getirilmek suretile, yapılan tay
yare inşaatı artınlacaktır. 

İngiliz ve Fransızlar harp için 
tamamen hazırlanmışlardır. 

Müttefik devletlerin salahiyet -
tar mahfelleri harbin - eğer Alman
ya 20 eylUle kadar harekete geçer
se - çıkacağını kat'iyetle söylUyor
lar. Bu hale nazaran da.ha bir aylık 
zaman vardır. 

Almanlar ise, harp yapmıyacak
larını söylemekle beraber, geniş bir 
askeri hazırlığa girmişlerdir. 

Harp Kopmak .. 
Uzere Mi? .. 

(Baş tarafı 1 iaci •Jfada) 
Tilmanovada Polonya askerleri 

Dunajec nehrinin R<>l sahilinde ai
perlcr kazıyorlar. Szwanica yolu il
zeıinde tank manialan vücude geti
rilmiştir. Starysaczza hususi kıtaat • 
gelmiştir. Ke7.a Konitz mıntakasm
da Zandersdorf ve Docec çiftlikleri 

ie kıtaat tarafından işgal edilmiş· 
tir. Bcuthen civannda mitralyözle-ı 

Hataya ait Türk - Fransız an
laşması Milletler Cemiyetine tevdi 
edildiği zaman, ct-miyetin bunu bey
nelmilt>J sulh ve adalet prensiplerine 
tamamen mutabık bularak takdir 
ve memnuniyet hislerile kabul ede
ceğinde şüphemiz yoktur. Biz bu 
muahedenameyi yalnız Milletler Ce
miyetine değil, herhangi medeni ve 
bitaraf bir heyetin rey ve mütaleası
na ve hakemliğine de arzetmekten 
çekinmeyiz. MEHMETÇİK -- • \ le sekiz, on kişilik müsclli.h Polon ... 

J yalı çeteler hudut karakollanna yeı 
f leştirilmiştir. Acaba Almanlar v~ İtalyanlar 

Çekoslovaklara ve Arnavutlara yap
tıktan tecavüzleri ayni veçhile böy
le medeni ve :Citaraf bir heyetin ha
kemliğine arzedebilirler mi? Biz 
yalnız bu meseleleri değil, Milletler 
arası münasebetlerde çıkabilecek 

bütün ihtillflan da hakem usulile 
halıctmeğe razı ve hazırız. Alman
lar ve İtalyanlar razı olabilirler mi? 

Süngüsünü• uenada güneşleri taşıyor, 
At.eş dolu gözleri ufuldan aşıyor. 
Duruşunda bir erkek aslanın he,·l>f'ti vat 
Yü~ndeki kudret dağlan yenı ·yıkv. ·' 

t BİR ALMAN GAZETF.SİNIN 

j ŞlDDETLl YAZISI 
1 Berlin, 21 (A. A. l - Mareşal 
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•• 
Bu toprağın öz oğlu \ 'e içmiştir helil süt 
Yalnız \'atan aşlundaa, soyundan alır öğ7 
Odur tarihte yeni, parlak devirler M;.an, 
tlmitsiz gönüllere imaa ve ku\'\'et s•caJ 

•• 
icabederse eğer feda eder cUJnı, 
Şaalı bayrağı için akıtır al kanno 
Yalvarmak Ye diz ~kmek nedir! Bllllla11 btllnN. 
Her uman diktir ha.,., ölürkea de eğilmez. 

Bizim uzak, yakın hiçbir kom
şumuza karşı bir suikast hazırlığı
mız yoktur. Biz, mihver gazeteleri
nin iftiraları gibi, ne Balkanlarda, 
ne Yakın şarkta bir emperyalist si-
yaseti ihya etmek fikrinde değiliz. 19 8 9S9 
Bundan dolayı her işimizi hak, mu- ....... _. ________________ ~S:;A::B::R:,:-..t~D:;O:G~A!N!:..--.1 
ahede, adalet prensipleri dairesinde 'Y"::'':!"t'YY~vvvv~ ..... ~~~~'('f':~~~vvvvvvVY"vvvvvv"""~ 

hal ve tesviyt! etmeğc taraftarız. ~ 
Almanların ve İtalyanların böyle r a.,ınlla Maheul iyi 
bb söz söylemeğe cesaretleri var Tekirdağ, 21 (A.A.) - Bu yıl 
mıdır? lşte meydan. Tekirdağında buğday ve keten to . 

Söyliycmezler. Böyle bir teklif h~u bereketli olmuştur. Kuşyemi 
karşısında kalınca, onların yapa- zerıyat sahası geçen yıla kıyasen 
caklan it hakkın kuvvetten ibaret yilzde elli nisbctinde az olduğundan 
olduğunu söylemeğe, açlık bahane- bu yıl kuşyemi rekoltesi yüz bin 
&Dil h~at sahası dilenmeğe, şeref çuvaldır. Geçen seneden müdevver 
ve haysiyet iddiasile mi.lzakereden otuz bin çuval stokla beraber halen 
ve hakeruden kaçmağa inhisar eder. Tekirdağında yüz otuz bin çuval 
Ne yaparlarsa yapsınlar, burası ken kuştemi vardır. Hariç piyasalarda 
dilerlnin bileceği bir i§tir. Fakat a- kuşyemiuin iyi fiyatla satı§ını te -
caba Almanlar Türkiye aleyhinde min maksadile Tekirdağındaki ih
amelt hiçbir netice tevlit edem.iye- racatçı tacirleri arasında bir blok 
ceğini kendilerinin de bildikleri böy- yapılması düşünillmektcdir. 
le dtl§manlık nUmayişleri yapmakla Şarköy kazasının bu seneki tü -
ne kuaııacaklar? Burasına bir tür- tün mahsulü yüz elli bin kilodur. 
ın akıl erdiremiyoruz. Mürefte önlerinde tutulan kolyoz 

Pleıla Oallld J'AqllN ve sardalya ba1ık1aruwı kil08'l ye-

Ziraat VekHI Bolulla 
Bolu, 21 (A.A.) - Düzce ve ci

vanndaki tetkikatından döneıek 

cumartesi günü buraya gelmiş olan 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, dün 
.Mudurnu ve Göynükte tetkikatta 
bulunmak ürere Boludan ayrılmış 
ve merasimle uğurlanmıştır. 

Ziraat Vekilimiz, cum~rtesi gü
nü Halkevinde Bolunun her sınıf 
sanat ve ziraat erbabı ile bir görüş
mede bulunmuş ve dileklerini dinle 
miştir. 

Bu görüşme arasında ziraat ve 

orman işleri üzerinde bilhassa du
rulmuştur. 

di buçuk kuruştan Ywıanistana sa
tılmaktadır. 

Göringin gazetesi olan National Ze
itung bu günkü başmakalesinde di
yor ki : 

"İçine .':irdiğimiz hafta Dantzig 
meselesinde olduğu kadar diğer bü
tiln mühim meseleler hakkında da 
mutlak bir karar getirecektir. 

Bütün dünyada kat"i hidiseleria 
hazırlanmakta olduğu hissediliyor. 
Mihver devletlerinin ötedenberi it
tihaz ettikleri s.çık hattı hareket ve 
hukuki ve hayati talepleri okadar i
tiraz götürmez ve geri alınmaz bir 
rnahiyctt•dir ki, alınacak kara.dar. 
§imdiye kadar v~iyetin tabii ve iyi 
olarar. inlrıı:ın fana mar i olanların 

hattı harek~t.:ne n1ütevakkıftıc.,, 

HALKJ ERZAK lTHARINA 
DAVET 

1.""arşo;.·a , 21 (A.A.) - Yan re& 
mi Gazetta Polska bugiln neşrettiği 
bir yazıda sivil halJcı melhuz bir 
l•arbe ka:-şı müteyakkız bulunmaya 
davet etmekte ve her aileye iki haf
talık erzak tedarik etmelerini tas
siye eylemektedir. 
FRANSIZ ve İNG1L1Z KABİNE 

1ÇT1MALARI 
Lonclra, 21 (Hususi) - Yann 

(Bugün) İngiliz kabinesi tarihi bir 
toplantı yapacaktır. Ayni zamanda 
Pariste de Fransız kabinesi bir iç
tima yapacaktır. Bu içtimalarda 
Avrupa mukadderatı için kat'i ka· 
rarlar verilaoektir. 



'22 AGUSTôS t931' $d r~S.::yf~a~:~C9!!!!~!!!!~!1!1!!mlli_.!!!lm!!m!Iİ!İ!!IE!! .... 11!!!!1!m .. ar!~~--------.. ~V~E~N~l~S~A~B~A~R~91~~~?~----~~~·~=~s~=~~3wıj-~~~==,=n:·:::::::r:·-:·:':=:·:::::::::=:::::::::::::::::c::::; 
Avcıhk Faaliyetine Sultan Aziz Nasll 

M•f hur Zeybek , ............. ~ 

Hız Verilecek Pehlivan Oldu '? GAVUR İMAM 
-3 

••-• Y•z•n: ZEYNEL BESiM SUN--

Tireli Gü:zel Kuyucu Kızına 
A 

A dam Akıllı A,ık Olmuıtum -----c---
HtlLASA 

Eski lzmir külhanbeyl6rinden 
biri hayatını anlcıttyor. Bir gece 
yolda bir kadını iki kUlhanb~yin 
elitıden kurtarnıı§tır. Şimd• be
raberdirler • • 

Güzel kuyucu ktzile araba ile 
istasyona katlar gitmişlerdir. 
Trene daha vakit vardır. 

- Kıymalı ... 

Artık dost tutan erkeğin arka • 
daşlan o kadına "yenge,, derlerdi_; 

. kadın da, bin lira teklif etse dahı, 
dostunun arkadaşile teması şid • 
detle reddederdi. 

Haftanın bir gecesi dostluğa 
tahsis olunurdu. O akşam erkek 
behemehal dostuna gider; kadın da 
gündüzden hamama gidip temizle
nerek dostunu beklerdi. 

_ Bana da kıymalı... İki kıy-

Paskalyalarda umumhane so
kakları, dostlar tarafından gön
derilen, süslü kuzularla dolardı. Avcılarımızdan bir grup 

ııalı katmer ... 
- Kime yaptıracağım beyim?· 
_ Tilkilikteki dilsiz Hamide .. 

şu parayı al; Hamide benden de se
lam söyle .. 

Kuzusu gelmiyen kadın kudurur, A tıcılık Federasyonu Atıcılık 
rezil ve mahcup, ortadan kaybo- sahasındaki faaliyetleri için 
lurdu. . küçük çapta 50 tüfek sipariş etmiş-

1şte bu gece bizim mekteplı tir. Tüfekler geldikten sonra Fede
Hakkının dost gecesini yapıyor- rasyonun bölgelerdeki Atıcılık fa· 
duk; kıvırcık Rum güzeli Bebi ha· aliyetine yeni bir hız vermek üze
nımla Hakkı Beyimiz evleniyorlar- re hazırlıklara başladığını öğren-

_ Başüstüne beyim .... 
Hain Kör kırbacı şaklatıp gitti. 

Ben de gelen garsona iki. çay söyle
dim. 

Hem çay içiyor, hem konuşuyor 
dı. H k dik. 

Rıza, Necip, Saffet, ben, a -

duk: 
_Bana anlat şu macerayı E-

mine .... 
- Tirede dedim ya ... 
_ Burada anlatsan ne olur?. 
- Anlatmam .. 
_ Amma sebebi ne?. 
- Sebebi şu: Meraklan da Ti

reye gel... 
- Yaaa ... 
- Evet ... 
_ Ben zaten senin için Tireye 

mutlaka geleceğim... . 
- Erkeklere inanmam. Ben ne

lerini gördüm. 
- Bana da inanmıyor musun? 
_ Sana ha?. Sen Tireye gel-

mezsen ... 
Sustu. 
- Ben Tireye gelmezsem?. 
Boynunu bUktll; gözlerini gözle-

rime dikti: 
- Ölilrüm. 

kı .. 
Çaçapatra, Bebi ve diğer kızlar .. 
Çalgı da var .. 
Adlarını beceremiyeceğim mızı-

ka aletlerile takviye edilen ince 
saz takımı. 

- To yasemis tin bortaso 
Türküsünden tutunuz da; 
- F~fahanda bir kuyu var. 
Havasına kadar neler de neler 

,:almıyordu!!. 

- Çal vire prevolarya. • 
- Amesos .. 
- Prevolarya mu sagapo poli .. 
Daha yarısında iken, 
- Sopa vire ... 
- Amesos .. 
- Samyotisa. 
- Samyotisa, samyotiı.. 
Po te tapas to Samo 
Malematenya takunyı 
Samyotisa 

Na se paro .. 
- Kale, Haralambi!. 

Dedikten sonra masaya kapan- _ Amesos Kiriya !. 
dı. Hicabı kabaran Çaça hanımı ka- _ Ela vire Haralambi 
pandığı yerden zor kaldırdım... . Na se pandrepsome 

Anlıyorsun a; iki gözüm, şıpını- Na ffı.me ke na piypIQ 
şi seviştik . Ke na horepsome 

Şirin ile Ferhad, Arzu ile Kan- Den di telo 
ber, Yusuf ile Züleyha, Anni. Ond.ra Na sem baro 
ile Maks Şmelinğ de böyle mı sevış- Alo Ioya Jete vire pcaY\ 
tiler bilmem; bildiğim bir şey varsa Ti gamumata ine tuta 
bir buçuk saat i((inde iki taraflı tu- Meta zori pandriya 

tu§tuğumuzdur. . Eee .. bunun türkçesi yok mu?. 
Neyse .. Hain Kör katmerlerı ge- Günün modası. 

tirdi; afiyetle atıştırdık. Üstüne bi-
rer de kahve höpürdettikten sonra · - Telgrafın tellerine ku~hr mı 
tren yetişti, geldi. konar? 

Keseye davrandı, verdirmedim; Derken Uşşaktan "Seni gör-
- Biletimi ben alayım. mek,, , Hicazdan "Ah felek,, , Kür 
Dedi; meydan vermedim, derhal dili Hicazkardan "Ehli aşkın,, , 

birinci mevki bir bilet kestirip eli- HUseyniden "Baht için uşak baktı 
ne tutuşturdum. falıma,, , Mihurdan "Yine zevra-

Karı hayran, ben bitkin.. ki derunum,, gibi yekdiğerini tut -
Yolda adımı söylemiştim; beyli- maz şarkılara, bestelere giriştik. 

fi, meyliği kaldırıverdi; bana is
mimle hitap ediyordu. 

Nihayet iftirak i.nı geldi, çattı. 

Memurların, 

- Tamaaaam .• 
Seslerini müteakip öten bir dü

dük lokomotifi ürküttü; katar an
sızın silkindi ve bizim maşukayı 

hlmil olan tren ,lokomotifin be
nimle alay eder gibisine dövüp 
yUkselttiği muttarit ah, of feryad
lan arasında, gözden kayboldu ...... 

Son ana kadar yekdiğerimize 

ellerimizle öpücükler yollıyarak 

bakı9mıştık ... 
• • 

On beş gUn, hişa, on bet gece 
ıonra ikinci kordonda "Patra,, nın 
umuınhanesinde bir "Dost gecesi,, 
yapıyorduk. ~ 

Malftm a; o zamanlar her deli
kanlının umumhanede bir mantino
tası; her sermaye kadının da bir 
vardı. Bıçkın için Karhanede dos
tu olmamak bir noksan, bir fahi§e 
için de bir dostu bulunmamak Ade
ta şeref sizlik ti. 

Bunun için evvela sözleşilir; bi
IA.hare takarrür eden gecede e§, 

dost davet edilerek iki tarafın bu 
garip nikahı rakı masasının baeın 
dan bütün zamparalar ve bütün 
oros{>ular alemine llan olunurdu. 

Yani, sizin anlıyacağınız, 
lis cıvıdı .. 

Ortalık bulut .. 
Herkes diğerine: 

mec-

- Anacığım ; vallahi sarhoş 
değilim, ayak türabıyım. 

Derneğe başlamış ... 

Meclise müdahaleye gelmez; 
dost sofrası bu .. 

Şöyle bir biçimine getirdim, 
huyunu çok iyi bildiğim seksen 
beşlik çaça "Parta,, nın yanına 
sokuldum: 

- Mama!. 
- Oğlum!. 

- Dün akşam bir mecliste idim, 
senin rahmetli İsmail ağadan bah
settiler ... 

İşte Patra hendekmekanın can 
damarı... Bu seksen beşlik kadın 

belki 35 sene evvel ölen dostu ls
mail ağayı bir türlü unutamıyor
du. İsmail ağadan ne zaman bah
sedilse koca karının fersiz gözleri 
birden otomobil fenerlerine döner· 
di. Onun nazarında İsmail ağa tek
ti, eşsizdi. Yeryüzüne İsmail ağa
dan daha güzel, İsmail ağadan da
ha yakışıklı, İsmail ağadan daha 
erkek, 1small ağadan daha kahra
man insan ıelmemişti ve gelemez
di. 

[Devamı var] 
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FUAR MAÇLARI 

lzmir Enternasyonal Fuarı mü
nasebetile lzmirde yapılacak futbol 
müsabakalarına. davet edilen Tokat 
muhteliti gelemiyeceğini bildirdiğin 
den evvelce hazırlanan futbol mü
sabakaları programı tadil edilmiş
tir. 

Yeni programa nazaran 2, 3, ve 
4 EyliH tarihlerinde yapılacak mü
sabakalar bir devreli lik usulüne 
tabi tutulacaklardır. 

Havaların sıcak olması dolayı

sUe günde bir müsabaka yapılacak 
ve maçlara 17 de başlanacaktır. 

Neticeler puvan usulile hesap o
lunacak ve müsavat halinde averaj 
usulüne müracaat edilecektir. 

Federasyon Milli Küme maçları 
dolayısilc bir çok dedikodulara yol 
açan averaj usulünün hesabında şu 
usulü takip edecektir. 

"Averajda atılan ve yenilen gol· 
lerin birbirine taksiminde çıkacak 

harici kısmetin üstünlüğü esas tu
tulacaktır. Herhangi bir sebeple 
hükmen mağlubiyet kararı verildiği 
takdirde kazanan takım lehine 3, 
kaybedene O. fena puvan verilecek
tir.,, 

Görüldüğü üzere bu kararda ye
nilen ve kazananlara ayrıca gol kay 
dedileceği yoktur. 

Fuar idaresi birinci çıkacak takı 
ma bir kupa verecektir. 

1940 Olimpiyadı 
·hazırlıkları 

Helsinski, 21 (A.A.) - "Hususi,, 
Finlandiyanın gündelik faali

yetlerinin en mühimlerinden biri, 
1940 olimpiyadlarının memleketin 
şerefile mütenasip bir şekilde mü
öemmel ve muvaf fakiyetli olmasını 
temine matuftur. Bu nüfusu küçük 
memleket, bu gayeye varmak ıçın 
hemen hiç bir fedakarlıktan çe
kinmemektedir. 

Hazırlık faaliyeti var kuvve
tile devam ediyor. Araton kule
sinde radyo neşriyatı için muvak
kat bir yapı kurulmaktadır ki, yal 
nız bu tesisat için bir mayıstan Fi
landiya markı tahsis edilmiştir. 

Seyircilerin müsabakalardan son 
ra geceleri de hoş bir vakit ge<;ir
melerini temin etmek maksadile, 
belediye,, olimpiyad stadı ile Ela
intarha spor sahası arasında muaz
zam bir eğlence parkı tesis edilecek 
tir. Belediye bu tesisat için 22 mil
yon mark "beş yüz bin Türk lirası,, 
tahsisat kabul etmiştir.,, 

Bisiklet pisti de bitmek üzere
dir. Milano pisti örneğinde ve oval 
biçiminde çimentodan inşa edilen 
pistin uzunluğu 400 metre olup, sa
atte azami 104 kilometre bir sürat 
le koşmağa müsaittir. 

Macaristan 1940 olimpiyadlarına 
200 aktif sporcu ile iştirak edece
ğini bildirmiştir. 

Finlandiya hükumeti 1940 olim· 
piyadı münasebetile muhtelif. posta 
pulları çıkarmağa karar ve~miş ve 
Finlandiya ressamları arasında bir 
müsabaka açmıştır. Müddeti 15 ha
ziran 1939 tarihinde' biten bu müsa
bakaya 103 san'atkAr iştirak etmiş 
tir. Birinciliği, M.G.A. Jyskiin disk 

atan bir sporcuyu musavver resmi, 
ikinciliği iki koşucuyu musavver 
Wırkkalanın resmi kazanmıştır. 

Finlandiya radyosu mayıstan • 
beri her ayın ilk pazartesi günü 
saat 22.30 "merkezi Avrupa saati,, 
İngilizce, saat 22,45 de Fransızca 

olimpiyadlara dair neşriyat yap
maktadır. Ayni neşriyat ertesi gün 
saat 22.30 da Almanca olarak tek
rarlanmaktadır. 

Olimpiyadlara iştirak etmek için 
bugüne kadar kaydolan 47 milletten 
atletizme 27 erkek 84 kadın ile, gü
reşe 104 güreşçi, eskrime 128 erkek 
12 kadın, modern pentatlona 26 
erkek sporcu, yelken sporuna 118 
erkek sporcu, haltere 41, bisiklet 
yarışlarına 97 sporcu, yüzmelere 
185 erkek ve 92 kadın, jimnastiğe 
61 erkek sporcu, boksa 181 erkek 
sporcu, kürek kayık yarışlarına 111 
erkek sporcunun gidecekleri anla -
şılmıştır. 

Futbol turnuvasına şimdilik iş
tirak edeceklerini bildiren memle -
ketler şunlardır: 

Holanda, Polonya, Norveç, Da
nimarka, Macaristan, Belçika, Bir 
leşik Amerika, lsve<;, Almanya ve 
Finlandiya. 

f zmit sporcuları 
İzmit "Hususi,, - lzmit sporcu

larından mürekkep bir grup, 30 A
ğustos zafer bayramı günü Zongul
dağa gidecek ve ora futbol takımiJe 
bir maç yapacaktır. 

• İzmit - Gölcük arasındaki şo
se yolunun yapılmasına başlanıl

mıştır. 

• Gölcülük ve Taraklıda Çocuk 
Esirgeme Kurumu menfaatine bir 
sünnet düğünü tertip edilmiştir. 

• Fener Yılmaz takımı, Gebze 
sporcularile bir maç yaptı. 2-1 ile 
Feneryılmaz kazandı. 

• Kızıltoprak takımı da Hereke 
ile karşılaştı. 6-1 ile Kızıltoprak ga
lip geldi. 

• Yüzme müsabakaları havanın 
fena ve yağmurlu olmasından pek 
zevkli olmamıştır. Bu müsabakayı, 
Karamürselliler kazandılar. 

Gener•I Tanerln beyanatı 
İzmir, 21 (A.A.) - Burada bu

lunmakta olan Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörü General Cemil Taner, 
Anadolu ajansının bir muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- 1zmire, Belediye Reisinin fu
ar için yaptığı davet üzerine geldim. 
Fuar vesilesile İzmir<le yapılacak 
güre§ ve futbol müsabakalarını da 
bu arada göreceğim. Fakat asıl bu 
vesileden istifade ederek lzmire gel 
memden maksat, İzmir vilayet is
tişare heyetile birlikte İzmir genç
liğinin beden terbiyesi mükellefiye
tini ne şekil ve tertipte yapması uy
gun olacağı hakkında müdavelei ef
liir etmek ayni zamanda beden ter
biyesi kanunu ve beden terbiyesi ni 
zamnamesi hakkında heyeti tenvir 
etmektir. İstişare heyetile müzake
reden sonra Halkevinde umumi bir 
musahabe ile kanun ve nizamname. 
hakkında İzmir efkanumumiyesini 
de tenyir edeceğim. 

Biliyorsunuz ki Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü, spor kurumu
nun istihalesi değildir. Vazifesi de 
yalnız spor müsabakaları tertip et
mek ve klüp ihtilaflarını halletmek 
değildir. Bu i§ler de vazifesinin bir 
kısmını teşkil eder. Nizamname mu 
cibince kanuna uygun gençlik klüp
leri teşkil etmek ve mevcut klüpleri 
de gençlik klüplerine intibak ettir
mektir. Bu i§e evvela f.zmirden ba§
bya~. . - . 

Ve Kimlerle Güreftİ? 
1 :.... 22 - YAZAN: M. SAMI KARAYE!=.. 

Karaboğa Güre,; Artık T amamilt 
Müdafaaya Dökmü:ştil' 

Gümülcüneliler, hiç ses çıkar -
mıyordu. Hele, Kıllı Hüseyinin mı·y 
dana çıkıp mertçe söylenmesi Ka • 
raboğanın taraftarlarını sustur · 
muştu. 

Kıllı Hüseyin, hasmına şi:! 1 ~ :i 
hücumlara başladı. Karaboğa mü
dafa-ı giireşine geçmiş görülüyor · 
du. Hele; kendisinden altmış okka 
eksılc hasmına boyundt:ruk kaptn
mamak için ne )apacağını bilmiyo!' 
du. I>acalarını korumak i<;m eğil
miş olsa. boyunduruğu ha.sınma kap 
tırnwk kolaylaşırdı. Dik dursa pa
çala.mu kaptırmak yüzde, yüz idi .. 

Hulasa, Karaboğa karşısındakı 

bu çetin hasmına ne yaparağın. şa
şırmış bir halde idi!. 

Şumr:u ağalarile Edirııeli!er lJi
ribirleı ile gülerek yarenlik edı}_or-
lardt: 

- Nasıl, durup dururkeıı boğar 
mı''· 

- Bo<'Tdu amma, gü!lürıü bördii. 
b ~ 

- Kıllıyı çelimsiz görerek boga 
ra l< ı\\·ırkutacağım sanmıştı. 

--- Şimdi de boğsun bakalım .. 
Şumnu ağalarından birisi lafa 

karışarak: 

- Karaboğa, Hüseyinin ne Kıl-
11 ol<luğunu görecek? .. 

Hüseyin, bu laflar konuşulurken, 
tekrar hasmına bir boyunduruk da· 
ha takmıstı. Bu, boyunduıuk mu -
hakkak Karaboğanın canını alacak 
ve koca herifi nef eı:;siz yere düşü-
rccekti. 

Kıllı; bir gladyatör gibi hasmı
nı ölclürmeğe kasdetmişti. Ona, 
usulsüz, raconsuz boyunduruk çek
mek ne demek olduğunun dersini 
pek acı ve can alıcı bir surette ver
mek istiyordu. 

Boğdu, boğdu... Gümillcüneliler 
ve hatta; kumandanlar ve memuri
ni mülkiye bu halin fena bir netice 
vereceğini anladılar.,, 

Zaten; Karaboğanın taraftarla· 
rı fer yadı basmıştı: 

- Öldtirüyor .. 
Halk eyecanlandı ve bir kaç ki-~ 

şi ellerinde sopalar meydana yürü
dü. Şumnu ve Edirneliler de sopa
larla sahaya yürüdüler ... 

Zaptiye çavuşları ve askerler, 
süngü takarak meydana yürüyenle
rin üzerine saldırdılar. Güç hal ile 
halkı teskin edip yerlerine oturttu
lar .. 

Kıllı Hüseyin, birkaç dakika da
ha boyunduruk vurmakta devam 
etti. 

Ve .. salıverdi. Güreş hunrizane 
bir surette devanı ediyordu. Bir a
ralık, Karaboğa canlandı ve hasmı
nı çapraza aldı. 

Sürüyordu. Fakat; çok geçme· 
den Kıllı Hüseyin çalımına getire
rek bir yanbaş oyunu attı. 

Ve, hasmını tekrar altına aldı. 
Görülüyordu ki, Karaboğa ne yapsa 
hasmını yenemiyecekti. Çünkü; Hü
seyin çok usta ve çelik gibi bir a
damdı. 

Fakat; Karaboğa, ağır yapılı bir 
adam olduğu için alta düştüğü za
man Kıllının elinden kurtulabiliyor
du. 

Nitekim, bu son düşmesinde de 
çok geçmeden Hüseyinin elinden 
kurtuldu ve ayağa kalktı. 

Güreş epeyce uzamıştı. İki ha
sım biribirini boş bırakmıyarak sa
lıyoı du. 

Hüseyin, hasmını alttan bozamı 
yacağını anlamıştı. Onu boyundu
ruklarla yorarak leşini yenmek ge
rekti. 

Kıllı; çok geçmeden hasmına bir 
boyunduruk daha vurdu. Bu sefer 
dişlerini sıkarak olanca kuvvetile 
boğmağa başladı. Karaboğa, boğuk 
sesler çıkarmağa başlamıştı. 

lşte; bu sefer kızılca kıyamet 
koptu. Gümülcüneliler hep birden 
denebilecek bir şekilde meydana yü 
rüdü. 

Saha, biribirine karışmı~tı. Ar· 
tık bu binlerce halkı meyclıından çı
karmak kabil d~ildi 

ıtıJIU Edirne ve Şumnulular, ~ı . e 
seyini güç bela Gümülcünelilerill 
tinden alabilmişlerdi. tJOia• 

işte; Kıllı H üseyinle Kara ti ııe 
nın Gümülcüne güreşi bu sure e 
tice vermeden ayrılmıştı. tJJ1iŞ 

Fakat; eğer güreş dev~ e ye
olsaydı, Hüseyinin Karabogayı 
neceği muhakkaktı. 

••• 
}.r 

Şimdi gelelim; Şumnuya ve gii• 
navutoğluna,., Şuınnulular, çok vııt· 
vendikleri Kıllı Hüseyini .Ar03 

oğlu ile güreştirmek istiyorlardl~t· 
Zaten; Şumnuluların Arn~eri· 

oğlunu Deliormana davet etııı. J\r· 
nin bir sebebi de bu idi. Fa~at~J<tll· 
navutoğlunun bundan haberı Y Jıil• 

Yalnız; Arn~vuto~l~,. J{~~tıniş· 
seyin pehlivan dıye bır ısım 1~. uı· 
ti. Hatta; Karaboğa ile de Gu;b· 
cüne güreşine vakıftı. O ela ~u 
livanla boy ölçüşmek isterdı. ııŞ· 

Çünkü; bu devrin Türkiyeı\~ıı.· 
pehlivanı Kırkpınardan sonra kl>Y 
vutoğlu idi. Kıllı Hüseyinin~ I{ı~ıı).,. 
nar güreşlerine gelememcsı ~~anll· 
sile Arnavutoğlunun başpehli' seıe 
ğı biraz tereddüde .değer bir Jl'lC 

~. . ~ 
Binaenaleyh; Ali pchlıvaplJl eSİ 

halde, Kıllı ile kozunu pay et.Jll 

lazımdı. ııd• 
Ali pehlivan; Şumnu ~~ııde 

J{eklik Mustafa ağanın çıf~gısol· 
misafirdi. Keklik Mustafa aga Jlll. 
tan Mecid devri sonlarında Ş~ i· 
nun en zengin ve sözü geçer 1 

yanı idi. .. J{eıı· 
Daha doğrusu o de\TC gore, . idi

lik Mustafa Şumnu derebe)~·ycr 
Çiftliğinde beş on pehlivan l>fS 

1 

du. çolı 
Mustafa ağa, Arnavutoğıunıı çe

sevmişli. Hayatında bu derece i..ii. 
. ··rrnelll •r vik ve çabuk pehlivan go ıı:ııı· 

Bilhassa, güreşteki ustalık ve 
bareti göze çarpacak kadardı· ) 

(Devamı ,.ar 
. ••'' ................................. ..... 

Yurdda İmar 
Tireboluda Park iı 

dell 
Tirebolu (Hususi) - J{artı ııJD 

sahilinde ~ulunan . T~reboluJll~ş)ıJ 
imarına dogru yem bır adıll'l 

atılmaktadır. eJJİd 

Bir yandan parke döşenen ~eJl 
caddelerin modern binala~!~ 5 ~
mesi bu meyanda sayılabıJır. _ .. ıJJ 

~ 'la.TV-:: sen sularının nefaseti plaJ ~ şJJ• 
fevkaladeliği, manzarasının goı 'fi· 
cı gUzelliğile şöhret kazanan ·r e
rebolı: bu defa .. elek~rik.le . ten;eJJ~ 
dilmege teşebbus edilmıştır. 

1 11,ıı projeleri hazırlanmakta b.0 lıııi· 
bu tesisatın bir gün evvel ılt t;jdıf· 
ne azami gayretle çalışılm~k dıJl 

Tirebolu, gündüzleri gibl a~. 
olacağı gecelerini· sabırsızlıkla 
liyor. slP 

Ahmet J!e 

-·- 1 Amerikan eeyyahl•' 
Buraayı gezdHer ıı:ıtf>ı;J 

Bursa, (Hususi) - 2 'l'e 
0 

d• 
carQamba günü sabahı saat 1,3 ,,., 
• 'S y• ~-
Markopolo vapurile Mudanya -1> •• 
len 111 kişilik Amerikan seYY ~ 
filesi tam saat 10 da BursaY~ıtiıeJ' 
diler ve doğru Yeşiltürbeye gı JJ>i• 
ve bilhassa Yeşiltürbenin tatı11eşil 
marisine çok hayran oldular. , 
camii, müze, Ulucamii ve oroııt" 
da kapalı çarşıyı gezdikten ~edi' 
öğle yemeklerini yemek için eeıe
yemiz tarafından hazırlanan 
diye bahçesine geldiler. ıill"' 

d. •e 
Saat tam 13,30 da Mum ı) ıı ,·e 

besi, Çelikpalas ve eski kapll~ıtte11 
havuzlu parkta istirahat et ttilef' 
sonra Mudanyaya hareket e ÇI' 
Mudanyayı da gezdikten sonra 
nakkaleye hareket ettiler. }Jeğeıı· 

Seyyahlar Bursayı ç~k l ae r 
diklerini ve bo~larına gittiğin 
lave ettll~ 

Esat AJkall, 



• 
Erzurum Mektubu 

Erzurumda Muazzam 
Bir Kudret Kaynciğı 
Tortum Şelalesinden Ne Zaman 
istifade Edilmeğe Başlanacak? 

Tortum SeliW 

E rzurum (Hususi) - Tortum Yukanki yazılardan sonra hal
eeli.lesinden bahsetmek isti- kın kalkınması, saylerinin normal 

)orum. Doğu Anadolunun şimal ta- bir hadde getirilmesi için onlara: 
l'lflannrla bulunan bu miliıim ,eli- Ucuz hararet, 
lenin bu havalinin inkişafına yapa- Ucuz ışık, 
tağı tesirleri daha açık tebarüz et- Ve ucuz kuvvei muharrike te-
firebilmek için evvelce Erzurumun min edilmesinin ehemmiyeti teza
le civarının bugünkü halini anlat - hür eder. 
llıa.k icabediyor. TORTUM ŞELALESİ: 

Erzurum.. Bu iki bin rakımlı Şimdi Tortum §eli.lesinden bab 
~ekette kırk bin vatandaş ya- aedebilirim. Bu şelale dünyanın en 
lal'. Çarlar Rusyasile aciz Osmanlı büyük kuvvet membalarından biri
lırıParatorluğunun hudutları üzerin- dir. Son zamanlara kadar devlet~e 
de bulunan bu memleket hemen her adeta meçhul olan bu şelale tktı -
otUz senede bir defa istilalara ma- sat Vekaleti mühendislerinden mü-
1'\ız kalmış, baştan başa yıkılmış, rehkep bir heyt?t tarafından tetkik 
hkılmış ve kara toprakları kızıl . edilere.« şu neticeler tesbit edildi: 
~lara boyanmıştır. Bu badireler- ı - ŞeJileden 50 bin kilovatın 
de hayatlarını kurtarabilenler bü - ziyade elektrik kudreti istihsal edi
tllıı servetlerini terkederek diyar lebilir. 
diyar muhacir olmuşlar bunların (Menıleketteki en büyük fahri -
bir çoklan da bu muhaceretlerin kalarımız bile ku"'•ei muharrike, 
lılahrumiyetleri arasında ~n ver • ışık vesaire için bin kilovat sarfe-
ln.~lerdir. demezler.) 

Erzurumda soğuk pek şiddetli - 2 - Bu kudretin istihsali ve Er 
dir. Fakat yakınlannda orman kal- zuruma nakli için en modern tesi
llıadığından halk kışın çalıları, sat yapılmak şartile iki buçuk mil-
8azhkJardaıı topladıkları kamışlan yon lira lizımdır. 
)akarlar, en mühim mahrukatlan (Mühim bazı müteahhitler bu 
(~k) dir. bedeli yüksek görmüşler bir milyon 

KöylUler o kadar kanaatkardır liradan az farklı bir bedelle bu işi 
iti ayda be§ • altı lira ile maişetle- yapabileceklerini söylemiflerdir. 
l'bıı temin edebilirler. Buna rağ- Bir müteahhit bu hususta lktısad 
lılen bu parayı bulamıyanlan çok- Vekiletine resmen de müracaat et
~. Bunun sebebi tarlalarından an- miştir.) 
tak bire dört • beş kadar mahsul a- 3 - Bu tesisatın amortisi, faizi, 
~eleridir. Tarlaların bu hasis işletme masrafı olarak senede üç 
-..ı toprağın fenalığından değil; yüz bin lira masraf olur .. 
~~- yttztl görmemesindendir. (Tesis masrafı haddi 18.yıkına 
~'111.ktl köylü hayvanlarının ifraza- inince bu masraf da senede iki yüz 
bııı tarlalara dökerse otuz derece- bin liradan aşağı dUşer.) 
te.a &§ağı dtlten sürekli soğtiklarda Maamaf ih heyetin verdiği ra -
~yamıyaeaktır. Bunun için bu kamlan aynen kabul ederek bazı 
,..cazatı (tezek) yaparak mahrukat hesaplar yapalım. 
~ yakmafa ve bu suretle kendi- 50 bin kilovatlık bir cereyanın 
_. Ve çocuklannı soğuktan koru· motörle istihsal edilebilmeqi için 
~mecburdur. O her sene tarla- bir senede benzin, mazot vesaire 
llııdan bire dört veya beş mahsul masrafı 20 milyon liradan fazla tu
'labiıırse razıdır, fakat bir çok se- tar. Halbuki bu eelile: Bu kudreti 
"-!er tohumlannı bile kurtarama· senede Uç yüz bin lira mukabilinde 
~- Çünkü bunlann esasen temin edebilmektedir. Bu sayede 
"t Yetiten mahsulleri oraklar ve- bir kilovat saatin bir kuruta hatti 
~-~arla biçilinceye, zayıf ö- yirmi paraya verilmesi mümkün 
~le stıruıünceye kadar kışın olacaktır. 
~~. ğı aık sık görülen haller· Bir kilovat saatlik bir cereyan 
~ I§lk olarak kullanılırsa elli mumluk 

"·-~ havali, gaz, motörin parası 
~ senede harice iki yüz bin li-
1'\ Verir .. Buna mukabil ne evlerde, 
~ tehirde kili ışık temin edile
~- Bu eebeple buralarda gece ha 
.. ""'l, rece itçiliği yoktur. 

lfaık eberiyetle guruptan iki 
~t tonra yataklanna girmiş bu· 

lll'lar. 
..._,Sokaklarda rahat rahat gezebil
~. açıkta çalışabilmek senenin 
~bet ayında mümkün olur; 
~tebakı aylarda boralar, fırtına • 
t.u' .. etraftald kar yığınlannı açık
~erin gözlerine, kulaklanna dol 
.--..rur. Bunun için halkın ekserisi 
~!Uin yedi ayını kalın duvarlı, 
~ pencereli odalarında geçir -
~e mecbur olurlar. Elhasıh bu 
~lli halkının hayatlan ya yatak 
~ da veyahut karanlık odalar 
11:ı.--:de heba olmaktadır. Bu kadar 
~ it yapabilecek bir hale ge
.~eleri muauam bir kazanç 

bir limbanın yirmi saat yanması
na kifi gelir. 

Ayni cereyan kuvvei muharrike 
olarak kullanıldığı takdirde bir bey 
girlik bir motörUn bir buçuk saat
lik işini görür . 

Niha1et bu cereyandan hararet 
almak istenirse kUçUk bir sobanın 
verebileceği kadar sıcaklık temin 
edilir • 

Ziyanın, hararetin ve kuvvet 
muharrikenin bu ucuzluğunun te
min edebileceği feyizli ve geniş ne
ticeleri tahmin için yorulmağa iti -
zum yoktur. 

Fidanlann yakılmasına ihtiyaç 
görülmezse çıplak kalan dağlann, 
derelerin kısa bir zaman sonra bi
rer orman haline girmesi pek tabii 
olur. • 

Gübreleri, tezekleri yakmak 
mecburiyetinden kurtulan halk 
bunları tarlalarına dökerlerse mah 
aulitta elbette ki mUhim bir teza. 

, Jilt ol~ Kuvvei muharrikeniıı bu 
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ASKERLİK BAHİSLERi 

Yakın Tarihten Yapraklar 
Çatalca Muharebesine Takaddüm Eden Gün
lerde Cereyan Eden Bir Topçuluk Hadisesi 

, 
Seferberliğini geç bitiren topçu 

6. alay, Çatalca muharebesine ta· 
kaddüm eden günlerde, Peyker pa· 
şa mıntakasına gelmiş ve müteselsil 
sırtlarda bataryalarını sıralamıştı. 
Topçu tabiyesi o yıllarda bir devrim 

---------- ,_ __ _ 

/ 

geçiriyordu. F.ski Alman batarya 
kumandanlan da alıltıklan açık ve· 
ya yarı kapalı mevzilerden tam mes 
tur mevzie geçmekte tereddütler 
geçiriyorlardı. Zannediliyordu ki 
topçu, piyadenin hemen gerisindeki 
Birtta ve onun yanıbquıda mevzi· 
lenmekle manevt kuvvet qılıyabi· 
lirdi! Kademeli tabiye de topçu tabi 
yecilerinin meçhulü idi. Tabiye, a· 
tef tesirile ilgilidir. Yakından tesir
de, bir mmtaka içinde mevzilenme· 
nin rolü olduğunu zannedenlere ye
nilikleri benimsiyenlere llf anlata· 
mıyorlardı. Hem talimnamelerin de 
taleplerine rağmen! Selimi yede, iyi 
ellerde yetiştirilmekle beraber 6. a· 
lay da, yolsuz müdahaleler yüzün. 
den, Peyker paşada kötu' bir tabiye 
yapmıştı: Piyade hattının gerisin· 
de, sırtın gidişine göre yerleşme 
Cephe, kat'f bir müdafaa yapmak ' 
mecburiyetinde idi. Burada, belki 
uzun müddet, bir mevzi harbi yapı· 

.Bugtinkti modern tayyare d&fl toplanmaz son 'rra&ya maııevralarmda 

lacaktı. Mütearrız, delme yerinde ~--- IY Az cm ---.. 
üstün kuvvetle toplıyabilir. Kudret- An8J 
u bir ateş silindiri ile piyadeyi ve Emekli General 
onunJa birlikte topçuyu sarsabilir-

di, Bu yanlış tabiye, düşman topçu- Kem al Kocer 
ya bir taşJa iki kuş vurmak imk8.nı- , 
nı verirdi. Topçunun hususiyetlerini 
kavrıyamıyanlar, ona söz hakkı da 
ver·mek büyüklüğünü göstermiyor
lardı. O devirde fazilet ve cüretile 
büyUk mevki sahibi bir zatın, tek
nik sahada da iyi hazırlanmış bir 
batarya kumandanının muhik ma
ruzatına kamçı ile cevap verdiğine, 
yenilikler diyanndan döndüğüm o 
günlerde, Peyker paşada hayretle 
§ahit olmuştum. Yüzbaşı, batarya
sının piyadeye tevcih edilecek dar
beleri ateşlerile karşılıyamıyacağı
nı, belki bilgisinin de verdiği bir gu
rurla arzetmek istiyordu. Muhterem 
zat, çetin vaziyetlerde süngünün ve 
ya kılıcın rol oynıyacağını, Dome
keden de aldığı derslere dayanarak, 
satanlardandı; sil&lıın ateş kudreti 
vaziyete hakim olacağından biha
berdi. Yüzbaşı, bir gün sonraki hü
cuma mevziinden çıkan darbeye 
karşı durmamakla hakkında reva 
görülen muameleye acı ve yurtse
verliğe de yakışmıyan bir mukabe
lede bulundu. Psikolojik bir tetkik, 
bu intikamda yabancı bir ruhun sa
ik olduğunu kabulde tereddüt ede
mezdi. Bu yüzbaşı Türke hili ya
bancı bir ilin çocuğudur ve ilk fır
satta yurdumuzdan savuşanlardan 

dır. Kardeş sınıfın tehlikeye dUştU· 
ğünQ görecek bir mevki ve kudret· 
te idi, bataryasile açığa çıkar ve 
topçuya düşen, en son ve eerefli 
vazifeyi ifa edebilirdi. 

Peyker paşa da, ovayı sola 
doğru anfile eden bir yerde, eski 

kadar ucuz olduğu bir memlekette 
başlaması tabii olan makine sana
yiinin halkı işsizlikten, görgüsüz -
IUkten kurtarması nihayet her sene 
bu memleketin verdiği gaz, mazot 
parasının hiç olmazsa yarısının 

yurttan çıkmaması hep bu feyizli 
neticeler Tortum gellleslnden isti
fade saye11inde elde edilebilecek
lerdir. 

Bu saydığım faydalar tabiatin 
ve hadiselerin ıniltemadi zulümleri 
neticesinde her bakımdan çok fena 
vaziyetlere dilfmüş büyük bir yurt 

parçasının kısa bir zamanda refa
ha kavuşmasına en büyük bir amil 
olacağına tUphe edilemez. Bu se • 
beble en büyük emeli halkın refa
hını teminden ibaret olan aziz CUm 
huriyetimizin böyle bir teşebbüs 

için küçük bir masraftan çekinece
ği hatıra bile g~tirilemeır.. 

Hususile bu gel&lenin faydalan 
yalnız yukarıda bahsedilenlerden i
baret değildir. Bugün ve yarın Er· 
zunıma yetişecek olan demir yolla
n ihtiyacının elektrikle temini ve 
l>u kudretin ukeri bakımdan iça. 

bir tabya kabartısının yanında, es
ki kaidelere ve hodbin arzulara gö
re yer almış olan 3. batarya da pi
yade hatlarımızın ötelerini bile dö
vemiyecek bir durumda idi. Bu ala- f 
yın bütün diğer bataryaları gibi 151 
lik batarya da daha iyi bir tertipte 
değillerdi. Topçu, bir hücum çıkı§ı
nı olduğu yerden katiyen karşılıya
mazdı ve yer değiştirmek salihiyeti
ni de haiz değildi. 

Düşman ileri müfrezelerine, a
teş açan bataryalar olmuştu. Ta
mim edilen bir emirde, ateş açtır
mak hakkı, ateş idaresinden mesul 
olanlardan nezedilmişti. Arazi dağ
bk ve kapalıdır. Mevzii oynaklıklan, 
batarya kumandanları da güç seçe
bilirlerdi. 10 kilometre öteden her 
noktadaki macerayı takip etmeyi 
düşünenler, bu ateş işile uğraşını· 
yanlar, bu sanate hiçte vakıf olmı
yanlardı. 

Bayram günü idi. Gece, yer yer, 
tüfek ateşleri devam etmişti. Düş
manın taarruz hazırlıklarını yap. 
makta olduğuna dair emareler var
dı. 3. batarya sübayları, sabaha kar
şı, kesif bir kurşun yağmurunun 
bataryalannı örten sırtı yaladığını 
gördüler. Tüfeklerin çıkardığı alev
lerden daha ilerideki Asım paşa ta
biyesine kal'§l bir hücumun çıkmak 
Uzere bulunduğu seziliyordu. Henüz 
aydınlık dost ve düşman vaziyetini 
tesbite müsait değildi. Fakat asıl 
ateş kesaf etinin Asım paşa üzerin-

hında görebileceği hizmetler de göz 
önüne getirilmelidir. Bununla bera-

ber bu şeli.lenin kudreti yukanda 
eaydığım işleı-ae ibzal ile kullanıJsa 
yine en az on tane büyük fabrikaya 
yetecek kadar bir kudret artacak
tır. İşletmekte olduğumuz fabrika
ların mühimlerinden biri tetkik e-

dilirse faiz, amorti, tamir, itçi, kö
mür ve motörin masraflan için se-
nede en az iki yüz bin lira sarfedil
diği görülür. 

Görülüyor ki: On tane büyük 
fabrika için kuvvei muharrikenin 

elde bulunması demek; senede iki 
milyon lira kazanmak imkinına 
malik olmak demektir. Hem bu pa

rada tesis masrafları dahil değil
dir. Bu on fabrikanın bu kadar 1 

müsait bu feraitle işletmeleri te -1 
min edilirse istihsallerinin nekadar 1 
ucuza maledileceğini tahmin pek 
kolaydır. Varmak istediğimiz ga-

yelerin biri de istihsalin ucuzluğu 
hayat pahalılığının ortadan kaldı-

nlınası olduğuna göre bu utice de 
P,ek mühimdlı\ _ - - ... - -

de olduğunu, alevlerden anlamak gelir ve batarya Jrumand~ çağı· 
mümkün olmuştu. Asım paşa siper- nr. Alay kumandanı, e§kiya muha· 
leri 800 metre öteden başlar. 3. ba- rebelerinde cesaretile ad kazanmış, 
tarya bu siperler ilerisini anfile de nisbeten genç ve becerillidir. Fakat 
edebilir: Çalılıklar, düşman hatları- bu teşebbüsün inceliğini kavnyamı· 
nı seçmeye engeldir. Karanlık per- yacak kabiliyettedir ,yüzbaşıya: 
desi silinmektedir. Fake.t devam e- - Sen, böyle mi iş başarırsın? 
den ateşlerle dlişman hattını tayin Seni yetiştirenler, bir bataryayı ya
etmek giiç olmamıştır. Batarya, nm saatte imha etmeyi mi öğretti
mevziinden ancak 2000 metre ötesi- ler? Fiilinin cezasını çekmeğe hazır 
ne ateş açabilir. Burnumuzun dibi- ol!.. Diyerek aynlır. 
ne sokulan düşmanı dövmek için O gün, kuytu bir yerde,batar
bataryanın hayatını istihkar etme- ya, artık diğer cephelerde dönen 
si bir yurt ödevidir. Ateş açtırmak maceralara seyirci, toplanm tamir
salihiyetini ellerinde bulunduran- le ve şehitlerini defnetmek ve yara
lar, bu teşebbüse girişenlerden he- lılannı tedavi etmekle uğraşmıştı. 
sap sorabilirlerdi. Cephedeki muha- Sabahleyin, erkence, mıntaka 
sebeler bazan da çok ağırdır! kumandanı Çürüksulu Mahmut pa-

3. batarya kumandanı, hiçbir şa, maiyet erkinile bataryanın bu
kumandanla da irtibat yapamayın- lunduğu sırta gelir ve mukaddera
ca, kararını verir: Batarya her teh- tını bekliyen batarya kumandanını 
likeyi göze alarak, açığa çıkacak ve çağınr ! 
münhasıran Asım paşaya yüklenen Topçu alay kumandanı gibi A-
düşman alayını dövecektir. sım paşanın kumandanı olan yar· 

Soldaki takım, henüz çok genç bay Nasuhi de vaziyet hakkında ra
ve tecrübesiz olan Refik'in kuman- porlannı vermişlerdir. Biribirini 
dasındadır, 130 metre kadar ilerli- nakzeden ifadeler ,karşısında haki· 
yecek ve en fiddetli ateş açacak. kati öğrenmek için kolordu kuman· 
Yer, yumU§&ktır, topların elle çe- danı buraya kadar gelmi§ ve önce
kilmesi zaman yer. ı. takım açığa den Asım paşaya da giderek ince
çıkar çıkmaz düşman topçu ateele- lemeler yapmıştır. 
rine maruz kaldı. 2. takımın, pratik Yilzba§l, arkadaşlanna da veda 
ve cesur kumandanının ,müdahalesi ederek aynlır, ve yavaş adımlarla 
zaruri idi. Batarya kumandanı, di- kumandanına doğru ilerler. Arala· 
ğer takımın da yeni mevzie girme- nnda 1\1 muhavere cereyan eder: 
sini temin etti ve üstteğmenile top - Arkadaş, biliyor musun, ne 
başında ateşi idare ederek hücuma yaptın? 
kalkan 17. düşman alayına cehen- - Vazifemi ifa ettiğimi 11&n1yo· 
nemi bir ateş tevcih ettiler. Her nım! 
mermi isabet ediyordu ve hücum - Asım paeadaki vaaiyeti biliyoı 
olduğu yerde ezilmişti. Fakat en u musun? 
üç batarya düşman topçusu bu fe. - Arazi örtWü, iyi seçilemiyor 
dai bataryaya ateşlerini çevirmft· Fakat hücumun akamete uğratıldı 
lerdi. Toplarda, cephane arabaların- ğını zannediyorum! 
da tam vuruşlarla rahneler açılını§- - Hayır, dti§IJlan alayı ezilmi' 
tı. 35 dakika devam eden atışta tir. Var olunuz. 
386 mermi harcanmıttı. iki topta Ve alay kumandanına teveccUh· 
birer çavuş .. ve birer nefer hayatta le : 
idi. Dede ve Mehmet çavU§lar bu iki - Raporunuzu geriye alııııs, e
topu işletebiliyorlardı. Bir sıra De- fendi ile llizwn göstereceği kimse· 
de çavuş; topunu terketmek korku- !erin terfiini inha ederainiz! 
su gösteren Avrama, tabancasını Batarya kumandam, takım za. 
çekerek: biti Tevfik ve Ramiz uata taltif e-

dilmiflerdi. Ertesi gün de batarya 
- Seni ben tepeliyeceğtm 1 Teti· ateee hazırl&mlllfb. Fakat yazık ki 

ği çek!... akmd .......... hedef ktu y a ve ""'V&A..... yo . 
Diyordu. Çatalcaya her teftlte gidifte bu 
Dört top ta ltlemez bir vasiyete bataryanın yerini styaret eder ve a· 

girmişti. Tamirle uğrqan Ramiz ziz öltlleri arkadqlarla birlikte hür 
ustanın didinmesi bir topu olaun fa metle anardım. 
aliyete geçiremiyordu. Atee devam o yerlerin unutulmaz hatıralan 
edemezdi. Geriden getirilen erler vardır. Cephenin bir aUkfın devre
topları büsbütün tahrip olmaktan sinde Naim Cevatla Asım paşayı 
kurtarmışlardı. Bataryanın seçme müdafaa eden Polathane alayı erle
erlerinden 24 ü muharebeden barit rile rörtı§tlyorduk. Tel örgWeri de 
kalmıştı. Düşman ib;erinde yapılan takviye ediliyordu. Bir er: 
tesirin derecesini kestirmek imkin-1 - Efendi bu teller de ne? 
sızdı. Ancak teşebbüs akamete uğ- · _ Düşmana k&r§ı. 
raml§tı. Batarya vazifesini yaptığı- · - O halde biz de mi öteye gc, -
na inanabilirdi. Fakat zayiat ve ha miyeceğiz. Şu güzel toprağı hep mi 
sarat ta düşündUrUcü idi. Gtizel ba- bıraktınız? Biraz insaf! Sınır artJk 
tarya, yarım saatte elden çıkını§b. burası mı? 
Oysa ki bu bataryaya daha büyuıt Polathanenin kaliraman yavra-
ioler verilebilirdi. su! Toprafında rahat \Q'U! Gu.I 

i3ir ~~t 9:0nr~-~Y. kumandanı _ ıun ve ~ ..., ... , 
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YURDDA SABAH 
YANILMAK 

Yazan : B 1R1 

H idayet, iki sene evvel Parise tah 
sile gitmişti. Her memlekette, 

başka bir diyara tahsile giden ta-

iken konuşmuştuk. Binaenaleyh sen 
ona, benimle münasebetinin kendi
sile olduğundan hiçbir başkalık ar-
7.etmiyeccğini izah eden bir mektup 
yaz.,, 

Hatay Sıhhat 
Müdürlüğü 

Adana, "Hususi., - Adananın 

popüler şahsiyetlerinden biri ve en 
kuvvetlisi olan operatör Yusuf Zi
ya Özbakan, Hatay vilayeti Sıhhiye 

müdürlüğüne tayin edilmiştir. Mem

leketimizin içtimai, siyasi ve kültü
rel sahalarında yıllarca ömrünü har 

ı Sıhhat Vekilimizin 
Sıvasta .Tetkikleri 

lebe ilci kısımdır: Birinci kısım, ba
balık fınnlannın has çıkannasından 
istifade ederek, tahsil bahanesile 
başka diyarlarda, çeşit çeşit eğlen
ce ariırlar; ikinci kısım ise kılıçlan 
bahasına bu tahsil hakkını kazanmış 
lardır. Onların dayıları, olmadığı 

gibi, aldıkları paradan arttırarak, 

arkalarında bıraktıkları ihtiyar an
ne ve babalarına, yahut, küçük bir 
müessesede çalışmakla hayatlarını 
ka:r.anan hemşirelerine para bile 
gönderirler. 

Bu iki imam tahsil erbabı, bizim 
memlekette de aynen vardır. Ah
met Hidayet ikinci gurupa dahildir. 

V i.kıi, bükü.metin verdiği para
dan memleketine göndermez, gön
dermez amma, kendisi, aldığı para
nın mllb.im bir Jasmım ilk haftalar.. 
da earfederek geri hlanjJe alikül
libal geçinir; çünkü memlekette, 
aiJe11i töyle böyle idare olmaktadır. 

BliDe geçen paranm mühim bir 
~... ilk haftalarda aarfetmeei, 
1De ODU ejlenceye mecJ6p bir adam 
~ tanıtmamalıdır, billkis mes
leğine ait yeni çıkan kitaplan bir ay 
not ettikten sonra paralanın he
men kitapçılara yatınr ve bu onun 
yegine eğlence ve zevkini ~kil e
der. 

Bu, eğlPnmemek işinde, memle
ketteki, komşulardan birinin kwnı 
acwmesinin ve ona ihanet etmemek 
fikrinin kafasında yerleşmiş olma
sının da tesiri vardır. Girdiği im
tihanda muvaffak olmasında da bu 
aşkın müthiş itişi olduğunu her yer
de söyler. Bu aşk; tam üç sene ev
vel Boğazın, itina ile işlenmiş bir 
mendil kenan gibi girintili, çıkın

blı sahillerinde doğmuş, yine Boğa
zın mavi, yeşil ve bu iki renkle ala
kadar, binbir, tefrik edilmez renkli 
clenizile büyümüş, iki uhilin mute
na kekik ve dağ çiçeği kokulu rilz
glri.le gelişmiş ve kemale ermişti. 

Onlar, yirminci asırda bilmec
bariye isim değiştiren romantizmi 
harice vuramıyani, fakat içle
rinde derinden duyarak biribirlerini 
aeviyorlar ve bu sevgi onlarda &bit
lerin, allahlanna ibadetleri kadar 
huşu uyandırıyordu. Fakat, her se
ven gibi bunun kimse tarafından se
silmemesi yegine emelleri idi. 

••• 

B ir gün delikanlıya memleketin
deki sevgilisinden bir mektup 

geldi. 
"Sevgilim, diyordu. Seni her va

kit, beğendiğini söyliyen, komşumu 
sun luzı bizim vaziyetimizden şüp
.belendiğini, geçen gün bana ihsas 
etti. Bilirsin o çıyan kw hiç sev

Delikanlı mektubun altındaki 

başka bahislere ait tafsilatı okuma
dan düşünceye daldı.Hakikaten tah
silini bitirip, içtimai bir mevki sahi
bi olmadan böyle işlere girişmeyi 
- çünkü bu sevginin sonunu muhak
kak evlenmek olarak düşünmekte

dir - , yerinde başlanmamış bir ha
reket olarak telakki ediyordu. "Her 
şeyin harice işaası için bir sıra~n 
vardır. Binaenaleyh böyle bir şüp
heyi muhakkak ortadan kaldırma
lı,, diye kendi kendine söylendi. 

Fakat, onda bu şüphenin doğdu
ğunu nasıl haber almış olabilirdi. 
Damdan düşer gibi hareket edemez
di ya. Bu hususta çok dikkatli dav
ranmak icabediyordu. 

Nihayet sevinçle yerinden kalk
b, bulduğu kurnazlık sayesinde bu 
i§deki şüpheleri ortadan çok kat 'f 
olarak izale edebilirdi. 

Bulduğu kurnazlık şu idi: 
Her ikisine de, alelide arkadaş 

gibi birer mektup yazacak, giıya 

yanlış olmuş gı"bi zarflan değiştire
rek sevgilisinin, arkadaş gibi yazıl
llllŞ mektubunu arkadaşına, arka
daşının mektubunu da sevgilisine 
göndermiş olacaktı. 

Bu suretle o kız, kendi mektu
bunu istemek için sevgilisine müra
caat ettiği vakit, mektupların muh
tevalanndan her ikisi de haberdar 
olacaklar, belki de komşusunun kızı 
samimi bir lisanla nafile vere şüp
helendiğini söyliyecektı. 

••• 

D elikanlı memnundu .. 
Pek az zaman sonra mektup

ların her ikisine cevap geldi. • 
Onu herşeyden evvel sevgilisi a

l&kadar ediyordu. Evveli onun mek
tubunu açtı. Sevgilisi, tesadüfün gü
ler yüz gösterdiğinden bahsediyor, 
bu yanlışlığa nekadar memnun ol
duğunu uzun uzun izah ediyordu. 

cıyan, yıllarca memleketin yarala

rını saran Yusuf Ziya ÖZbakan kal
bimizde ve nabzımızda yaşardı. O 
yüksek bir ruhtu, mantıktı. Halkın 

kendine verdiği tek ismin hüviyeti 
altında nefes alırdı: "Baba,,. 

Uzun seneler Adana memleket 
hastahanesi başhekimliğinde, Hal-

kevi başkanlığında, C. H. Partisi re
isliğinde bulundu. Daima hakkın, 

faziletin, iyilik ve doğruluğun mü
dafii ve naşiri oldu. Feragati nefsi 
en şayanı hayret derecelere yük-

seltti. Bu aksaçh delikanlı Adana
nın ruhuna öyle derin bir nüfuzla 
dolmuştu ki .• halk ODU nihayet Be· 
lediye ri)asetine de getirdi. 

Hataya, Ankara inzibahnın bil-

BaJ Yasaf Ziya ÖZbab.• 

tün takayyüt ve temkini ile gidi} ır. 

Adana bu büyük evli.dını Hat.ya 
verirken duyduğu derin teessürün 

acısını Hatayın bahtiyarlığı ile te
l&fiye çalışıyor. 

Mektubun buralannda delikanlı 
gilldü. Yaptığı kurnazlığı sevgilisi 
anlamamıştı. Kahramanlık vak'ala
nnı anlatıp f erahlıyan bazı kimse
ler gibi, o da bu işi anlatacak ve e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 
bililtizam yapılmış bir hareket oldu tubu dikkatle okudu, "Yaptığınız 
ğunu bildil'e\."ekti. kurnazlığı, bu sefer hakiki bir yan. 

Oturdu. MeSE"lenin içytı.züııü de- hşlık eseri olarak tekrar etmişsiniz 
rin derin anlattı: "Senin istediğini ve yine benim mektubumu sevgilini
ben ufak bir manevra ile hallettim. ze, onun mektubunu da bana yolla
tkna etmek için didinici sözler ye- mışsınız. Maamafih bu meseleyi ben 
rine, b"iyle bir vak'a kurmak daha den başka kimse bilmiyor. Merak 
hayırlıdır ve bizim aşkımız, hiç kim 
se tarafından bilinmeden ilerliyecek- saikasile baştan nihayete kadar o-

ti d-.1. kuduğum mektup için kusuruma r.,, •;\.U. 
••• 

mem. üstelik, burada iken sana kar- s evgilerinden şüphe eden komşu 
il takındığı vaziyetleri düşünmek kızından bir mektup geldi. 
büsbütün beni çileden çıkarıyor. A- Mektup· 

bakmayın! Sizi ilk tebrik eden biri 
sıfatile memnunum.,, 

Delikanlı cevaplan ayni günde 
yazdığını hatırladı. 

ruıra mektuplqacağuıızı burada "Enişte,, diye başlıyordu. Mek-

"lbni Cermuz, muharebe günün
de korku nedir bilmiyen, cesaretini 
herkes tasdik eden yiğit süvariye 
kıydı. Ey Amr, onu hile ile öldür
meyeydin, merdcesine ona hücum 
etseydin, elinin titremediğini, onda 
korku olmadığını görecektin. Anan 
sana ağlasın, ki bir MüalUmanı öl
dürdüğün için en büyük ukubete 
uğnyacaksın.,, 

Hazreti Ayşe, dokuz yaşında, 

Hazreti Peygamberin 7.evcesi oldu. 
Çok alim ve fasih bir kadındı. Yet
mi' yaşında öldU. Menkibeleri pek 
çoktur ve her biri sırasında anlatı
lacaktır. 

'Ommügülsüm, Ebfl Bekir'in ö
lümünden sonra doğdu. Bunu, haz
reti ömer almak istedi ise de, ana
m vermedi. Sonra Aşerei mübeffe
reden Talha'nın zevcesi oldu. 

Ebfl Bekirin üç oğlunun sergU
r.eştieri, ileride görülecektir. 

Bu zat, Cihiliyet zamanında bi
le şarap içmekten sakmmıgtı. Şarap 
içip içmediğini soranlardan birine: 

- Eüzu billah. 
Demiş. 

Muhatabı: 

- Neden deyin<W 
- ~. ırzımı koruyan, mOıiiv-

vetimi muhafaza edenlerdeaim. Şa-

rap içen kimse, sarhoş olur ve sar
hoşluğunda ırzını da, mürüvvetini 
de kaybeder. 

Demiş. 

Bu söz, hazreti Peygamberin 
kulağına erişince, o da, üç defa: 

- Ebii Bekir doğru söyledi. 
Diye tekrar etmiştir. 
Ebu Bekir, Kureyş içinde re'y 

ve tedbiri ile, zeki.sı ve siyasi gö
rüşü ile mümtaz bir zattı. Şecaat
ta, sadakatte emsalsiz olduğu gibi 
çok 7.engin ve çok ta cömerddi. 

İslamiyeti kabul etmesi hakkın
da şöyle bir rivayet te vardır : 

Ebu Bekir, ticaret etmek için 
Yemen'e gitmişti . Orada, Ezd ka
bilesinden bir ihtiyar adama tesa -
düf etti. Bu adam, kendisine, ya -
kında, Mekkede zuhur edecek olan 

·bir nebiyyi mükerremin en sadık 
dostu ve yardımcı veziri olacağını 

söyledikten sonra gelecek peygam
ber hakkıiıda yazdığı kasıydeleri o
kudu. Hazreti Sıddıyk, bu kehaneti 
ni ehemmiyetsiz görmedi; Mekkeye 
avdet edince, yanına gelen Okbe ib
ni Ebimuğit, Şeybe, Rebiğa, ve E
bucehl ile sair Kureyş ileri gelen
lerine, kendisinin bulunmadığı sı
rada, Mekkede mühim bir gey o
lup olmadığını sordu, onlar da Mu-

B1Bt 

hammedin halkı lsllmiyete davete 
başlamış olduğunu ve re'yini alma
dan bir şey yapmadıklannı söyledi
ler. 

Ebu Bekir, Hazreti Peygambe
rin evine gitti, işittiklerinin aslı o
lup olmadığını sordu. 

Hazreti Muhammed, kendisinin 
herkese ResUl olarak bağa olundu
ğunu söyledikten başka, ona Ye
mendeki ihtiyardan ve okuduğu 

şiirlerden de bahsedince, Ebtl Be -
kir, hayrette kaldı ye derhal iyman 
etti: 

Hazreti Ebti Bekirin Müslüman 
olduğu gün, elinde kırk bin dinar
yani kırk bin dirhem gümüş para
sı vardı. Bunun otuz bet bin dirhe
mini din uğrunda sarfetmiş, hicret 
ettiği giln, elinde yalnız be, bindir
hemlik parası kalml§tı. O, müşrik
lerden cefa çeken yedi köle sabn 
alarak uid etmişti. Bunlardan iki
si Bili.li Rflbeti ile Amir ibıı.i Fu
heyre idi. 

..... 
, __ ,, 

, .~ 

,.- ' 
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Sivas; (Hususi) - Karadeniz 
sahilleri viliyetlerinde bir tetkik 
gezisine çıkan Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili HulUsi Alataf ve 
Bayan Alataş dün §ehrimize uğra
yıp bir gün kalmışlardır. Vekil ge
ceyi istasyonda hwıusi vagonların
da geçirmişler, sabahleyin merasim 
le karşılanmışlardır. Hükümet ko
nağına gelen Vekili bir kıt'a asker 
tarafından seli.mlanmıştır. Buradan 
Cümhuriyet Halk Partisini \·e Hal
kevini ziyaret etm~, memleketin 
sıhhat ihtiyaçlarile alikadar olarak 
Sivasta hissedilen büyük hastaane 
ihtiyacını karşılamak üzere ancak 
gelecek yıl bütçesine tahsisat kona
cağına işaret etmiştir. Sivasta ya
pılacak olan hastahane 500 yataklı 
ve tam teşkil&th olacakbr. Halkevi 
kitap sarayını gezen Vekil Halk.evi 
reisi Ahmet Güzeden izahat almış 
ve Sivast& yapılacak olan modern 
Halkevi maketini de tetkik ederek 
"Çok güae1, hayırlı olsun, Sivasa 
yakışır bir Halkevi,. demiştir. Bele-

diyeye gidilmiş. burada belediye re
isinden belediye işleri üzerinde ve 
belediye doktorundan .sıhhat işleri 

hakkında izahat istemiştir. 
Verilen cevaplardan çok mem

nun k&lan Vekil yanlanndan vali 
vekili Rauf Demirtaş ve jandarma 
komutanı olduğu halde Nümune 
hastahanesine t:eşrif etmit, hasta· 
hanenin en küçük köşesinden bU
yülr: Ir:ısmma kadar iki saatten faz
la dolaşmuı ve tetkik etmiştir. Gör
düğü temizlik ve intizam ve tam ça
lışmayı takdirle karşılamıştır. 

Hastahanede bulunan butaıann 
baş uçlannda ayn ayn durarak te
davileri altında bulunan kırktan 

fula. hastanın hastalığı ve tedavi 

_ .. _ 
Ebu Bekir, evveldenberi I'ey • 

gamberin arkadaşı, lslamiyetten 
sonra da sırdaşı ve her işte müs
teşarı idi. Çok ilim, rüya tabirinde 
pek mahirdi. Hitabet kudreti fev
kalade idi. 

Bir kısım İslam ulemaaı "Bir 
adam, Ebu Bekirden ha.ika bütün 
sahabelerin sohbetini inkar etse 
kafir addedilmez; fakat Ebu Be
kirin Hazreti Peygambere sahabe
tini reddetse küfrüne hükmolunur.,, 
diyerek onun İslamiyetteki mevkii
ni anlatmak istemişlerdir. 

Hazreti Sıddıyk, birisinin kendi
sini medhettiğini işittiği zaman : 

- İlahi ! Sen, beni benden iyi 
bilirsin. Ben de kcndımi onlardan 

"Medhedenlerden,, daha iyi bıli -
rim. Bende olduğunu zannettikleri 
iyiliği bana ihsan et ! Onların bil -
mediği kusur ve günahlarımı affet! 
Benim hakkımda söyledikleri ile 
beni kabahatli görme! 

.. Diye A ilaha dua ederdi. 

plrilleri hakkında izahat almıt vt 
zımgelen direktiflerle hastalara l 

miş olsun sözleri ile iltifatta bulr. 

muştur. Hastahane başhekiminden 1 
ve sıhhat müdüründen icabeden i
zahatları da almış ve öğle \17.eri be. 
lediye tarafından Paşa fabrikasın· 

da tertip edilen ziyafette bulunmur • 
tur. Ziyafet samimi ve güzel bir ha-ı 
va içinde devam etmiş, belediye re-
isi Adil Tarhan sayın Vekile "Mem
leket namına duyulan sevgi ve he
yecan,, hislerine tercüman olmuş, 
bunu müteakip Halk.evi Reisi Ah-.. 
met Güze Sıhhat Vekilini aramızda. 

gördüğümüzden dolayı artan heye-1 
can ve memnuniyeti izhar etmiş ve 
sayın Vekillerle Milli Şefimize karşı 

Sivasın duyduğu sonsuz saygı ve 
sevgi hislerinin ibliğtnı rica etmiş
tir. Sayın Sıhhat Vekili de "Sivasta 
gördüğüm ve şahit olduğum inti
zamlı çaluımalardan dolayı çok fe
rahlık duydum. Nümune hastahane
sinin feragatkar doktorlarının artan 

mesailerini büyük bir hazla tetkik 
ettim ve gördüm. Hastahanenin fa
aliyetli çalışmalarını takdirle karşı
ladım. Sivasın büyük bir ihtiyaç ha
linde gördüğüm çocuk doğum ve 
ba.kıınevi ic;in muhakkak surette ge 
lecek yıl bütçesinde tahsisat ayır
mağa çalışacağım ve bu suretle Si-

vasın çok mühim ihtiyaçlarından 

birisi daha halledilmiş olacaktır.,, 
Vekil Paşa fabrikasında belediye iş 
evini ve şehirde kuduz tedavi mü
esseselerini, zührevi hastahaneyi, 
eczahaneleri tetkik etmiş, Halkevi 
tarafından ı:creflerine hazırlanan 

çayda bulurımuştur. Gece Sivastan 
Sams>Jna uğurlanmıştır. 

N~'et Nafiz 

"Leyl,, suresinde: "Ve seyücen
nebuhel etkal Jeziy_.,, "Velleyli 
izi yağşa I • ayetleri.. "Tövbe,, su
resinde: Siniyetneyni.. ayeti, 
ilk iki ayette Ebu Bekirin köleleri 
satın alarak azid etmesine, üçüncü 
sünde de, onun Peygamberin sadık 
dostu olduğuna i§aret vardır. 

Kur'anı Kerimde, İslam Ulema
sının Eb(i Bekir'in bUyilklüğünü 

iyma ettiğine kail oldukları daha 
birçok ayetler olduğu gibi bu büyük 
Müslüman hakkında birçok hadis
ler de rivayet edilmektedir. 

Sahabeler içinde, anası babası 
Müslüman olan, Ebu Bekirden baş 
ki kimse yoktur. 

HAZRETİ ÖMER-ÜL-FARUK 

Hazreti Ömerin şeceresi şöyle
dir: lbni Hattab ibni Nefiyi ibni 
Uzza ibni Ribah. Kendi "Fil,, vak'a 
sından on Uç sene sonra doğduğu 

için Peygamberden on üç yaş kü
çüktü. Onun Hazreti Muhammed'
den yirmi bir yag daha küçük ol
duğuna dair rivayetler de varsa da 
doğru değildir. • 

Hazreti ömer, sırasında anlat-
tığımız üzere, yirmi yedi ylU}lnda, 

Müslüman olmak ,erefini kamn -

Borsada Yol,· 
İnşaatı 

Bursa, (Hususi) - eni vali· 
miz Refik Koraıtan, bera~n~ 
Nafıa müdürü olduğu halde vıli1 
hududu dahilindeki yollan tef~ 
çıkmıştır. 

Bursada, milli emniyet ve ikll~ 
sat bakımından çok ehenı.rni1"' 
810 kilometre yol vardır. Bu yon.t• 
motörlü ve ağır yüklü nakil ~· 
lan yüzünden harap bir bale rP • 

. eı1ı· 
mişti. Para olmadığı için taınır 
lemi yordu. 

Viliyet yeni bir program .....,.. 

Iamuıtır. Amele ve mükellefioİ bet 
ay bili.fasıla çalıştıracaktır. ~ 
mu olan ilet ve edevat tedarik ,#" 
mittir. Denilebilir ki, 1 telDJll_... 
itibaren Bursada yol sef~ 
başlamıştır. .. 

Halen Bursa - İnegöl - ıcaradf • 
Bursa - Yeni§ehir; Bursa - Y' 
hir - lznik, Buru - Mudanya, lflll" 
sa - Karacabey - Kemalpaşa .~ 
daki yollar yapılmaktadır. ~ 

Yeni valimiz, Artvin ve 

... , Betik 

.. "b" B----• .. ,_ zonda oldugu gı ı ~d' 
pek yakında imar edeceği ......--
kaktır. E9at ~ 

Mebuslarımızın tetkik 
seyahatleri 

Erbaa "Hususi,, - )ılın~ 
mebuslanıidan Bayan ııuou;. 
Develi ile Hasip Ahmet A~~ 
gün şehrimiz.e gelmişler ve ffAIP" 
binasında misafir eıdiJmiflerdit· • 

Misafirlerimiz, tehir içinde fi/. 
kikatta bulunmuşlar ve ~ 
tütün meriyatı ve orta okul ihti~ 
ile ali.kadar olmuşlardır. Oç r· 
sonra Niksar& gideceklerdir. 

Tokat - Turhal maÇI 
Erbaa "Hususi,, - BugilD. 10' 

kat Spor Birliği ile Turhal ~ 
fabrikası sporculan arasın~ _MI 
pılan maç, 2 ye karşı 3 le ~ 
sporcularının galibiyetile neucel..,a 
ıni§tir. B. Ahmet tl 

dı. Künyesi "Ebü Hafas,, , ~ 
"Elfaruk,, tur. il' 

Beydavi, "Envarit tenzil,, ~ 
mindeki eserinde "İbni AbbaS.• 
şu vivayeti nakletmektedir: . t/I 

"Bir gün bir milnlfik il8 ,_ 
Yahudi bir eebebden dolayı ICa 
ga ederler. Yahudi, Hazreti ~ 
gambere.. münifik te "Kiab 1

1
,. 

Eşref,, e div&cı olurlar; fakat 
hudi: adJJ 

- Hazreti Muhammed gibi ;" 
bir hakim varken bqkasına 
mem. __ ..iJI 

Der. Münafik te Peygam11~-

huzuruna çıkmaya mecbur o~ 
Hazreti Peygamber, iki (J' 

dinler • . Yahudiyi haklı görerek~ 
nun lehinde hüküm verir. ı.ruıı~ 
karara boyun eğmu. Yab toC 
Hazreti ömerin huzuruna ~· 
eder. Yahudi, bu di.vet icabet dit 
Hazreti Fanık'un huzuruJl 

11 
Muhammedin hilkmünU anlatır • 
bu hükmü kabul etmiyen rn~. 
nın ısrarı ile huzura geldiğinl 
ler. 

Hazreti Ömer, Münafiğin bU .~ 
tahlığına kır.ar ve palasını qel'
gibi: _.....,,,, 

f Deucantl .,... . 
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AK •IMAMIN Yeni ~apılacak 
;ı. Beledıye Sarayı 

3 PAR M A U 1 Dünyanın ın-;d;n belediye 

Tokyo MUzakerelerl 
Akamete Uğradı 

Tokyo, 21 (A.A.) - lngiliz·Ja
pon görüşmeleri hakkında, hüku
met matbuat bürosu, aşağıdaki teb

İzmir Fuarındaki 
Ecnebi Pavyonlar 

YERLi POLiS ROMANI - ,. - sarayından birisi olacak liği ncşretmektedir: Mareşal Voroşilof İzmir Belediye 
Reisine Teşekkür Etti Ali İdrisin İlk 

Gecmiş, Kuzu 
Hali Tamamile 

Gibi Olmuştu 
t 

Onunla nişanı bozmaya mcc-ı ınak ie başına g~ti ... Hem yine ay
bur oldum. Tesadüf bizi burada kaı· nı yerde, ayni yol üstünde ... 
tııaştırdı. Bu tesadüfü ben hazırla- - Peki amma ben .. 

· k 1 - Fikrimi kısaca hulasa ede -lllış dPğilim ve öğrendim kı ocnsı 
Ot arası hiç iyi değildir. tşte bu va- yim: KulUbeye giden gi.ıli yolu bi
alyeti görerek bizim köşkteki bazı lenler birisini rahatsız ediyorlar, Bu 
b.ınirleri bahane ettim; onun yanın- birisi §imdilik ismine Üçparmak de· 

k dig-inlz haydut ve katildir. Yakala· 1 dı bu pansiyonda oturmaya arar 
\terdim. Bundan sonra da... namıyan, esrarengiz kalan katil. ... 

Burada Ali İdris başını eğerek İ§te bunun için bir arabacı öldüriil-
le sesini kısarak: dü, bunun için u§ağınw öldUrdUler 

_ Buudan sonra dn kara havu- ve yine bundan dolayı Süleyman 
ıun eski kulübesinde buluşmaya Feyzi Bey caıı vermi~ bulunuyor .. 

Ali İdris bUtfuı ithamların ken-
başladık !.. . d t 1 d - k t e 

Rıza sesini giddetlendirerek: di üzerın e op an ıgına anaa g -
_ Tamam .. tşte mesele burada. tirerek gözlerini kapadı. Kendini 

Zengin ve nldablmı§ bir koca _olan müdafaa etmek istiyor, fakat muk
Suleyman Feyzi Bey de tam o cıvar- tedir olamıyordu. Adeta nefesi lı · 
da ortadan knldırılmı§ oluyor. Sır- kanmış olduğu için sarfettiği keli-
.tına bir kurşun sıkılıp biçare adam melerden bir mana çıkmayordu. Bu 

·? halden tarnamile mutmain ve müte-bataklığa ablıyor, değil mı. 
Ali İdris birdenbire reddetti: selli olan Sırrı onun imdadına ye-
- Benim bundan haberim yok- tişti: 

tur; katiyen haberim yoktur. - Şimdilik hiç bir şey kaybol-
Rıza ile Sırı onun bütün nıhunu muş değildir Ali İdris.. Hadiseler 

Ok\ıyacakmış gibi ta dizinin dibine vakıa aleyhiniı.e cereyan etti. Fa -
Yak!a~arak yüzüne doğru eğildiler, kat ha18. bu vaziyetten sıyrılmak 
Ali İdris, \:ir k-ül~e gibi. gömüldüğü fırsatı senin elindedir. Hemen oda
lcoltukta soğuk terler döküyor, üs- na. çık. Hiç bir bahane ile odandan 
tUne gelen adamlar sanki gırtlağına ayrılma. Hem şuna biz eminiz. Bu
tıarılmı§lar gibi güç nefes alıyordu.. rada herkes tehdit altındadır. Baş
f:iırn ona biraz nefes aldırmak için ta Nec1a hanım ... Sonra Ahmed Se
tatıı bir s~lc: lim, daha sonra bizzat sen ... Niha -

yet senin hizmetçin olan kadın ... 
- Haydi Ali İdris Bey, doğru- Köşkle kaldığı ıuılaşılan kadın. Şim 

'1.uıu söyle. Her türlU ithamlar ve di bana. şu üstündeki anahtarların 
ttliller senin aleyhindedir. Bununla 
be hepsini ver. Fakat bu anahtarların 

rabcr, ~n senin masumiyetinin \e açtığı köşkte kimseyi sağ bulnca-
.~yyün etmesini istiyorum. ~en: ı ğımızdan emin değilim. Bununla be-

1 

dını top?q; bize Iazım olan delıllerı raber bu akşam gidip göl"(;ceğiz. 
kendi clink hazırla. Mümkün oldu
lu kadar Rarih ve açık cevap vere- Haydi bakalım ... 

Birkaç anahtarı İdristen aldık-
tek bize yaı dtm et. tan sonra Rızaya dönen Sırrı dedi 

-- Ben ) alan ıııöylarniyorum, val-
ı,,_ ki: 
'<llli yalan söylemiyorum. Ben ma- _ Buradaki odalnrı sıkı bir su-
~mum. 1 j rette kontrol ettirmeliyiz. Buraya 
. I<omıser Rıza bird:U sözü değiş- 1 merkez bıı.şkıı. birisini göndersin ... 
lıret-ck wüdahlilc ettı: 

Biz seninle gidecc!;>iz: fakat Nail 
- - uşakkt ~il köşkten çıkıp git

Bey bize de iki polis vermelidir. Zan . 
l'rıelerini emrdMi§ miydin? 

nederim lazım olacak ... 
- H~f\·ır .. Uşağım zaten bir iki [De\'amı vnr] 

J:li.tn aile: inin yanına gitmek için izin ================= 
ist~mişti. Jfo:nıct~i de köşkte kala- MUnferlt hftklmllk 
l.'altu. için hnzırhk 

- · Nc."\len? Söyle bakalım, ne· Adliye Müsteşarı Selim Nafiz 

İstanbul Belediyesi için Sultan
ahmette yapılması mukarrer olan 
yeni belediye sarayı etrafında ha
zırlıklar devam etmektedir. Bundan 
bir müddet evvel Vali ve Belediye 
Reisi doktor Lutfi Kırdar sarayın 
inşası için bu sene bütçe tahminle
rinden fazla yapılan tahsilattan isti
fade olunacağım ·ve bu miktann şim 
diden 700 bin lirayı tecavüz ettiğini' 
söylemişti. Diğer taraftan belediye 
sarayının inşası için Sultanahmet 
meydanı karşısında ve Yerebatan 
sarayı arkasındaki yerin en müna
sip olduğunu ve buranın sarayın in
şası için kafi gelip gelmediğinin de 
tetkik olunduğunu yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre belediye yapılacak 
yeni belediye sarayının Avrupanın 
en modern belediye binalarından bi 
ri olması için tetkikler yapmakta
dır. Bu arada çok modern ve muh
teşem bir bina olan Stokholm bele
diye sarayının planları da getirtil
miş ve tetkikata başlanmıştır. Bu 
plan esas tutulmak üzere yeni bir 
belediye sarayı planı hazırlanacak
tır. 

Bir amanın ölümüne 
sebep olan şoförün 

muhakemesi 
üç hafta evvel Sultanahmette 

Alınan çeşmesi önünde ama hafız 
Osmanı çiğniyerek ölümüne sebep 
olan 1715 numaralı otomobili idare 
eden şoför Vahabın mWiakemesine 
dün ilünci cezada bakıldı. 

V.ak'a şahidi olar.ak avukat Etı
at, Sırrı ve d.iğeI! Ftıat \'e Bay.an 
'Mükerrem dinlenmiştir. Bunla:rdim 
Bayan lılükerrem v.RJCayı şöyle an
la:t:bı: 

- Yatsı namaamda ben evimin 
penceresinde otıuru~ordum. Sultan 
ahmettcn süralli bir otomobil geldi. 
O sırada camiden çıkmış ve park 
tarıı.fmdnki kaldırıma geçmek isti
yen ama hafız Osmana otomobil 
süratlc çarptı. Bir anda zavallıyı 
tnrumnıyacak bir hale koydu. Şoför 
gelirıken koma çalmnmışbr. Oto
mobil yavaş gitmiş olsaydı bu ka
z:ı. olmazdı, diye kanaatini bilfür
miştir. 

Diğer şahitler de ayni §ekilde 
şahadet etmişlerdir. Mahkemenin de 
vamı başka güne kalmıştır. -·-Satle davası başlıyor 

Tokyo müzakereleri, lngilterenin 
talebi üzerine açılmıştır. Japonya, 
bu müzakereleri, Tienc;in i§inin esa
sındaki meseleler hakkında İngiliz 
hükumetinin anlayış zihniyetini na
zarı dikkate alarak kabul etmiştir. 
1ngilterenin müzakere etmek tekli
fi, Londranın Çinde Japonyanın as
keri, ekonomik ve siyasi ihtiyaçları
nı nazan dikkatte tuttuğunu göster 
mekte idi. Buna göre, ekonomik me
selelerin de müzakereye konmasına 
mani hiçbir hal mevcut değildir. Bu 
halde, 1ngilterenin hattı hareketin
de biribirini tutmıyan tezatlar var
dır. 

Japonyanın dokuz deviet muahe 
desine karşı daha çok evvelden al
mış olduğu hattı hareket malumdur. 

İzmir, 21. (A.A.) - Ticaret Ve
kili Cezmi Erc;in dün akşam Fuarı 
açtıktan sonra vilayet erkanı ve a
çılış merasi'İnindc hazır bulunan se
firlerle birlikte büyük bir trambusa 
binerek parkta ve fuarda umumi 
bir gezinti yapmıştır. Bu gezinti es
nasında sıralarile ecnebi pavyonları 
ziyaret edilmiş ve ilk olarak Fran
sız pavyonu gezilmiştir. 

Burada teşhir edilmekte olan eş
ya hakkında Fransız Ticaret Mü· 
messili Monye, izahat vermiştir. Bu 
pavyonda bilhassa bUyük Fransız 

Eğer İngiliz hükumeti, üçüncü dev- Almanlardan 
!etlerin müdahalesini mucip olmak 
niyetinde ise, Japonya hükumeti, D k y• 
buna karşı, ancak, böyle bir teşeb- aya 1 yen 
büsü katiyen kabul edemiyeceğini M • G • 
kayıtla iktüa eder. usevı encı -·-Kont C••kr Bud•P•t••r• Dava Açtı· 

döndU 
Budapeşte, 21 (A.A.) - Mezu

niyetinden avdet eden Kont Osaky 
hariciye nezaretinde vazifesine baş 
laınıştır. 

Eakl beladlya makine 
mUhandlslnln dav••• 

Dün asliye birinci ceza mahke
mesinde memuriyet vazifesini sui
istimal ettiği iddia olunan belediye 
makine şubesi müdürü Nusretin du
ruşması.na devam edildi. Eskiden 
şahit olarak dinlenen itfaiye müdü· 
rü İhsan ile iki itfaiye memuru yUg. 
leştirildiler. Bunlar: 

- Biz itfaiyenin işleri için Nus
rete adam gönderirdik. O adamları 
ya kovar, yahut işi muhtelif baha
nelerle tehir ederdi. Hatta bir gün 
yine böyle bir iş için kendisine gi· 
den Hüsnüyü kovmuş, Hüsnü dön
düğü zaman başından g~eni anla· 
t arak aldığı, diyorlardı. 

Hüsnü Çinede bulunuyormuş. 

~Iahkeme istinabe sureb1e ifadesini 
almış, o ifadesinde Nusretin kendi 
sini kovduğunu söylüyordu. Mahke
me dün dinlenen şahitlerin ifadeleri· 
nin ve Nusretin bunlara karşı yap 
tığı itirazların suretlerini Çine mah 
kemesine göndererek Hüsnünün 
tekrar dinlenmesine karar verdi. 

t.::;;..;. ..!'....---·----.,.--.----

Hadisenin cenıyan etüği kahve 

Dünkü nüshamızda eski "Viya· 
na.,. son ismile de "Yeni Spor,, kah· 
vesinde bir musevi gencinin Alman
lar tarafından tecavüze uğraması 
hadisesini bütün tafsı1atile yazmış
tık. 

ihtil8.line ait olarak teşhir edilen ve 
büyük bir tarihi kıymeti haiz olan 
vesikalar bilhassa alakayı çekmiş. 
tir. 

Bunu müteakip İtalya pavyonu 
gezilmiş, İtalya sefiri heyeti kar§ı· 
lamış ve izahat vermi§tir. Pavyon 
dışında yapılan elektrikli şimendi
fer tecrübeleri büyük bir dikkatle 
seyredilmiştir. 

Sovyet pavyonundaki mamulat, 
bilhassa ziraat alatı, otomobil ve o
tobüs imaliib nazarı dikkati celbet
miştlr. 

Takdirle se}Tedilen Yunan pav· 
yonundnn sonra da Filistin pavyo· 
nuna gidilmiş ve pavyon direktörü 
Ticaret Vekilimize Filistin hayatının 
bütün safahatını tasvir edeıı güzel 
bir albüm hediye etmiştir. 

Polonyanın günden güne inkişaf 
eden sanayi marnulatının teşhir e
dildiği güzel pavyonu ve çok ente· 
resan Rumanya pavyonu, Polonya 
ve Rumanya büyük elçilerinin bü
yük bir nezo.ketle verdikleri izahat 
dinlenilerek gezilmiştir. 

İngiliz pavyonu birkaç gün son· 
ra açılacaktır. 

Birçok eser ve mamulabn teehir 
edilmekte olduğu İran pa,,yonunun 
ziyaretinden sonra, sergi sarayının 
büyük kısmını işgal eden Alman 
pavyonundaki sınai mamulat dik· 
katle tetkik olunmuştur. Burada 
teşhir edilen sun'i kauçuk ve sun'i 
cam bilhassa alakayı celbetmiştir. 

İzmir fuannda çok ince bir zevk 
ile tanzim edilen ziya tertibatı al
tında dün gece sabaha kadar büyülr 
bir neşe içinde eğlenilmi§tir. 

MAREŞAL VOROŞİWFU.ı: T 

TELGRAFI 
lzmir, 21 (A.A.) - Mareşal Vo 

roşilof, Sovyet Büyük Elçisi 'l'cren
tiyefe gönderdiği bir telgrafta, İz
mir Beynelmilel Fuarının açılması 

münasebetile gönderilmiş olan da
vetiye dolayısile Belediye Reisimiz 
Behcet Uz'a saıninll te..sekkürlerini 
bildirmekte v~ bazı sebepler dolnyı
sile güzel 1zmiri bu def n ziyaret e
demediğinden büyük teessür duy
makta olduğunu da ilave eylemekte
dir. 

\l~? dün öğleden evvel ve öğleden sonra 
- Öyle frt.Edi, ne bileyim? Hiz· adliyeye gelerek yeni teşkil edile- Satie binası suiistimali davasına 

ltlctçi kalmak istedi, öteki de izin cek mahkemelerin levazım işlerile yarın ağır ceza mahkemesine veka
ıstcdı... me~gul olmuştur. Tapunun alt ka- Jet eden asliye ikinci ceza mabke-

•••••••• .. ••••••••·•~••w•••••••• ... ••••••• 

EGE TiYATROSU 

Bu çirkin ve müessif vak'a hak· 
kında yaptığımız tahkikat, bu gibi 
meselelerde pek hassas da\7anan 
zabıtnınızın bu hadise etrafında in
celemelerini derinleştirdiği ve daha 
şimdiden birkaç şahidin malUmatı
na müracaat etmiş olduğu neticesi· 

TİCARt.-vr VJ<~ 'İN 
Zil' ARb~LEHİ 

İzmir, 21 (A.A.) - Ticaret Ve
kili Cezmi Erçin, bugün öğleden ev
vel Ticaret Odasında tacirlerle ihra
cat ve satış işleri hakkında bir ko
nuşma yapacak ve öğleden sonra 
Manisaya giderek .üzüm bayramın
da ve yine bu akşam Manisada ve
nlecek ziyafetw hazır bulunacakbr. 

- '3avır!.. ~eıı aşağına izin ver- tında.ki tamirat ve tadilat bitince mesinde başlanacaktır. 
'1in; sen ;all&d·n. Maksnd znvahiri mUnfezit hakimli mahkemeler der- Mevkuf ve gayri mevkuf suçlu-

Nurettin Gençdur ve arkadaşl&n 

lturtarmak' .. ı. Pelki niyetin başka hal faaliyete başlıyacaktır. lnrın avukatları hemen hergün dos-
icti!... Adliyede terf!h yu üzerinde tetkikat yapıyorlar. 

22 .Ağustos salı günü 
akşamı Kasımpaşa 

Yavuz sinemasında 
OET~LAT KARA 

MUSTAFA 
-· N<'• cdo biliyorsunuz? Adliye Vekaleti 300 kişilik yeni Mevkuf suçlular muhakemenin ilk 
- Uşak, katledilmeden evvel, bir tayin ve terfi listesi hazırlaınl§- celsesinde tahliye talebinde bulun-

~~ hl~e~~~~~m~~ ~Ll~~~~~~~~~i~~~m~a~ğ~a~h~u~ı·rl·an~m~a~k~ta~&~rl·u··~--~M-~~-P~~-ç~c.f~w~r~y•e•~.s~i~----
lle o adamdan öfrrendik. Görüyor - -= 

~ tir. Şu günlerde çıkacağı söylenmek ı 
~ ki biz her f]eyi öğreniyoruz. Giz- tedir. 
leı:nek beyhudedir. Oynadığııı oyunu 
~!emek için hazırladığın dolap 

......... R ........ WaC.•••••• .. •••••••••••• 
1t\'ıdi senin aleyhine deliller teşkil 
~İYor. 

Ali ldris o kadar snde ve tabii 
bir sesle: 1 

- Sözlcrinizde:ı bir şey anlamı
~otunı ı... 
h· Dedi ki bu söz ve bu hareketle 
ıc bir sun'ilik ve hile görmiyen Sır

l'ı onun bir de haf ız:mna miiracaat 
~: . 

- Siz Ali İdris Bey; iflas etmiş 
"aıiyettesiniz. değil mi? 

- Evet! ... 
~. - Hapishaneyi de boylamış ol
.. 11t1lınuzu hatırlarsımz tabii! .. 

- Gençliğimde bazı cahillikler 
~aİ'tığ-.ını gizlemedi111 sizd<·n.. Ço-ı 
ltlt!uk! .. 

\ - O sırada uşağınız. köşkte mi 
iı.lauştı? 

- Evet .. 

Ankara Borsasının 
21 Ağustos 939 Fi~·ntlan 

Açllış 

ve Kapanı~ 

Londra l Sterlin 5.93 
New-YorJc 100 Dolar 126.675 
Pa:ris 100 Frank 3.355 
:Milkno 100 J..Jret 6.6625 
Cenevre 100 ts. F. 28.601'5 
iAmstcmlanı 100 li'lorin G7.9375 

lin l ÖO Muk 50.825 
100 Belgıı 21.5175 
lC-0 Dmh. 1.0825 
100 Leva. 1.56 
100 Çe. Kr 4.3375 
100 Pezcta 14.035 
100 Zloti 23.7875 
100 Pengo 24.4525 
100 Ley 0.9u5 

1 ~ı!H~ıl 
SiNiR AtiRILARI - BAYGINLIK 

1~1 
ÇARPINTI BAŞ DÖNMESi 

ASABI ÖKSÜRÜKLER-UYKUSUZLUK 

Ve SiNiRDEN iLERi GELEN 

BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI 

Belediyesi ilan lan 

ni vermiştir. 
Filvaki Başvekilimiz Refik Say

dam iktidar mevkiine geldiği ilk 
günler içinde gazetecilere vaki be
yanatında Türkiye Cümhuriyeti va
tandaşı olan her ferdin yurdun ka
nunlarına i~t etmek ve kendini 
bu memleketin öz evladı saymak 
şartile tam ve mutlak bir serbcsti-
den istifad edebileceğini açıkca 

söylemişti. 

V aziyct bu merkezde iken bura· 
da nihayet misafir sıfatile bulunan 
yabancıların kendi memleketlerin· 
deki cereyanlara kapılarak birtakım 
taşkınlıklara cür'et etmeleri memle 
ketimizde derin bir memnuniyetsiz· 
lik uyandırmıs ve bu saygıınzlık kar 
şısında hissedilen infial umumileş
miştir. 

Diğer taraftan şehrimiz muse
vileri de yanında kadın bulunan bir 
kimsenin böyle ulu orta haksız bir 
haknı:ete ve tecavüze maruz kalma
sını şiddetle takbih etmektedirler. 

Zabıtamız bu müessif hadise et
rafında yapbğı tahkikatı derinleş
tirmektedir. 

Hadise müsebbiplerinden birka
çı sorguya çekilmiştir. Tecavüze 

- Tnm bu iki sene 2.arfında üç 

Vurşova 

Budap{'ı5te 

Bükrcş 

Bclgrad 
Yo'kohama 
Stokholm 

. maruz kalan yahuclinin de mütear-
Cerrahpaşa hastahanesı mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali in<><> l ı h . d d ·k · 

~- nz ar a ey m e ava ı ame etmış 

Salı sabahı hmire dönecek olan 
Ticaret Vekilimiz çarşnmba günü 
öğle vapuru ile lstanbula avdet ey
liyecektir. 

""'.;'V'\,;'V'\,,__,,__....,,...~~""'""'""'---"""-. 

RADYO 
SALI 22 8 939 

12.30 Program, 12.35 Türk mü
ziği: Yeni bestekarların yeni eser
lerinden mürekkep program, 13.00 
Memleket sn.at aynrı, ajans ve me· 
teoroloji haberleri, 13.15 - 14.0C 
Müzik (lfarışık program - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik 
(Oda müziği • Pl.), 19.30 Türk 
müziği : Fasıl heyeti, 20.15 Konuş 
ma.. 20.30 Memleket saat ayarı, a· 
jans ve meteoroloji haberleri, 
20,50 Türk müziği (Ankara rad • 
yosu h.-üme ses ve saz heyeti), 21.30 
Konuşma, 21.45 Neşeli plfıklar -
R. 21.50 Müzik (Bir operanın tak • 
dimi - Halil Bedi Yönetken), 23.00 
Son ajans haberleri, ziraat, esham 
ve tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası "Fiyat,, 23.20 Müzik "Cazband 
PJ.) 23.55-24.00 Yarınki progrrun. -~l'ınaklı katilin ortaya çıktığım da 

tesbit ediyonız. 
Ali İdris yerinden &ıçnyarak: 

~ - Ne demek istiyorsunuz ca
~to.? Ben bunlardan bir §CY anlıya
luıl'orum. Beni itham edecek ne de-

Mosko\·a 

100 Di11ar 2.8925 
100 Yen 34.62 
100 ts. F. 30.5725 
100 RnbJ~ 23.9025 

atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 28/ 8/ 939 pazartesi günü olduğu söylenmektedir. 

saat 14 te İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muham- ~~~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::= ı,-••••••••••m 
men bedeli 25,972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 1947 lira 92 kuruştur. rl Ort LI YU 

t>ı· varsa söyleyiniz. 
~ - S•ıs.. .Ben sade bir hadise -
ı. :ı bahsediyorum. İşte hadise : Sen 
l'ıı'lttile köşkten uzaklaşmca Üçpar
~1 a!ciı katil işine başlamıştı. Şimdi 

ile k& kten ayrıldın. yine Üçpa~ 

Esham Ya Tahvilat 
rl'\irk Borcu D pesin 

1931 35 Ilnzine tahvili 30.
Ergnni 
Sivas • hnnrunı Il 20.05 
Anadolu Mümessili 11cşiı 
Aslan Çimento 

Ş rt 30 . . ıs b a, se, ksek 
a name 1 kuruş mukabilınde tan ul Belediyesi Fen İ§lcri Müdür- ~ ekteplere kayıt esnasında ve-

lüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret Odası ve ihaleden 1 r 'lecek resimlerinizin mektep di-
8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ala- leğine göre olmasını isterseniz 
caklan fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ancak acele ve itinalı resim çe-
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü ken Beyazıtta 

saat 14 de kadar lstanbu! Belediyesi Daimi Encümenine verm~:;ı,. ,';"!~a:efoto(lpek)e~:.i 

HIZA ASLAtn 
Umum Gazeteler, Mecmua, G
tap, Fotoğraf, Gramofo:ı, Pl.ık, 

Kı.."ta.siye 

SATI.ŞEVİ 
DIVRICI 



Qiş doktorlarının bütlin hastala-
rına söylediği gibi dişleri sadece 

I parlatmakla kalm.ıyarak onları mik
ı 
· roplardan, muzır salyatardan ve ha-
. m.ızlardan temizleyip çelik gibi sağ-
lamlık veren yegane iksirdir . 

. Her sabah, öğle ve-akşam 
her yemekten sonra gün·· 

de 3 d~f a dişlerinizi 

RADYOLiN 
Diş macunu ile muntazaman 

fırçalayınız. 

: . "":.•" . ·. " . . . ~ . . . . . 

YENl8A.8A8 

Şeker Hastallğı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikiyet -Edenlere : 

kullanabi- L • • 
leceğiniz 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyiıK: bakkaliyelerden: 

Müstatnar· 
lan piyaıa· 

ya çıktı 

Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş) - Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve Tababetin emirlerine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 
•• • 

l 1 
Fazla şişnıanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzariarıdır. Vücudü 

besler, fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo : lnglllz Kanzuk Eczanesi Beyofilu - latanbuı 

~ ıZMIR ~centemlz TUrk Ecza deposudur. 

ZAYl SA rış -iLANI 
Sünnetçi cüzdanımı zayi ettim. 

stanbul Beşinci icra Memurluğundan Yenisini çıkartacnğımdan eski.sinin 
hUkmü yoktur. 

Divriğide Kavalalı sünnetçi 
İsmail oğlu Mehmet Subaşı 

·ıc 
Nahid tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23405 ikraz numarası 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olUP 

borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve taınanıtJ13 

, yeminli üç ehli vukuf tarafından (1820) lira kıymet tnkd~r 

Bosta.ncı<ııı Ça taıçeşme "lrlı>• ıpnıuıaa aeu:ız-ıceııanntra rdtıtr" Jl'um.::uk 
arsa satılıktır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

edilmi.ş olan Ortaköyde Çiftlik sokağında eski l'l yeni 37 /2 No. h :;ağl 
Kuyu sokağı solu Nikolanın 97 / 1 No. lı maa bahçe hanesi, aı·kası ~e· 
nimahalle sokağı, önü Çiftlik sokağı ile çevrili bir kargir evin evsaf ve 
mesah~sı aşağıda yazılıdır: 

BODRUM KAT: Bir ev altı, odunluk ve kömürlük ve bir baMe 
olup etrafı duvardır. · tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 

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

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

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTER1YOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumt kan ta.hlilatı, frengi 
noktai na.zarından Va.sscrman ve 
Kahn teamülleri, kan küreyvatı 
a'{ılması, Tüo ve ısıtma hastalık· 

ları teşhisi, ıdrar, balgam, cerahat 
kazurat ve su tahlilfı.tı, iiltf'a mik
oskopi, hususi aşılar istihzarı. 
anda üre, çeker, Klorür, Koles

terin miktarlarının tayini. 

-- Çocuk Hakimi -
or. A~met Akkorunlu 

faksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gUn · 
15 ten sonra Telefon: 40127 

Yatılı 

~açtan beSler, kôkJerini kuvvet

lendirir, döktilmesiai önler, k&

pelderlni giderir. 

INGILIZ KANZUY 

ECZANESi 

BeroGlu - latanbuı 

ESKi FEYZIATI 

·. 

Yatısız 

ZEMİN KAT: Bir sofa üzerinde bir oda, bir heli ve zemini kıfllJ~ 
çini içinde hamamı olan mozaik tekneli ve maltız ocaklı mutfaktır. 

B1R1NC1 KAT: Çiftlik sokağındaki kapıdan girildikte zemini renl<li 
1 

çini bir antre iki oda ve bir beladır. 

1K1NC1 KAT: Bir sofa, iki odadan ibarettir. Cephede bir şabniŞ ıne'I· 
cuttur. 

UMUM! EVSAFI: Bina kagir olup döşemeleri ahşaptır. Elektrik .,e 
terkos tesisatı vardır. Bahçesinde iki meyva ağacı mevcuttur. 

• • r!'.~5 
MESAHASI: Umum sahası 85 metre murabbaı olup bundan ..,.,, 

metre murabbaı bina mütebakisi bah~cdir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mcsalıası yazılı gayrimenkulün taın~~ 
.. nu 

açık arttırmaya konmuş olup 25/ 9/939 tarihine rastlıyan pazarte$i ~ 

saat 14 ten 16 ya kadar Yenipostahancde Adliye binasındaki dniıe!lliıdC 
• c;O 

açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetın . 

1 Divanyolu No. 113. Tel: 20981 1 
Anu. sınıfı "e ilk kıs~m neoekte eski Fransız mektebi binasında, kız , . ., erlrnk Jusımlan ayı·ı dairelerde 

olmak üzere Lise ve Orta. okul. 

75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale cdı· 
lecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır· 
ma on beş gün müddetle kmdid edilerek 10/ 10/ 939 tarihine rastlıY1111 

salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık nrttırrnıı.51 

yapılacak ve bu ikinci arttırmad:! da arttırma bedeii muhammen kıyı:rıe
tin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre be;; 
müsavi taksitte ödenmek üzere tescil edilerek satış geri bırakılacaktır· 

1 

!\çık mesameler daima siyah nok· 
tAlann ve sivilcelerin teşekkülü· 

ae zem'in hazırlar. qndinizin me
samatıaı sıkıştırmak, &ivilce ve 
;illerinizi izale etmek için siz de 

kullanınız. 
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1ııım ................. ... 

1 Mantarlı muşambalar, storlar 1 
perdeler vesair her türlü 

TEFRIŞAT 
Lcvazunatı, Beyoğlunda BA
RER mağazalarında heı· yerden 
müsaıt şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya daire
mizde haseler, yatak çarşafları 
ve yünlü yatak örtül~rinin fiat
lan kıyas kabul etmez derecede 

uauzdurlar ve rekabetten 
iridirler. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için hergiin sa.at ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muharrın1etl 
kıymetin % 7.5 u nisbctinde pey akçesi vermeleri veya milli bır barı:ı.ıı· 
nın teminat mektubunu ıbrnz etmeleri l azımdır. 

.., w lstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 -•••••m•ıii 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstan- ı 
bul Levazım Amirliği satınalma komisyonundan : 

1 - Se.tın alınacak 50 tane mahruti çadırın 2818/ 939 pazartesi gü-

nil saat 11 de açık eksiltmesi yapılacnktır. 

2 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

3 - Tasınlaııan tutarı 3500 lira ve ilk teminatı 263 liradır. 

4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kat-

taki komisyona gelmeleri. (6126) 

ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi 

I{ız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lise ihzari "sınıfı tçin de 

kayıt kapanmıştır. · 

1 

·-----~------ MUllUrlr•t ----· 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - 17 /8/939 tarihinde eksiltmesi icra. kılman 38X45X7 mm maktalı 

230 ton U. demirine teklif edilen bedel haddi ü.yıkta görülmediğinden bir 

ay müddetle pazarlıkla mubayaa edilecektir. 

2 - Muhammen bedel 29.000. muvakkat teminat 2175 lira olup 

kat'i ihalesi 8 Eyliıl 939 cuma günü saat 15 te Ankarada P. T. T. Umum 

Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 

kanuni vesikalarıru hamilen mezkur gUn ve saatte o komisyona müz:acaat 

edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, tstanbt.ilda P. T. T. 

Levazım Ayniyat ıubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

"6607~. 

Oskfülar Sulh Birinci Hukuk 1 

Ilfıkimliğiııden: 

üsküdarcla Selmanağa mahalle- ! 
sinde Mahkeme arkası sokağında 

13 No. da Seniye. 
Ayni adreste Rıfat. 
Mahcur Cevad vasisi Hatice ve

kili avukat Karni Nazım tarafından 
aleyhlerinize açılan mahcur Cevadın 
murisi Hayriye Seherin hali haya
tında mutasarrıf olduğu Üsküdar
da Rumi Mehmet paşa mahallesinde 
Arasta kapısında kain atik 4, cedit 
4 No. lu vakıf bir bab dükkanı ko
lağası Mes'ut ağa ibni Aliden kar
zan aldığı 4000 kuruş borcuna mu
kabil 278 tarihinde vefaeıı ferağ et
miş ve meblağı mezkurun bir kısmı 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve teJJafö'.C 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik tn'it 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı lcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 uncil 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfıkadll 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husm~ile faiz ve rnııs· 
rafa dair olan iddialarını, bu ilanın nesıi tarihinden itibaren 20 gil!l 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri i~abeder. Aksi halde hakları taP
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sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları 
ve daha fazla malfımat almak istiyenlerin 25/ 8/ 939 tarihinden itibaretl 
herkesin görülebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartna~e
sile 934/ 6706 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
hayatında murisiniz Mes'uda ve bir •••••••••••••••••••••••••·~~ 
kısmı da sizlere verilmiş olduğu hal- 1 - Şartnamesi mucibince "450,. kilo Jelatin 
de ferağı bilvefa kaydı fckkedilme- satın alınacaktır. . 
ıniş' olduğundan ferağı bilvefa kay- il - Muhammen bedeli "675,, lira muvakkat teminatı ••50.62•' 
dının fekki ve mahcur Cevad namı- liradır. 
na tapu kaydının tashihi davasının m ~nııtiJ - Eksiltme 23/ VIll/ 939 çarşamba gtlnü saat 14 te Ka.ba.lP'I' 
cari muhakemesi sonunda ilanen 
yapılan tebligat ve gıyap kararına Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunc:W. yapılacaktır. 
karşı itiraz etmediğiniz ve mahke- IV - Şartname her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilİf· 5 
meye gelmemiş olduğunuz anlaşıl- V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 'fo 1• 
mış olduğundan ibraz edilen tapu güvenme paralarile birlikte mezkflr komisyona gelmeleri. "6412,, 
senedi ve hücceti "şer'iyyeye binaen ••• 
ferağı bilvefa kaydının fek ve ibta- 1 - Listesi mucibince 18/ VIII/ 939 tarihinde 37 kalem alii.tı fenııi)'e 
line ve tapu kaydinın mahcur Cevad ihale olunamadığından eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde 10 gUn teıt1 
namına tashihine ve tesciline 2 A- dit edilmiştir. 
ğustos 939 tarihinde temyizi kabil II - Muhammen bedeli 2953 lira muvakkat teminatı 221.47 Uradll· 
olmak üzere gıyaben karar veril- III - Eksiltme 28/ VlII/ 939 ,pazartesi günü saat 16 da Ka.be.taştıl 
miş olmakla tarihi ilanden itibaren Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. fı 
(8) sekiz gün zarfında temyizi da- IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % '1, 
va etmediğiniz takdirde mezkur ka- güvenme para.larile birlikle mezkur komisyona gelmeleri. "6549,,~ 
rarın katiyet kesbcdeceği hüküm -
ihbarnamesi makamına kaim olmak 
ilzere il&ıı oJwıur. ı 

Sahibi : Ahmet Ccmaleddin SARAçOCLU 
Ne§riY,at müdürilı MaAit QETİN Bu.aldığı J.Ml Matbaa! EbtialiX-


