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Cuma gUnU çıkıyor. BUtün 
müvezzilerden arayınız. 

arbin Arif esindeyiz SON DAKiKA: 

~ürkiye Bağlı Olduğu Taahhütlere Türkiyedeki Amerikalılar 
~onuna Kadar· Bağlı Kalacaktır. Memleketimizi Terketmek 

Emrini Aldılar. Vazife Dakikası Hulul Ettiği Takdirde Türkün 
Ne Yapacağını Düşünmek Lüzumsuzdur. 

fürkün Mazisi Onun lr C .. h . . . ~ 
~e Yapacağını um urreısımız 
lnıatmağa Kafidir. Vekillerle Görüştü 
~azan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

er gc~cn dakika hizi harbe 
'-- yakfa.5tırı.ror. Hatta bu satır-

intişar ettiği zanrnu belki fela
let tahakkuk el.miş obbillr. Yeni 

"Plerin hususiyeti nıulıasamata. 
~rp ilan edilmeden başlanac:ığın
~ Ye dü~marun ~afil avlanmak İE•
~ııeeeğinde kendisini göstereceğini 
~dia edenlerin sözleri boşa ~ılnnış 
1lııyor. Çiinkü her memleket pek 
taıtın bir harp ihtimaline karşı ha· 
lqltıdı bulunuyor. 

Reisioümhur ismet lnönü dün 
Florya köşkünde meşgul olmuşlar-

dır. Reisicümhur saat 16,40 ta Flor
ya köşkünden otornobille hareket 

ederek Dolmabahçe sarayına gel

mişler ve burada Başvekil Doktor 
Refik Saydam, Hariciye Vekili Şük-

rü Saraooğlu, Dahiliye Vekili Faik 

Oztrakın iştirakile yapıla·n toplan
tıya riyaset etmi.§lerdir. 

M illı Şef bilahare Floryaya av
det buyurmuşlardır. 

(Sonu 3 öncüde) 

Amerikalılar Türkiyeyi De Muhtemel Bir 
Harp Mıntakasında Sayıyorlar. Burada Mec
buren Kalacaklar İçin Amerikan Kolejinde Sığı
naklar Hazırlanmış Bulunmaktadır. 

Haber aJdığımızıı göre memle- hareket için hazırlıklara başlamış- tır. 

ketimizde bulunan Amerikalılar !ardır. Bunlara gaz ma~keleri de t.evzi 
Türkiyeyi terketmek için emir ai- Burada kalacaklar için de edilecek \'e herhangi bir t.elılike 
mışl:ırclır. Bu sebeple §ehrimizde- Amerikan kollejinde sığınaldar rnkuunda Amerikan tebaası kol
iti Amerikan tebaasından bazılan \'e barınma yerleri hazılannıış- lejlere çekiJPcektir. 
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İngiltere - Polonya Askeri 
ittifakı imzalandı 

Rus . Alman anlaşmasının artık Milli Şef Jnonü 

~ver devletlerile demokrasi dev- Al 1 1 L hı 1 
~~~E:Y~~~~;;~~::~~;:: Casuslardan Sakının! man ar a e İ er arasında çarpış 
~Unist aleyhtarlarını kıyasıya bir · ma· lar başladı. Japonya Alm~nyayı 
, ğuşmaya Rusya sevketmiş olu- .... 

tor. Kahvelerde, Tramvay Durak Yer- p t t tt• R•d S • ı· • •• } • 
)an~p~:;a~::~~:a~a;1~;~!~.~~~~ lerinde Ve Dig., er Kalabalık l' er-· ro es O e 1. 1 Z mıg IDID SOZ erı 
tal>, mahrumiyet, sefalet cihanşü-

~ bir inkılap için çok müsait bir /erde Katiyen Gevezelik Etmeyin Londra, 25 (Telefonla) - Son 
~emin teşkil edecektir· Çıkacak dakikada alınan mali!ınata 
~\ltpten şimdiki halde istifade ede- H ava tehlikesinden olduğu gibi göre, Hitler, evvelce pazar günü söy-

liyeceği ilan edilmiş olan nutkunu 
söylemekten vazgeçmiştir. Bu vazi
yet, herşeyden evvel Almanyanm 

kat'i kararını vermiş olduğuna de 
lalet etmektedir. 

(Sonu 3 ü.ncil sayfanuzda) 
~k yegane taraf, La Fontaine'in casus tehlikesinden de sakın-
~ dı ,..,,.....,..,,...,...,..,..,,..,.._.,_,..,,...,...,..,.~,..,...'V'V~~"""'V'VVV'.,,..,..,..,...,_IVVVVV'.'VV'VV'"""'.AA.l'VV'VV'~.AA.l'VVVV'~~'V'VVV'.AA;vo..,'V'>J'..,... 

"ICŞhur kıssasında olduğu gibi bir mak için korunma tedbirleri var r 
Oçtincü şalus olacaktır. ve pek çoktur. En emniyetlisi, yerin 

Bugünlerde gazeteyi açtığımız bile kulağı vardır, düsturu ile mas-
talXıan, A \.Tupanın dört bir tarafın- kelenınektir. Bizi daima dinlemekle 
:an. akE>eden velveleli ve heyecanlı mükellef karakulaklann varlıklannı 
il.herler o kadu çok ki bu karga- unutmamak, trenlerde, vapurlarda, 

9altk arasında soğukkanlılığı muha- plajlarda, gazinolarda dilimizi tut-
faıa_ ederek salim bir fikir edinmek makta tavsiyeye değer tedbirler-
terçekten zor oluyor. Yaln.12, alınan dendir. 
lııtıbaiar düşünceleri hep ayni m~r- Dün, tramvayın birinde tesadü-
lteıe doğru sürükleyici bir mahiyet- fün bizi yüz yüze getirdiği tuhaf 
~rler: Harp. Arada cılız, tesirsiz, bir hadise ve kulağımıza eriştirdiği 
llıı.ansız baM sulh sözleri. Bunlarda dikkate şayan bir görüşme, zaten 
0~ıe bir cansızlık göze çarpıyor ki mevzuumuz dahilinde bulunan bu -
leşebbüs edenlerin bile kendi yap- günkü bahsin ortaya atılmasını tes-
ltı.ak. istedikleri işe inanmadıkları ri etmek itibarile, bize çok güzel 
~atıaatini veriyorlar. ve yerinde bir vesile hazırlamış ol-

Mr. Chamberlain'in hala ümitle- du. 
liıu kaybetmemiş olmasına rağmen, Ancak nerede ve kimlerin olur ise 
bugUn sulh Umidi hemen hiç kalma- olsun, başkalarının görüşmelerine 
ltıtştır denilebilir. kulak vermenin çok ayıp bir hare-

Kopacak bu kıyamet içinde Tür- ket, casus ve kara kulaklara has 
kiyP.nin vaziyeti ne olacaktır? Eğer (Sonu S üncü sayfamızda) 

Hüseyin Calıid YALÇIN --Mi!!!iiB!!~;;;;;ı;;;;;;--------!!!!!!!11!'!!!~-----...,..~~ .... -~'llllii!i,,. 
' (SonuSüncüsa)Wmzda) 26 AGUSTOS 
Bulgaristanda 
8 Sımt . 

Silah Altında 
Sofya, 25 (Hususi) - Bulgar 

hlikumetinin askeri hazırlığı tamam 
'anmış bulunmaktadır. Hükfımet 
Qirndiye kadar sessiz sadasız çalış
lnak suretile sekiz sınıfı silah altı
tla almıştır. Silah altına alınan bu 
lltnıflarm bazıları hiç askeri talim 
görmemiş olduklarından, şimdi bun 
ların yetiştirilmeleri için geceli gün 
düzlü talimler yaptırılmaktadır. 

Silah altında bulunan askerin 
tnecmuu yüz bine yakındır ki Cihan 
llarbindcnberi hiçbir vakit Bulga
l'istan bukadar büyük bir kitleyi 
llilah altında bulundurmamıştır. En 
hUyük manevralar· zamanında bile 
t sınıftan fazlasının . sil&h altında 
hı.ı.ıundurulmamaliı ~olduğu hal
de Bulgaristamn b~ ie~iri ittihaz 
et-. · dikk t ... :_" ~ı.uesı. şayanı a ·ı..w • • ~-• __ 

~' •. 

Türkün Kara Bahtını Yenip Kara 
Günden Ak Güne Çıktığı Sabah 

26 Ağustos 838 - 1922... Bu tarihi kim unuta-

bilir '!, ... 

Bu tarihi yalnız biz tes'it edecek değiliz, bütün müstakbel 
Türk nesilleri bu kutlu giinü taziz edeceklerdir. 

Bundan tamam 17 sene evvel bugün Afyonkara.hisann .r 

yalçın kayalıklı dağlan arasından! 17 sene evvel bu sabah §afak 
kurtulug güneşi doğm~tu. ı (Sonu S öncü salfamızda}. 

BÜYÜK RESMi GECiT 
' --- - ..--

Dl.i.nkU büyttk Trakya resmi geçidinde kahraman plyadeleriınlıı geçerlerl<en. Ytıka.nda Mareşal Fevzi 
9akmakla Orgeneral Fa.brettln Altay; [Yazısı ve diğer resimler 4 üncü sayfamızda] 
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...... ....... Amerika Ticaret 
Anlaşması T_adil 
Edilecek 

Mitat Bey Bu Vaziyet Karşısında 
Hadiselerin Seyrine Uymuştu 

Amerika ile aramızda yapılan 

son anlaşma bu memleket ile olan 
ticari müna.sebatımızı tamamen a
zaltmış olduğundan hükumetimiz 
esasen muvakkat olan bu anlaşmayı 
tadil etnıeğe karar vermiştir. Bu
nun için Amerika ile yeni bir anlaş
ma yapılması için tetkiklere baş

lanmıştır. Amerika ile peşin döviz 
esası üzerine iş yapmak için elimiz
de kafi miktarda döviz olmadığı 

için bu anlaşmanın yine takas hü
kümlerine tabi olacağı söylenmek
tedir. Diğer taraftan Amerika ile 
Enterşanjabl ticaret yapılan hükfı -
metler gibi bir anlaşma yapılması da 
mümkündür. 

- Son günlerde aldığım malü
mata nazaran Acarada bulunduğı,ı
nu tahmin ediyorum. 

- Ya Arslan Bey? .. 
- Onun da bUyUk bir kuvvet ile 

Özürget'de olduğunu haber almış-, 
tık. Fakat, timdi orada bulunup 
bulunmadığını pek iyi bilmiyorum.1 
Öğrenebiliriz. · 

- Şakir Paşazadenin bu teşeb
büsünü ve bilhassa hükfunetimize 
karşı aldığı bu muhalif tavrını ne
ye hamlediyorsunuz Paşam. Bu hu
susta bendenizi tenvir eder misiniz? 

Vehip Paşa güldü. Ve: 
- O kadar çok ve çcşidl! riva

yetler karşısında kaldık ki, dedi ve 
muhatabına bunlara dair birçok iza 
hat verdi. Ancak bütün bu izahat, 
Ahmed ve Arslan Beylerin, bu te
eebbüse kimlerin teşviki ile ve ne 
gibi bir menfaat mukabilinde giriş
tiklerini göstermekten çok uzak 
bulunuyordu. Bu vaziyette, Mitat 
Bey, Vehip Pa~dan işe yaıı.yacak 
bir malOmat alamamış, fakat, hiç 
de ye'11e ve Umitsizliğe kapılmamı§ 
tı. Ordu karargahından yalnız biraz 
dUşUnccli çıkmıştı. Çünkü, Vehip 
P~n yapılacak teşebblise karşı 

bu kadar zorluk göstermesi ve mu
vaffakiyet teminini bu derece güçlcş 
tirmesi nazarı dikkatini celbetmiı· 
ti. Buna rağmen de, bir an evvel A
caraya gidilip Ahmed Beyle temasa 
başlanılmasını teşvik ve derhal ha
reket edilmesi hususunu israrla tav
siye eylemesi de onda pek haklı ola
rak bir şüphe uyandınnı§tı. 

Mitat Bey, Vehip Paşadan ay
rıldıktan sonra, faaliyete geçmi~i.. 
İlk ie olarak, Acarada bulunduğu -
nu iyice öğrendiği Ahmed Beye bir 
fevkalade mUhim bir mesele için gö 
rÜ§mek üzere lstanbuldan geldiğini 
bildirmek ve mülakat için zaman 
ve yer tayin edilmesini rica etmek 
olmuştu. Sonra da, arkadaşlarının 
her birini ıcap eden direktiflerle bi
rer tarafa göndermiş, kendi de Ba
tumda bulunan Mıislüman ve Hı
ristiyan Gürcilerle ayrı ayrı tema
sa giri mi ti .. 

Şaldr Paşazadeden beklenilen ce 
vap, Mitat Beyi gerçekten mütees
sir etmi ti. Çünkü, Ahmed Bey, ce
vabında fevkalade meşgul olduğu -

au ve o sıı:ada temaslarının imkansız 
bulunduğunu, nazik bir lisanla bil· 
diriyor, müUikatm ÖzUrget'de bulu
nan Arslan Beyle yapılmasını ozilr 
dıleyerck rica ediyordu. Cevap, çok 
mUphem ecylerl havi olmakla bera
ber mUtakat hususunda kat't bir 
üadeyi ihtiva ediyordu. 

ve nihayet biraz da muhatabını söy 
letmek lüzumunu hissetmişti. Mitat 
Bey, sözüne bir mukaddeme ile baş 
lamağa, çapraşık yollardan dolq • 
mağa hiç de lUzum görmemiş, mu
hatabının ve eniştesi Ahmed Beyin 
t*bbils ve faaliyetlerini açık ve acı 
bir eekilde tenkide giriımişti. Hükü
metin noktai nazarını da candan 
mildafaa edercesine anlattıktan 
sonra: 

- İşte arkadaş. dedi. Bu uygun
suz ve yakışıksız teşebbüsten der • 
hal earfınaznr etmeniz hakkındaki 

emrin size tebliği için geldim 1s -
tanbuldan ben. 

HUkumctimiz son zamanlarda al-Arslan Bey, söylenilen sözleri 
latife telakki eder gibi davrandı, dığı tedbirler meyanında hiçbir tica-
nıuhatabının sözlerine hiç de inan- ri münase.batımız olmayan 12 dev-
ma"' K hkah ·le ··ı .1.. Jetler yem takas anlaşmaları yap-

uı. a a ı gu ert>.h. k in U k . . . . 
T b.• dedi E ·t t t ma iç m za erata gırışmıştır. - a u, . ~mre ı aa e • VV'VY'VV""""""VV'""'~"""V'V"v"./'~"""~ 

miyeceğimf de hcsab etmiş ve bu- VILA YE'ITE • 
na göre de bir tedbir almışsınızdır. · 

Pasif koruma hazırrıkları 
Söyle bakalım arkadaş, sen karar
gahını nerede kurdun? .. Yoksa eu 
anda Özürget sanlmış ve biz de ka- Vilayet seferberlik işleri için ya
pana kısılmış bir vaziyette mJya ?. pılacak mahalle teşkilatını tetkik 

Yarı şaka, yarı ciddi olarak de- etmiştir. Mahallelerde 46-47 yaşında 
vam eden görüşme, iein hakikatini vatandaşlar arasından seçilmek üz~ 
açıkça anlatmıştı Arslan Beye. Ta- re ekiple yapılacak ve bunlar kaza
bii, o anda bir soğukluk da girmiş- hıra davet olunarak kendilerine va
ti araya. Biraz evvel, öpüşen ve kok- zifeleri söylenecektir. 

VV'V'VVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VV'VV'.;"V 
laşan günün bu iki, gözü pek ser-
güzeşt adamı, yan bakışlarla biri- MAHKEMF..LERDE : 
birini süzüyor, görüşmeyi tatlıca 
kesmek için fırsat gözlüyorlardı ar
tık. Arslan Bey kararını vermişti. 
Fakat, çok kurnaz hareket etmiş, 
yapmak istediğini nıuhatabma hiç 
de hissettirmemişti. Derhal ciddt -
leşmişti. Hareketlerinin hükümet 
tarafından bir muhalefet ve itaat -
sızhk telakki edilmesinden mütees
sir olmuş gibi görilmpilştü. Muhata
bına emniyet ve itlmad verecek bir 

Münferit hakimlikler yakında 
faaliyete geçiyor 

Tapu dairesinde açılacak olan 
mUnferit hakimlikle:rin yerlerinde 
yapılan tamirat hayli ilerlemiştir. 
Dahili aksamın tcfri§i için lazım o
lan eşya müteahhide ihale olunmuş
tur. Münferit hakimliklerin ay ba
şına kadar oraya taşınmaları kuv
vetle muhtemeldir. 

çok vadli sözlerden sonra: 
- Tasalanma Mitat. Buna da Bir dövme suçlusu mahkOm oldu 

bir hal çaresi bulunur, hilkumetimi
zi memnun etmeğe çalışırız. Vakit 
geçti artık. Üst tarafını da yarın 
görüşür, hi~ ~ilphesiz ki anlaşırız 
da. 

Demiş, karargahta hazırlattığı 
odaya kadar götürüp istirahatını 
bile temin etmişti. Mitat Bey, çok 
iyi tanıdığı muhatabının bu deği • 
§ikliğini, gösterdiği baş yumuşaklı

ğını hiç te hoş görmemiş, hayra yor 
mamıştı. İçkinin tesiri ile vaziyetini 
bile dU.,Unmeğe vakit bulamamı§, 
derin bir uykuya dalmıştı. 

Fakat, Arslan Bey uyumamış
tı. Hemen maiyetindeki kaptanlar
dan bir kaçını çağırtmış, şehrin dı-
11Dda, içinde her türlil ihtimallere 
karşı birçok tedbirler aldırmıştı. Bu 
arada, Mitat Beyin kapısına da iki 
nöbetçi diktirmeyi ve nöbetçilere de 
nıahpusun kaçmak teşebbUsUnde 
bulunduğu takdirde derhal vurul -

Heybeliadada hamallar katibi o
lan Zckı i minde biri kürtçe konU§· 
tuğu için hamallard n .M:chmcdi so
kak ortasında bayıltıncaya kadar 
dövmü tür. Dün Sulto.nnhmet 3 ün-
cü sulh cezada duru. ması yapılan 
Zekinin suçu sabit görillmUş ve 18 
lira para cezasile 2 gün hapsine ka
rar verilıniştir. 

Ustasını sabun kazanında boğan 
katilin muhakemesi 

Altı yedi ay evvel Asmaaltmda 
bir sabunhanede ustası Şevkiyi sa
bun kazanına atarak öldUren Man· 
surun duruşmasına dün asliye 2 n
ci cezada devam edilmiştir. 

DUnkü celseye miltalea için ka· 
lan duruşma müddeiumuminin de
ğişmesi üzerine 18 eyllıle bırakılmış 
tır. O gUn milddciumumi mütaleası
nı serdedecektir. 

~,AAAA.~'V'V'V'VVVVV'VV..AA.AAA 
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Okuyuculanmız 
Diyor ki: 

Kasım paşalıların 
şikay~ti 

Kasımpaşa Hacışaban ma
hallesinde AJcarca sokağında 

oturan halk bu pazar günl\ 
yağan yağmurdan evlerine 
suların girdiğini \ e bu halin ö
nUne geçilmesi i<:in vılayete 

verilen maıbata Beyoğlu baş 
mühendisliğinde yolun yapıl

ması için tahsisat olmadığın
dan istida hıfzeclilmiştir. 

Bu mahalleye gelen sular 
Okmeydanındnn Hacıhusrev 

mahallesinden geçerek bu ma· 
hallenin öniluden geçmekte • 
dir. Bu suyun geçeceği bahçı
van Alinin bahçesinin arkı ge· 
len sellerden biriken çamuılar 
temizlenmediğinden bu fena 
netice hasıl olmaktadır. Bura
da oturan hnlk sivrisinekler
den geceleri rahat yatamamak 
tadırlar. Nahiye müdüıiinc ve 
kaymakamlığa yapılan bütün 

§Üahi müracaatler hep v5.tle 
kalmış ve IJir netice elde edil
memiştir. 

Yeni valimiz muntazaın kal
dırımları sökerek onun yerine 
asfalt yol yaptığı halde bu 
mahallenin evlerine su girmesi 
ve kendilerini binneticc zarara 
soktuğu gibi akıbeti ne olaca
ğı meçhul bir felaketten kur
tarılması rica edilmektedir. 

lfasımpaşa Hacışaban 

mahallesi Imnret sokak 
N o. 40 Salfıh:ı.ttin 

POLİSTE: 

Bir fabrikada yangın çıktı 
Samatyada Kumcu sokak 23 nu

marada !sak Boruhun havlu dokuma 
fabrikasında ustabaşı muavıni Ah -
met Sadıkın yanlış bir hareketi ü · 
zerine elektrik kontak yapmış ve 
pamuklar ateş almıssa da gelen it
faiye tarafından söndürillmUştilr. 

Makineler 5000 liraya sigortalı idi. 
Polis to.hltıkata de\ am etmektedir. 

Kamyon çarpb 
Fındıklı mıntakası çöpçü onbaşı

sı Murat yolda giderken şoför Ha
sanın kullandığı 3877 numaralı knm 
yon c::arpmı§ ve ayağından yaralan
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastane~ine 

kaldırılmış suçlu yakalanmıştır. 

DUkkln• giren otomobil 
Samatyada f pek mensucat fabri

kası sahibi Nurettinin kullandığı 
otomobil Şehzadebaşından geçerken 
tütüncU Mesudun dUkkanına çarp
mış ve Mesudu yaralamıştır. 

Çarpışmada otomobıl de hasara· 
uğramıştır. Tahkikata devam olun
maktadır. 

V 1. . L• ) Avrupa ıiyasetinde so• 
a ının ıman ar hadiseler 

U M •• d •• J •• v •• d A vrupawn mukaddcrah öoil-• u ur ugun e mllzdekl birkaç gUn ıçlılCI' 
' D •• k •• T ) taayyün edecektir. Gerginlik had un u emas arı son bir baftadanberi mütemadb'~ 

--- tezayUt ediyor ve hldi!telerln f!C1"" 
Tophane rıhtımının ge- ne göre de, muayyen bir ne~~ 
nlşletilme•I için istim- varıncaya kadar inkişaf ctmesı 111 

ilkler bafhyor ~meldir. 
Şimdiki halde, siyaset u~ 

1stanbul Vali ve Belediye Reisi teres Um eden yeni cereyaaJaı* 
Doktor Lfltfi Kırdar dUn Limanlar tlf 

mlh\'er de\'letlerinde takribe• 
Umum MUdlirlüğüne gelerek Raufi milyon insanın silah altında boJllll" 
Manyasi ile uzun müddet görilş- masına, Slo\'akya - Polonya p'1111' 
müştUr. Bu gbrUşmeicrin mevzuu . .__s» 

ranvasında milhim askeri ~-
bilhassa Adalara verilen su mese- • ai ted ta, Almanya dnhilimlcki istisn 
lesidir. Bclediy\'1 Denizbankla su • 
yun tonunu 20 kuruş üzerinden A
dalara. verilmesi için evvelce anlaş
mıştı. Limanlar Umum Müdürlüğü 
sonradan yaptı'rı he aplnr netice -
sinde su tonunun Adalara .ancak 
23 km•u a veı Heceğinl anlamış ve 
bu yüzden belediye ile aralarında 
bir ihtil:if çıkmış ve vaziyet MUna
kaldt Vekaletine bıldirilmişti. Mü
nakalat Vekili meseleyi tetkik et
tikten sonra. suyun birkal: kuruş 
J:ararla Adalara verilmesi için Li
manlar Umum Müdürlügiine emir 
vermıştir. Bu şekle nazamn Ada • 
lılar suyu daha ucuz bir ffiyatla 
elde edeceklerdir. 

Vnli ve Rnufi Mnnynsi arasında 
görüşillen ikinci bir mesele de Ka
ro.köyden Tophaneye gide.'l rıhtım 

cadesinin Tophanedeki yolcu salo
mı karşısına tesadüf eden kısmı
nın genffiletilmcsidir. Beşinci şube 

Polis MildürlUğUnün karşısında bu 
lunan ve caddeye doğru bir çıkıntı 
yapan binaların yıkılması, cadde 
'e rıhtımın bu noktalarda da ge -
nişletilmesi kararlaştırılmıştır. Mü 
nakale Vekaleti de bu kararı evvel· 
ce tasdik etmiş olduğundan bura
ları yakında istimlake başlana

caktır. Caddenin üzerine dUşen bi
naları Liman İşletmesi Umum Mü
dürlüğü arka tarafta olan binaları 
da belediye istlmlfık edecektir. 

lKTISAT İŞLEltl : 

Kanada ile takas muamele'eri 
yeni an başladı 

l{ nada ile aramızda evvelce 
mevcut olan tal· anlaşması birçok 
mallarımızın r anada kan alile baş
ka memleketlere gonderilıncsi UzC?· 
rine lağvedilmişti. 

İki ay evvel lağvedilen bu anlaş
madan sonra Kanada ile olan tica-
retinıiz tamamen durmuş olduğun
dan Ticaret Vekilleti yeniden ted
birler almayı lUzumlu görmil~ ve 
yeni bir kararname ile Kanada ile 
tekrar takas anlaşmasını meriyete 
ko}muştur. 

MVTEFERRlK : 

3 O Af us tos Bayramı ha zırfı!ı 

birlf'l·e ve. nihayet Polonya, Fraıas' 
,.e İnglltercdekf rniihim faaliyei fe 
tedbirlere rnğmen hata karanlık ~ 
Hi~·asi muamma içerisinde buJuıt11" 
yoruz. 

Siyaset adamlarının p;ölgelle dO" 
laşıp uğra.,tıklan işler arasın~_! 
herler ve tekzlı>lcr blriblrinl ı.-
etme1dedir. 

Hadiselerin bu son tezahi~ 
Almanyanm yeni siyaseti k~ 
da, Varşo\a ile J,,ondra \'e Pnr~9:.: 
ziyetin artık şakaya tnJıammiılU 
nıadığını idrak ederek ft!i keri sefer
berliği ~österen hazırlıklara gıtif" 
ıni3lcn1ir. 

İngiliz Baş\•ekili ÇcmberlayD ff 
Ilarich·e Nazm Lord llallfax söyl8° 
dlklcrl nutuklarda, içinde bulUJldd
ğlnnuz saatlerin vahametini olJlllCI 
açıklığı ile izah etml ler ve mUş-; 
İngiliz - Fransız noktal nazarıOl 
kere daha llii.ndan !lekinmemişlercJI! 

Polonvanın lstlkWI telılik•r 
düştilğti takdirde, İngilizlerle Frfı" 
sızlar derhal ve otomatik su~~ 
tniidahale edeceklerdir. Ve anc-
h!h<llt ,.e iddetin bir kenara bl~ 
kıldı~ hava i~rlsindedlr ki bet 1 

dövlct, sulhe müstenit bir tcs,.!! 
vasıtasmı bulmak ve AlınBDY-;i
mesnı haklarım is'af etmek için 
terinden gelcnl yapmağa. hazır bulO
nacaklardır. o· lngillz de\ let adamlannıD 0 

tukları ile birlikte, bugünlerde ~ 
sız Bru \"ekillnin radl oda söyliyea'" 
ği mesajın malı tevil atı hunu ~ 
ttylt etıuiş \e edf!Cektlr. 

Fakat, A\nıııa mukadderatı ~ 
selesinde esas unsur, demokl'P' 
kampının hu vaziyetine rağ1nc~, ~ 
ta iki dikta türe · 'e daha doğrtl 
Bitlere bağh kalmaktııdır. A\'t111'9• 

nın mukadderatı, yani harp ~: 
sulh Hltlcrf , akslilamell~rl biç 
zaman belli olnıı~ an dimağında .,.ı
Junmaktadır. 

Beşeriyet tarihi, ~imdiye k~ 
hu kadar mUhim bir tnesuliyetfn 
bir lnoanın omtJıJarma. dayandığtll' 
k&'.\ detmemlstir. 

~ Buı;in llltlerln irade ine kal1'' 

Mitat Bey, bu vaziyet kar§ısm
da, hadiselerin seyrine uymağı mu
vafık bulmuştu. Hemen o gün ya
nına Vchip Paşanın şoför muavini 
Mehnıed Aliyi alıp trenle özUrget 
yoluna koyulmua, yedi sekiz saat 
sonra da, şC?hrin dışında, şık ve gil
zcl bir villA da Arslan Beyle buluş

ması emrini verdirmeyi bilhassa u
nutmamıştı. _Kadeş Vapuru Dün Geldi 

30 Ağustas Tayyare ve Zafer bay
ramı merasim programı kolordu 
tarafından bugUnlerdc hazırlanacak 
tır. Hazırlanacak programı vilayet, 
merkezine tebliğ edecek ve onn gö
re tatbikine geçilecektir. Zaför bay
ramı rnilnasebetllc Halkevlerinde de 

m~mleketinde hiçbir tesirin,_ ~ 
kin kar,p koymasına, dahili ~
mll9ait değildir. Alman dev1et ~ 
ne meram anlatacak yegane ~ 
Yet, akıl 'c şuurdur. Maattee91' 
şimdilik bu ku\"\retin de mU\'1lff~ 
olamadığ'ı görlil'il or. Ve dol11Y1s:: 
her gUnkU hMiscler, Auupayı 
doln),sile biitün dünya~ ı fclfrket O" 

~urumuna. slirlıldu~or. rf 
mu tu. 

İki e ki silah arkadaşının ansı
zın karsı! şmaları, gerçekten çok 
heyecanlı ve görülme -e değer canlı 
bir sahne olmu~tu. fukadderatın 
birkaç saat sonra, birlbirlerine dil§a 
m n edccegi iki do t sanlmışlar, ö
}) m" ler, karşılıklı geçip eski 
gUnlerin tatlı hatıralannı hasretle 
yad etrni§lerdi. Muhatabının vazi
yetinden, vazücsinden ma.llımatı ol
nııyan Arsl n Bey, son faaliyetlerin 
den bah e b lamı~ı. Temelini at
tıktan htikfuncttcn, MU !Uman GUr 
cillere temin edecekleri istiklal ve 

T rablusgarpta İtalyanlara kar
tı açtığı mücadelelerle, yalnız 

Osmanlılann değil, dost ve düşman 
bUtUn ecnebi devletlerinin de sonsUI 
takdirlerini, hayranlıklannı kaza -
nan muhterem mUcahid Şeyh Ah -
med Elsilnusi, bir Alınan denizaltı 
gemisi ile Trablustan A vrupaya 
geçmişti. 1834 yılı Ağustosunun o
tuzuncu gUnU de Balkan trenile ts
tanbula gelmiş ve ertesi giln, Va -
hidettinin kılıç ku§anma merasimin 
de bulunmu§tu. 

(Devamı var) 

refahtan, biraz da sürecekleri salta- 111'•••••••••••' 
nat~~1:t~:.tlıö=:~i:o:~ar- :ı:,~ .. ~ .. Y. .. !.~ I 
da işgal etml§ti. Yanında dolgun 
mevcutlu iki Gürcü taburu ile 2000 
kifilik bir Türk müfrezesi vArdı .. 
Sehirde yeni hilk!Unetin idaresini 
kurmakla meşguldü. Buradaki iti 
yoluna koyduktan sonra, gelıfr ve 
civarından toplıyacağı askerle yeni 
teşkilat yapmak ve bu auretle kuv
vetini arttırdıktan sonra Batuma 
sarkmak niyetinde idi. j 

26 Apıtoı 193t Cumartesi 

Ra•tı 15 A~USTOS UH 
•i•rt 1 11 R E c E p ıssa 

Lzı bızır: 113 

-
..... Hatf: 5,22 

Oıı-. ' U, 16 - hd .. : 
Akta•ı 18,52 - Yat:aı ı 

laaail :3,34 

16,00 
!0,31 

Akşam olmuş, bulunduklan vil
lanın bahçesinde mWcellef bir içki 
softuı kurubnllltu. lki dost yiylp 
içiyor, görüiUp gWUşUyorlardı. Ars·ı 

lan Bey, yine usuıı USUD aöylemiş ~----------' 

Almanyaya ısmarlanan Mersin ti
pi vapurlardan Kadev dUn saat H 
de limanımıza gelml9tir. Vapur bun-
dan 15 gUn evvel Almanyanın 

Rostok limanından hareket etmiş 
ve normal artlar altında ge~ bir 
seyahatten 1enra kömUr almak için 
bazı limanlara uğrıyarak gelmiştir. 

Vapura llA.ve edilen U~UncU kazan -
dan ıonra H mil sUrat temin et -
mekte olan Kadeş burada havuza a 
lınarak muayene edilecek ve temiz.. 
lenecektir. 

Kadeş ile Almanyaya ısmarlanan 
14 vapunımuzdan 10 tanesi meml~ 
ketim.ize gelmi' bulunmaktadır Ge
riye kalan vapurlanınızdan 3 tanesi 
Karadeniz tipi olarak 5300 tonluk 

ve bir tanesi de 3500 tonluktur. Bu 
vapurlar da iki aya kadar limanımı
sa gelecektir. Kadeşin önümüzdeki 
hafta Marmarada tecrübeleri yapıl
dıktan SOD!a Mersin hattında sefe

re başlıyacaktır. EtrUsk vapuru da 

tadil edilmek üzere :vakında Alman- ı 
yaya pdecektir. 

1 merasim yapılacaktır. 

iki .otomobil çarpışb 
İ~tikHil cadde inde 157 numaralı 

tramvay arabası ile şoför Haminin 
kullandığı 1509 numaralı taksi ile 
~arpışmış, otomobilin ön çamurlu~ 
ğu ezilmiştir. Tahkikata devam edıl
mektcdir. 

Maeke a•t•fları •rth 
Son yapılan hava taarruzu tecrü

belerinden sonra şehrimizdeki mas
ke satışları birkaç misli artmıştır. 
Memur, işçi, tüccar olmak üzere 
herkes Kızılayın imal etmekte ol
duğu halk tipi maskeleri tercih ede
rek satın almaktadır. Bu maskelerin 
fiyatları 6 liradır. Kızılay arzu e
denlere siparişle boy maskesi de te
min etmektedir. -·-Bir otomobllla ç•rpıfma 

hldl•••lnln muhakemesi 
Bir müddet evvel Şişlide kullan

dığı otomobille Necla isminde bir 
kıza çarparak ölümüne sebep olan 
Mahmudun duruşmasına dün de as
liye 1 inci cezada bakılmı§tır. Mah
keme kendisine verilen ehlivukuf 
raporunu kafi bulmamış ve ikinci 
bir rapor hazırlanması için yeni bir 
ehlivukuf tayini için d\U'Ullll&Yl ı 
~ylule bıra.kmqa karar verm,iftir. 

Yalnız Alman~a ile ltal)anıll )ti 

pacaı~ıan j lcrde teenni ile ııareS. . 
ıJI' etm teri lazımdır. A\l~upa. medr. 

l u mu cleri her tarafta çatır'" 
damağa başlam1 tır. Fclahf't J\'S:, 
panın lmpı ım ~nıış, aralık bul il• 
içeri) c girmek i in sabırsır.lanP111 

tadır. linpı aralanclığı takdirde : 
himscniıı lmrşı ko) masına iıll1' 
yoktur. 

Bunun ilk i arf'fleri <le ya\·~ >". 
\'aş her tarafta kemlislni göster'°' 
ğe ba.Glannstır. 

D R d SAGJ\~ -r. eşa ~ 

Bir katti dav sı 
dJ Bır sene kadı:ır evvel Galata 

Domuz sokağında dostu Despiıı3.>'1 
bir kıskaııçlık yilzünden bıçaklı) g,: 
rak öldüren §oför Mahmudurı - ~~
ruşması asliye 2 nci cezada yar 
mı~ır. Suçlu: . 

- O kadın iki kişiyı' ba§ e<Jebl" 
a· 

lecck bir kadındır ve her vakit Y
0

• 
nında bir de sustalı çakı ta5ırdliı;r 
nu o vaziyette ben nasıl öldüreb 
dim, demiştir. 

Mahkeme kadında olduğu bil: 
rilen bu vasıfların onda haki~~t el 
olup olmadığının tesbiti için i1'il1 
tube marifetile tahkikat yapın; 
karar vermio ve dW'USll'l& talik 
mi§tlr. 
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İngiltere - Polonya As- Casuslardan· Sakının! 2 6 _A~~stos Harbin 
Arifesindeyiz 

(Bat tarafı 1 ııcl sayfada] 
takayiin se\•k ve :idaresi üzerinde 
l'lirkiyenin ve umumiyetle, sulh 
tephesine mensup veya bitaraf dev
letıerin irade ve müfekkircleri ha
kiın olsaydı hiçbir zaman harp zu
btır etmezdi. Fakat harp behemehal 
Çlkacağına göre, Türkiyenin de i~
beden tedbirleri alması ve her ıh
tiınaıe karşı hazır bulnması pek ta
biidir. 

Türkiyenin siyasi taahhütlerine 
hlince, bunda her şeyden evvel te-
11lin ve ilan edilmesi ıazım olan nok
ta Türkiyenin bütün taalıhütlerine 
harfi harfine sadık kalacağı ve bu 
~hhUtler mucibince yüklendiği va
llfeleri ifada zerre kadar tereddüt 
etJniyeceği keyfiyetidir. Türkiye hiç 
bir macera aramıyor, hiçbir istila 
bırsı beslemiyor, yalnız hakkını ve 
lltanını müdafaa etmeyi dtlşünü
~- Bazı siyasi taahhütlere giriş
ltli§se bu da sırf müdafaa maksa
diıewr, sulh ve sUkiınu muhafaza 
hyesile yapılmıştır. 

Türkiyenin siyasi taahhütleri a
"'8ında en evvel Balkan misakını 
~eliyiz. Balkan misakı Bal
~h devletlerden birinin diğerine 
lecavüzü takdirinde bizi harekete 
~eğe sevkeder. Bugün Balkan· 
ltr idnde bir tecavüz ihtimali an
Clk Bulgaristan tarafından tasav
\'tır edilebilir. Fakat Bulgar komşu 
... dostlanmu tuttukları basiretli, 
tedbirli siyasetlerile haklarında iti
ltlat celbetmişlerdir. Bizi böyle elim 
bir zaruret karşısında bırakmıya
"klarını çok kuvvetle ümit ederiz. 
'ter bUyük devletler kendi hod
llın dUıUnceleri uğurunda Balkan
'-rı ateşe vermeğe kalkmazlarsa 
~anlıla11n kendiliklerinden bir 
btrp çıkarmıyacaklan muhakkak 
'ddolunabilir. Çilnkll hiçbir Balkan
b devlette Bulgaristana tecavüz e
bleU yoktur. Bulgaristan da kendi 
kendiliğinden bir tecavüz düşünmi
~k kadar akıllı ve muhakemeli-
~-

1'Urkiyenin İngiltere ve Fransa 
ile Akdenizde ve Balkanlarda vuku
l gelebilecek bir tecavüz karşısın
da ıntitekabil garanti anlaşmaları 
"'1-dır. Bu anlafJDaları devamlı ve 
ltatı bir muahedename takip ede
~- Muahedenamenin müzakere
'ble devam ediliyordu. Hatta son 
baberıere göre artık kat'i metin ta
~ etmek tbere idi. Rus - Al
"1an ademi teca vUz misakının ve 
4l'rupada patlamak üzere bulunan 
~bin Türkiye ile İngiltere ve Fran 
'a arasındaki garantilere ve bu ga
tanttlerin tabit neticesi olan muahe
Gelere ve karşılıklı dostluklara hiç. 
~ surette mUessir olmıyacağı A.şi
~dır. Rus - Alman muahedename· 
'l Daaıl bir sulh gayesini takip edi
)'or, iki devlet arasında bir tecavüz 
lhtinıalinin önüne geçiyo~.ı Türk • 
lııgiliz • Fransız gım::.ntilcri de ayni 
'Urette sulh gayesini gözönün·le tu
~or ve ancak müdafaa maksafü!e 
ltabul olunuyor. Arada henüz kat'i 
btr ınuaheder.amenin imza edilme
~ olması yalnız şekle taalluk ~der. 
'«evcut garanti en kat'i bir muahe
de11a.me mahiyetini haizdir. Çünkü 
bu garantiler muvakkat bir cereya
Qın alelacele telkin etmiş olduğu sat
tı! bir arzu mahsulü değildirler. U
ıun_ bir siyasi ve tarihi tekamültin 
l'a.kınşarkta tevlit etmiş olduklan 
"eaıiteden çıkan tabii ve mantıki ne
ticecıirler ki ·TUrkiyenin hayati ih
ti~açl.arına tamamen tekabill eder. 
lluıaenaleyh, Türk - İngiliz • Fran-
8lı garantileri ve dostluklan her ih
timal karşısında kuvvetlerini ve sa
ltıinıiyetlerini muhafaza edecek ka
dar kuvvetli bağlardır. Temenni e
deriz ki ahval ve vakayi bu garaı.ti
lerin tahmil ettiği vazüelcri ifaya 
bir lüzum göstermesin. F•l~at va
tife dakikası hulfil ettiği takdirde 
'llıt-kün ne )'apacağmı dtlşünmek lü
~suzdur. Bu bapta milftehirane 
8ôzler söylemeyi !l'lvıs ad':lediyoruz. 
'.ı'ııirkUn mazisi, karalcteri onun ne 
~Pacağını anlatırağa Aafidir. 

Hüscybı C~hli 'YALÇIN "'-······ .. ················ ............. . 
l,vlçredekl (ta•yan ko!l-
'oıoau c••ueank :·apnuf 

Bern, (Hususi) - :k·rıçr.a hü
~eU !talya hUkfunetine bir ncta 
'ttte:-ek oradaki İtalyan konsolQsu
tı.u.n casu.!luk yaptığwdan geri alın
~ını i.ttemiftlr. 

k A -ıtt•f k • I dı (Bat tarata ı iMi aayfada) tan, mane\iyatı, alay numara • (:&af tarafı 1 ioci Myfı&da) erı 1 a 1 ımza an bir haslet olduğunu bildiğimiz için, ralan ve hatta mevzilerin bulundu· sökerken. Anadoluyu dü§man istila-

(Ha§ tarafı ı inci sayfada) Amerikaya dönmeği tavsiye etmek-
Hitler bugün İngiltere büyük el- tedir. 

çisi Henderson'u kabul ettikten son p AR1S BOŞALIYOR 
ra büyük elçi tayyare ile Londraya Paris, 25 (A.A.) - Paris bul -
gitmcğe karar vermiştir. Elçi ya- varlannın ve sokaklannın lamba 
rm sabah (bu sabah) Londraya u- direklerine koyu mavi renkde elek
çacak ve doğruca İngiliz Hariciye trik lambaları konmuştur. 
Nezaretine gidecektir. Büyük elçi- Louvre ve diğer müzelerdeki sa
nin, İngiliz hariciyesine Hitlerden nat eserlerinin muhafazası için ih· 
nihai bir sulh teklifi getirip getir- tiyatl tedbirler alınmıştır. . 
mediği ve bir daha Berline avdet e· İngilizler büyük kafileler balm -
dip etmiyeceği belli değildir. de memleketi terketmektedirler. 

Polonyadan alınan haberler mem POLONY ANIN DANZlG 
leketin tamamiJe bir harp halinde AYANINA NOTASI 
bulunduğu merkezindedir. Berlin, 25 (A.A.) - Polonya hU 

Ecnebiler memleketi terkederler- kiimeti, Damig ayan meclisine bir 
ken halk zehirli gaz maskesi ve gı~ nota tevdi ederek mezktlr meclis ta-
da maddeleri almakla meşguldür. rafından son zamanlarda ittihaz e· 

VAZİYET FENALAŞTI dilmiş olan tedbirleri protesto et -
Berlin, 25 (A.A.) - Akşam ga- mistir. 

ze eleri, vaziyetin son 24 saat için- v ARŞOVA BELEDİYE RElStNtN 
de büsbütün fenalaştığını yazmak· BEY ANNAMESl 
ta ve Dantzigin ani bir tehlike kar- Varşova, 25 (Hususi) - Varşo-
şısında bulunduğunu ehemmiyetle va belediye reisi bugün bir beyan -
kaydetmektedır. n'Ulle neşrederek halka siperler yap 
ALMAN TAYY ARELERl POLON- mala.rını bildirmiştır. 

YA HUDUDU ÜZERİNDE POLONYA HUDUDUNDA 20 
Varşova, 25 (A..A..) - Fransa ALMAN FIRKASI 

ve İngiltere sefirlerile sıkı temas Varşova, 25 (Hususi) - Polon-
halinde bulunan Hariciye Nazın ya hududundaki Alman tJışidab 
Beck, Sovyetler Birliğf sefirile de tamamlanmışbr. Hudud boyunca bil 
görüştür. tün kıtalar yerlerini almışlardır. Bu 

Hudutta birçok hidiseler vuku- kuvvetler 20 fırkadan ibarettir. 
bulduğu bildirilmektedir. Odowo'da. ALMAN GAZETELERi 
Polonya hududu Uzerinden geçen RUZVELTl ~ÜZLÜKLE 
bir Atman bombardıman tayyaresi iTHAM EDİYORLAR 
hava müdafaa bataryalannın ateş Berlin, 25 (A.A.) - Amerika 
açması üzerine Gdynia civarında reisicümhuru Ruzvı:>ltin Hitlere gön 
yere inmek mecbunyetiııde kalmış- derdiği mesaj Berlinde sabahın ilk 
tır. Dantzig'de birçok Polonyalı tev saatlerinde alınmış ve henüz hiçbir 
kif edilmiştir. Evvelki gece Polonya nazi gazetesi tarafından neşredilme 
hududunu geçen bir çete, Katoviç, miştir. 

civannda kiin Makoszow'da istas- Sali.hiyettar mabafil her ne ka
yona ve gilmrilğe taarruz etmiştir. dar tefsirlerden içtinap ediyorlarsa 
Bu mUnasebctıe vukua gelen müsa· da, Ruzveltin İtalya kralına gön -
deme iki ::;aat sürmüştür. Bu bidi- derdiği mesajın Boersen Zeitung 
seden sonra Almanlann Polonya gazetesi tarafmdan "Ru7.Veltin yeni 
gümrük muhafızlanrun bulunduğu bir yüzsüzlüğü,, diye tavsifi Alman 
binayı mitralyöz ateşi altına aldık- yanın bu rcüracaatı ne suretle kar-
ları iddia edilmiştir. şıladığını gosterir. 

Polonyanın Bertin sefiri protes- Belçika kı alı ile Papanın sulha 

b sözlerin tramvayda bulunanlar- ğu mahaller hakkında bile çok ehem smdan kurtaran, 1stanbulu ikinci 
~bir çoğunun işitebileceği yUk - miyetli ve değerli malUınat aldım. defa fetheden, Türk'ün "Scvr,. de 
sek bir ses ile söylenilmiş olduğu- Bu çalışma tarzını kifi bulma- verilen idam kararını tatbike mc
nu bilhassa kayıt ve ili.ve etmek ile dım. Yanımdaki Bulgar U.biiyetin- mur müsellah ku\"\"eti 15 günde yok 
masumiyetimizi hem de şahidi oldu- deki Ermenilerden tetik ve kulağı eden Türk'ün savlet ve taarru:ııu 
ğumuı: gafletin ehemmiyetini teba- delik birkaçını gazinolarda garson- başlamıştı. 
rüz ettirmek isteriz. luğa verdim. Müşterilerin gaflet ve 26 Ağustos 338-1D22 de "Afyon,, 

Hadise şu idi: Lisan ve kıyafetin- gevezelikleri bir ay içinde, bütün dağlarını yıldınmlnrdan daha müt
den taşralı olduğu anlaşılan yaşlıca cephede bulunan kuvvetlerden baş- hiş bir ateşle ka\·uran şanlı Türk 
bir vatandaş, belli ki, büyük bir sa- ka topların bile siper ve mevzilerini topçulan, düşman siperlerine mer-
fiyet ve iyi niyet, çok tatlı ve haklı bize öğretmişti. dane bir savletle saldıran babayiğit 
bir gururun verdiği zevkli bir asa- Yine bir adamım tarafından ida- · 

w piyademiz ve düşman kafilelerinr biyetle, yanındaki zata bulundugu re edilen lisan dershanesini de, te-
kasabada yapılan tahkimattan, ko- min ettiği haberlerin ehemmiyeti i- aslanlar gibi allak bullak eden le
nulan toplardan, yığılan kuvvetler • tibarile zikre şayan bulurum. Çün- venrd süvarilerimiz 15 gün içinde 
den bahsediyordu. İşitebilenler de kil buradaki talebeler de bedelsiz başardıkları o muazzam zaferle bü
bu sözleri dikkat ile dinliyordu. Bu m~llı.mat vermekte tren yCJlcularm- tün dünyayı hayrette bırakmışlar
esnada, önlerindeki sırada oturan dan, terzi ve berber dükkanlarında dır. 
Üniversiteli genç bir kızımız, g~. - boşboğazlık edenlerden hiç te aşağı 17 sene evvelki Ağustosun 26 
ğüslerimizi iftiharla şişirtecek tıtız kalmıyorlardı. Bilhassa, yaralı bu- ncı sabahı, Türkün kara günden ak 
bir hislilik gösterdi. Nazik bir ih· lunan hastahanelerin kapılarında güne çıktığı sabahbr. Bugünkü ne
tarla bu saf vatandaşın gafletini gi- toplanan ziyaretçilerin, şimendifer sil gibi, yarın ve asırlarca sonra do
derdi. Tramvaydakilere de çok güzel istasyonlarında biriken uğurlayıcıla- ğacak olan Türk çocuktan da bu 
ve yerinde bir ders verdi. rın her halde teessürden olacak, çe- şanlı sabahı daima gurur ve üti

Atalanmızın, su uyur düşman u- neleri daha düşük, ağızları daha harla yidedeceklerdir. 
yumu, yerin kulağı vardır gibi ha- gevşekti. Zıra tarihin bir mislini daha kay 
kikaten büyük olan .. sözle~nde ~z. · hele, birkaç şehirde cephede bu- detmediği bu muhteşem zaferde b\l· 
lenen :ima1&n ~baruz e~tirın~k ıçın lunan çocuklarına göndermek üzere tüı Türk milletinin hakkı, hissesi 
bugün de, g~ış.kara gilnlerın kara mektup ya·dırmak istiyen köylüler- vardır. 
habralarından bır kaçını daha, sa- den, vazıcılık yapan elemanlarım 

· · · 'b t l ö- • Her yıldönümü ıteldikçe zaferin yın karile~.ızın ı re nazar an çok istifade etmişler ve bana cıdden mübdii merhum Ebedi Şef Atatür-
nüne sereoegız. kı'-'metli haberler temin etmişlerdi. 

J kümüzü ve bu şanlı sabahta, büyük Miıtareke senelerini, ak yüzünde Bu arada, kadın ve er"kek elc-
kara bir maske olduğu halde ara - manlarıınm dostluklarını temin et- kurtuluş için tatlı canlarını veren 
mızda geçiren Pantikyan efendi, bir tikleri resmi ve l:ususi aile toplan- aziz Şt.hitlerimizi hu§u ve rahmetle 
gün bir dost meclisinde ve bir mü- tılarım da. randımanının yüksekliği yadetmeyi unutmamalıyız. Çünld1 o 
nasebetle, Cihan Harbi esn~n.da itibarile zikre layık bulurum. ÇUn- büyük zaferin hakiki Abidesi mağ
So~ _bi~ devlet hesa~ına ~ıce 1 kü, zavallı gafil adamlar, oğulları- fur dahi önderimizle o isimsiz şe
yaptıgı ıstıhbarat faal_ıyetlennden nın veya kardeşlerinin kahramanlı· hitlerin mübarek makbereleridir. O 
bahsederken, en ufka hır habere a- !!ını iftiharla hikaye edeı lerken, buyük şehitlerin mübarek kanlan
vuç dolusu para verdiği .halde, bu ~ephe hakkında malfımat verdikle- dır ki Türkiyeyi ebedileştirmiştir. 
parayı alaca~ el ve ha~ra.dıs.:·erec~k rini farkedemiyecek kadar gurur ve onların ruhlannı şidetmek için 
dil bulamadıgını ta~dırle soyl~ış- ve heyecana kapılırlardı.,, en büyük vazifemiz onların mUba-
ti Sonra da, oradakı muvaffakıyet- H f k b" h k"kat" ı'htı" rek kabirlerini hakkın, kanunun ve 

• • w er ır ası ırer a ı ı -
!erini faaliyetlerıne borçlu oldugu b" 1 -zı . . . d". t fazı·letın" bu""tun"' cza'şaasile hükümran . . . ~ va eden ve ız ere, go enmızı or !)o' vasıta ve i.mırlenn kımler oldugunu ~ 

1 
b" k·ı·t "'terak 

açmak agız arımıza ırer ı ı as- olduğıı medeni, mamur ve mu • ve bu elemanlannı nasıl ve nereler- ' .. 
de çalıştırdığını şöylece anlatmıştı. mak lüzumunu.gosteren bu beyana· ki bir vatanda ehediyen muhafaza 

tı da, su uyur düşman uyumaz ve etmek, onlann aziz hatıralarını min ''Teşkiıab.ma dahil olan adam· · 
1
· 

yerin de kulağı var, sözlerini sôy ı- net ve şükranla daima anmaktır. lanmdan bir kısmını gazino ve kah 
velere dağıttım. Daha ilk günü ak . yen büyük atalarımıza hürmet ve 

C!--- rahmet ve vatandaşlarımıza dikkat -m•, Makedonya cephesinin ~~ 
~ bulunan Bulgar ve müt- ve ibret vesilesile bildirnıeği bir 
tefiklerine ait kU\'Vetlerin mik - yurd borcu tanıdık. to etmek için tlllimat alıru.~ır. davetleri hakkında Hamburger Fren 

ffiri~~rl~ni~~k~~ ~hl~~~~e~oc: ==~~======================== mışor. Mek~plerin a.ı.ılması şimdi- Bu devletlerin mo,terek 'V'IUlfl, 

Hatay Vilayeti
n in Teşkilatı 
Tamamlandı lik tehir edilmiştir. Almanya . Polonya gerginliğini do-

Bogumin'de hududu iki 'kere ge- ğurmuş olan sebeblerin bilinmemesi 
çen Alman bombardıman tayyal"!le- ve Versailles de çizilen hudutların 
ri Leh muharebe tayynreleri tara· sulhun nefinc olarak cezri bir tavsi
fından yere inmeğe mecbur edilmiş- ye tarzını zaruri kıldığının anlaşıl -
lerdir. mamasıdır. 

ALMAN GAZETEC1LERt H1TLER BÜYÜK DEVLETLERİN 
FRANSADAN AYRILDI SEFİRLER.İLE GöRÜŞTÜ 

Paris, 25 (A..A.) - Alman ga- " Berl\n, 25 (A.A.) - Bitler bu
zetecileri, Fransayı terketmektedir- gün öğleden sorıra başvekilette von 
ler. Ribbcntrop ta hazır olduğu halde 
BERLfNDEKl ECNEBİLER MEM- sıra ile ltaıya, Japonya, İngiltere 
LEKETLERİNE DÖNÜYORLAR ve Fransa büyilk elçılerini kabul et-

Bertin, 25 (A.A.) - Alman:ra
da oturan veya seyahat halinde bu
lunan ecnebilerden memleketlerine 
avdet edenlerin mW:t.arı ~rtmı.ştır. 

Garbe doğru hareket eden trenler, 
ağzına kadar doludur. 

Londraya gidecek tayyarelcrde· 
ki mevkiler, pazara kadar tlaha ev
velden tutulmuştur. 

İngiltere kon~lonhanesinde vize 
istiyen ecnebilerin miktarı pek çok
tur. 
lTALYA KRALININ RUZVELTE 

TEŞEKKÜRÜ 
Roma, 25 (A.A.} - Kral, Ame 

rika'nın Roma sefiri vasıtasiyle, 

göndermiş olduğu mesajdan dolayı 
Amerika Reisicümhuru B. RU%\'elt'e 
ihldskR.rane teşekkür etmiştir .. 

Kral, bu mesajı hükfımete tevdi 
etmitir. 

TRANSATLANTİKLERDE 
HAZIRLIK 

Pa~is, 25 (A.A.) - Transatlan
tikler yollarını dcğitirmekte ve bir 
çok Amerikalıların yola çıkbğını 

nazarı itibara alarak fazla yolcu 
alabilmek için hazırlıklar yapmak-
tadırlar. · 

PARİSTE SEFERBERLİK 
HAZIRLll{LARI 

Paris, 25 (A.A ) - 20 ile 27 yaş 
arasmdakı bütün erkek mülteciler· 
le milliyeti olmayan bütün mülte
cilerin polis komiserliklerine mıira
caatla kaydedilmesi emredilmiştir. 

Bu emir hilafında hareket edenler· 
den mültecilik sıfab kaldırılacaktır. 

HUklıınat Pariste bulunanları 
kendileri için hayati bir mecburiyet 
olmıyanlan 9ehri terketmeğe davet 
.tnıitlr. 

Amerika sefarethanesi tebaası 

... 
mış .. ır. 

POLONYA HUDUDUNA 
ASKER YIGILDI 

Varş<· ıa, 25 (A..A. \ - Polonyada 
hası. 01411 umumi kanaat harb vu
kuunda Almanyanın mağliip olaca
ğı merkezindedir. 

Dün akşam şehirde fevkalade 
bir faaliyet göze çarpmakta idi. 
ihtiyat efkarı mütemadiyen is -
tasyonlara ve kışlalara. doğru git
mekte idi. Halk silah altına alı -
nanlan selamlamakta ve onlara 
teşçi edici sözler söylemekte idi. 
Polonyalıların yiizlerinde yalnız 

memleket topraklarından bir kanş 
bile yer vermemek değil ayni za -
manda devam eden "sinir harbi,, n
den yılmamak azmi de okunmak -
tadır. 

ALMAN HUDUDUNDA YENiDEN 
1Kt POLONYALI ÖLDÜRÜLDÜ 

Dantzig, 25 (A. A.) - Danzig 
hudut muhafızlan Danzig toprakla
rına giren iki Polonyalı askere hu
duttan geçerıerken ihtarda bulun
muşlar, fakat bunlar muhafızların 
üzerine ate~ açt1k!:ırı rlan öldürül
müşlerdir. 

FRANSADA SOSYALİST P.ARTİ· 
st HOKOMETIN SİYASETİNİ 

TAS\' iP ETTİ 

Paris, 25 ( A.A. ) - Öğleden 
sonra topln.ns.n sosyalist partisi par 
Iamento grupu, hükümetin hareke
tini tasvip yolunda hariciye encüme 
nindeki parti azalarının reylerini ve 
Leon Blumun Pop•·laire gazetesin
deki neşriyatını iki muhalüe karşı 
ve iki mUsteıL'1df ile müttefikan ka
bul etmiştir. 

D~et' taraftan, komünist tebli-

Milli Şef 
Vekillerle 
Görüştü 

(Baş tarafı 1 lncldfl) 
llariciye Vekili sefirlerle görüştü 

Hariciye Vek."ili Şükrü Saracoğlu 
dün Perapalas otelinde Fransız, Ru
men ve Macar sefirleri>1i biribirini 
müteakip kabul etmişler ve onu mü
teakip Başvekil ve Reisicümhura 
mülaki olmak üzere Dolmaba~'e 

aarayına gitmişlerdir. 

Yugoslav 
Kabinesi 
• 

• 

1 J s!if._~ 2~!.~~ -YugosJa,. 
kabinesi istifa etmiştir. Yeni kabi
neyi kurmağa yeniden memur edil
miş olan Başvekil B. Tsevelko~iç, 
Sırp - Hırvat anlaşması dolayısile 
kabinenin daha geni§ bir temele da 
yanması icabettiğini ve eski kabine
nin bundan dolayı istifa C'ylemiş ol· 
duğunu söylemiştir. 

gatına cevap olarak ta sosyalist Fransa da ki K o-
gurupu, Alman - Rus paktının im· • .. 

zası ve kom~st ~arti~inin ~u pakt mün,st Te,ekkul-
ıehinde aldıgı vazıyetın müşterek 

bir hattı hareket derpiş ~ım~ine /eri Lag., vedildi 
imki.n bırakmadığı kanaatindedir. 1 

FRANSADA KOMÜNİST .. ~aris: ~5- (Hus~i). - Fra~a 
GAZETELERİ TOPLANIYOR hukumetı butun komunıst ~eş~kkül· 

Paris, 25 (A.A.) - Fransız hü
kfımeti komünistlerin naşiri efkan 
olan gazeteleri toplatmıştır. Paris 
Soir'in her iki tab'ı da toplattınl

mıştır. Polis, komünist partisinin 

naşiri efkarı olan Humanite gaze
tesinin matbaasında, bu gazetenin 
vilayetlere mahsus olan nüshasını 
toplamak üzere taharriyatta bu -

lerinin feshine karar vermıştir. Bu 
karar yarınki resmi gazete ile ilan 
edilecektir. 

Hong-Kongdaki ecnebi tebaası 
• çekiliyor 

Hongkong, 25 (A.A.) - İngiliz 
kara ve deniz orduları mensupları
nın aileleri ilk emirde hareket ede
cek olan vapurlara bindirilmişler-

lunmuştur. 
v b t . dir. 

Diger taraftan u gaze enın ya- Öğrenildiğine göre, Ameı"ika kon 
nn sabahki sayısının da çıkmaya - solosu Amerikan tebaasına Hong -
cağı bildirilmektedir. Tabarriyat Kong'u tcrketmeyi tavsiye etmiştir. 
hadisesiz geçmiştir. "Presidcnt Cleveland,, posta va
llımn ... TERE - POLONYA ASKERİ puru Hongkongu tahliye edecek o-

lTTtF AKI tMZALANDI lan Amerikan tebaasını almak üze-
Londra, 25 (Hususi) - İngilte- re limanda beklemektedir. Birçok 

re ile Polonya arasında bir müddet- Amerikalılar gitmeğe hazırlanmak
tenberi devam etmekte olan müza- tadırlar. 

kereler neticelenmiş ve bir askeri S - H t Anlaşmr..sı 
ittifak imza edilmiştir. ırp ırva 

DALAD1ER'1N NUTKU Belgrad, 25 (A.A.) .- _sırp-~ır: 
P . 25 (Hususi) _ Fransız vat uzlaşması, olmuş bıtmış telakki arıs, bil" 

Başvekili Daladier, dün gece radyo oluna ır · . . _ .. 
ile neşredilen bir nutuk söylemiştir. Neşredilen resmi ~ır te~li~e go
Bu nutkunda Fransanın sulhü kur- re, Maçek - Tsvetkovıç pro3esı, eks
tarınak için elinden ne geldiyse yap perlerin tetkikin~~n. geçtik~~ s~n
tığım söylemiş ve hayatı tehlikeye ra, niya~t ~eclisının tasvıbıne ik-
gır. en Fransayı kurtarmak irin bU- tiran etmı§tir .. 

s tatbiki, artık bir tün Fri'nsızlan ittihada davet et- Bu projenin 
miştir. <rÜn _meselesidir • 

Ankara, (Hususi) - Hata)ıa 

vilayet teşkilltı tamamlanmıştır. 

Dörtyol kazası Seyhan vilayetinden 
alınarak Hatay vilAyetine verilmiş
tir. İslahiye kazasına bağlı Hassa 
nahiyesi merkezi Hassa olmak ~ 
re kazaya çevrilmiş ve Hatay vill
yetine bağlanmıştır. Antakya mer-

kez kazasına Bedirge, Karsu, Bab
turun, Şüveydiye, Harbiye. Şeyh 

köy, Hızır bey İskenderun kazasına 

Baylan, Arsus Kırıkhan kazasına. 
Aktepe Reyhaniye kazıı.$Ila, Hamam 

merkezi ordu olan Yayladağ kaza
sına, Bezge, Kışlan nahiyeleri bağ-
lanmıştır. Vilayetin idari taksima
a, sınırlan lcra v ... killeri Heyetin
ce tesbit olunacakt:r. 

Çorumda ••ıllp lellke
tlnln blllnço•u 

Çorum, 25 (A.A.) - Salı giinil 
burana husule gelen sel neticesi 130 
haneli L-ıığa bağı köyü tamamile 
harap olmu§ Vt. bn köy halkııun ev 

eşyaları ve harın~ mahsulitı sel 
tarafından götürülmüştlir. Bu me

yanda bir de çocuk ölmüştür. Hay
van zayiatı mühimdir. 

Teslinı köyfuıde 200 hayvan te
lef olmuş, 1.fülıürler köyünde bağ 
bahçe tnmaınile nasara uğramıştır. 

Türkaişe, Çalkışla köylerinde 

de ehemmiyetli hayvan ve mahsul 
zayiatı vardır. Kayı köyünde 4 ev 
sular tarafından götürülmüş ve 4: 
kişi ölmüştür. Dört kişi ae ağır ya
ralıdır. ~fahsul Mahs.ıl ve hayvan 
zay;..ll milhimılir. Bu köydeki za

rar mtJ. tarı on Leş b!n lira tahmin 
edilmektedir. Ov11.saray köyünd·~ çay 

kenann<:nki harman!bX b mamıle 

mahvoinluy ve bir çorı•k: "lı.'"'O.Ştür. 

Umumi zayiat mü.tan kat.'i ok.raJr 
teı;bıt edilmemektedir. Felikete uğ· 
te.ı!Jit edilmektediı. Fal!kete ug:-ı· 
yan yurtdaşlar tllmamile .açılltadır 

Vilayetçe ilk y8..'"dım olarak f& 

laketzedelere yiyecek gönderllmif 
tir. 
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Y•z•ni ZEYNEL BESiM SUN--· 

Bulunduğumuz Vaziyet Çok Ber-~ 
bat İdi. Fakat Ben Bozmuyordum 
( Onla?" efe ıse ben de efendi efe-
ylın.. lşte benim de kızanlarım: 
Rıza, Necip, Saffet .. Süleyman efe
nin çetesile bizim çete arasında bir 
milsademe olursa bizden dört kişi 
şehit gider, mesele biter. Şayet on
lardan da bir kişi yaralanırsa mü
vazene temin edilmiş demektir. Şu
nun şurasında yumruk gibi düşün
mekte mana ne sanki?. Şimdi kal
kıp ta maşukaya hitaben: 

- İki gözüm Eminem ! Ben kor 
kuyorum, burada kalamıyacağım. 
Bize müsaade et te gidelim. 

Mi diyeceğim; buna imkan var 
mı?. Kadıncağız yahudi maşatlığı 
hidisesindenberi beni yaman bir şey 
zannediyor. Bana karşı sevgisi de 
ondan zaten .... 

Allah ne yazdıysa o olur. Mukad
deratı şimdiye kadar kim değiştire-
bilırı.iş ki?.. • 

Benim parabellfım belimde .. Ar
kadaşların üçünde de silah olduğu
nu biliyorum. Üst tarafı Allaha e
manet ... 

Emineye arkadaşlarımı tanıt

tun. Sonra çıkarıp eline bir on lira
lık kıstırmak istedim. Beni büvük 
odanın bir kenarına çekti: 

- Ne bu para? .. 
- Rakı filan alalım .. 
- Senin paran burada geçmez. 

Bu akşam sofrayı ben yapıyorum. 
- Nasıl olur Emine; dost sof

rası .. 
- Ben seni dost tutuyorum. 

Fazla lif yok ... 
- Fakat Emine .. 
- Dinlemem canım ... 
Dudaklarını dudaklarıma yapış

tırdı. Vallahi mirim, seni temin ede
rim ki beyaz perde kahramanların
dan hiçbir çift bu kadar candan ö
püşememişlerdir. 

Artık Emine koşuyor, didiniyor, 
sağa sola emirler vererek muttasıl 
titizleniyordu. Biz ceketleri atmış, 

yumuşacık kaba yatakların üstüne 
arnavut tabancası gibi kurulmuş

tuk. 
Bir aralık Eminenin dışarıya 

çıkmasından bilistifade arkadaşlara 
gu tenbihte bulundum: 

- Kardeşler!. Siz Zeybek usul
lerini bilmezsiniz. Şayet bu gece bu 
raya demin Mahmurenin anlattığı 

herifler gelirlerse benim vaziyetleri
me dikkat edersiniz. Ben ne yapar
sam siz de onu yaparsınız. Bana 
(Efendi Efe} diye hitap edersiniz. 
Sililılannız yanınızda bulunsun. Sa 
kın çıkarıp bir yere koymayınız. 

Alttarafına karışmayın .• 

- Ne o yahu? Müsademeye mi 
hazırlanıyorus r .. 

- Katiyen .. Fakat dikkatli ve 
tetik bulunmalıyız ... 

- Geç efendim, kaile şuradan 

mündefi olalım vesselam .. 
- İmkanı yok Rızacığım; Ku-

yucu Kızını, 
- Anladım: seviyorsun .. 
- Evet! .. 
- Ulan ben senin kimi sevdiği-

ni bir tUrlü anlıyamadım. Arkadaş
lardan anlıyan varsa beri gelsin .. 

- Onu ben de anlıyamadı.m Rı
zacığım; ah yanıyorum ... 

- Sen yanmıyorsun, arada ga
liba biz yanacağız .. 

Boynumu bükerek cevap ver -
dim: 

- Siz bilirsiniz arkadaşlar; is
terseniz sizi ben istasyona kadar 
ıötürüp geri döneyim ... 

Can çocuklar .. Hiç buna razı o
lıırlar mı? 

Necip hemen atıldı: 
- Anca beraber, kanca beraber. 

t)yle &eY yok ... 
Diğerleri de Necibi tasdik etti

ler: 
- Biz yarı yolda arkadaş bıra-

tanlardan değiliz .. 
- Teşekklir ederim. 
Üçil birden alaylı bir, 
- Estağfurullah! .. 
Bastılar; kepaze oldum. 

Kuyucu Kızının emirleri süratle 
tatbik ediliyordu: 

Önümüze evvela bir sofra bezi 

serdiler. Ortasına bir elek, eleğin 
üstüne de bir sini koydular. Sininin 
etrafına sekiz köşeli palamar ka • 
dehlerinden sekiz kadeh 11ıralandı. 
Aralarına dört de su bardağı ko
nuldu. 

Anladım ki arkadaşlara da bu 
gece cabadan birer kız hediye edili
yor. Öyle ya; biz dört, bir de kuyu
cu Kızı, etti beş; bu üç fazla kadeh 
kimin? .. 

Keyfiyeti arkadaşlara müjdele-
dim: 

- Yaşadınız ulan sayemde ... 
- Çekeceğiz .. 
-- Onu demek istemedim. Benim 

avrat size de birer kız ikram edi-
1 

yor. 
- Aman deme, yananz. Burada 

Kuyucu Kızından başka yutulacak 
nesne yok, o da senin öz malın .. 

- Hatır için çiy tavuk bile·ye
nir, halt etmeyin ... 

- Aman Allah aşkına bu kepa
zeliğe meydan verme. Eğer aşağıda 
gördüklerimiz gelecekse biz çiy ta
vuk yemeğe razıyız, onları yiyeme
yiz .. 

- Görürsünüz siz şlındi... 
Derneğe kalmadı; aşağıdaki Uç 

nazenin birden, o acemice temenna
larını tekrarlıyarak, çıkageldiler. 

Piyango çekip şans denemeğe 

hacet yok; onlar kendi aralarında 
arkadaşları taksim etmişler bile .. 

Mahmure Rızanın, 
Urkuş Necibin, 
Şerife Saffetin, 
Yanına çöküverdiler. Bendeki 

keyfe payan yok. Hele Rızanın, o 
şişman kadından nefret eden Rıza
nın 117 kiloluk Mahmureye tiksinti 
ile karışık bir bakışı vardı ki fotoğ
rafla tesbit edilmiş olsaydı meraklı
sı bir kartpostalına beş lira verirdi. 

Topal şişman; hayır, şişman tn
pal.. 

Rızacığım; Meryemana kandili 
gibi yandın ... 

Necip içlerinde en bahtiyarı. Ur
kuş hanım çipil gözlü falan amma 
nisbeten güzel. 

Saffetinki ancak bir kilo rakı
dan sonra ekli kabil hiyarattan ... 

Hemen ulu Tannın cümlesinin 
taksiratını aff eylesin; amin ... 

(Devamı var) 

Bir Otobüs 
Devrildi 
Çekmeceden gellrken 
devrllen otobUa yolcul•· 
rından a •lır r•r•ll var 

Dün Büyükçekmece ile Küçük
çekmece arasında 6 kişinin ağır su
rette yaralanması ile neticelenen 
feci bir kaza olmuştur. Yaptığımız 

tahkikata nazaran vak'a şöyle cere
yan etmiştir: 

Haramidere ile Beylikdüzlüğü a
rasında Büyükçekmece No. 17 pla
kalı şoför Ali ustanın idıy.-e ettiği, 

21 kişilik ve dolu olan otobüsle Çek 
meceden 1stanbula gelen Deniz ku -

mandanlığına ait bir kamyon çarpış
mıştır. Sad~me o kadar ani ve şid -
detli olmuştur ki her iki şoför de 
bütün gayretleri ile uğraştıklan hal 
de kazanın önüne geçememişlerdir. 
Şiddetli sademeden Ali ustanın oto
büsü parçalanmış ve yolun kenanna 
devrilmiştir. Yolculardan biri kadın 
olmak üzere dört, kamyonda da. iki 
kişi, altı kişi ağır surette yaralan
mışlardır. Kamyondakilerden biri
nin kolu kırılmış, biri de başından 
yaralanmış, otobüstekiler de muh
telif yerlerinden yaralanmışlardır. 
O sırada E<lirneden şehrimize gel
mekte olan §oför Celalin idaresin
deki 52 numaralı kaptıkaçtı vak'a 
mahalline yetişmiş ve boş olan iki 
kişilik yere kadınla kolu kırılanı al
mış ve şehrlınize getirmek için ha
reket etmiştir. Vak'ayı haber alan 
Küçtikçekmece polisi vak'aya. vaz'ı
yed etmiş ve yaralıları dispansere 
yatırmıştır. 

~ENISABAR· 

Edirnedeki Geçit 
Resmi Çok Güzel Oldu 

r'----------------------------------~ 
ultan Aziz Nasıl 
Pehlivan Oldu? 

Ve Kimlerle 
1 -a&- YAZAN: M.SAMI KARAYEl

Arnavutoğfu Oyundan Oyuna 
Girerek Kıllı Hilseyini Şafırtıyordıt 

- Fakat, Arnavutoğlu da bela 1 
imig diyorlar. 

- Şimdi, ilk tutuşta belli olur. 
- Evet.. 
Davul zurnalar acı acı çalmağa 

başladı .İki pehlivan hızla meydana 
yürümüşlerdi. 

Her iki pehlivanın çok çevik ve 
çabuk oldukları çıpmarak yaptıkla
n peşrevden anlaşılıyordu. 

Her iki pehlivan da şimşek gibi 
idi. Mustafa ağanın gece söylediği 
gibi, Arriavutoğlu meydana çıkar. 
çıkmaz değişmişti. Tıpkı bir Çerkes 
beygiri gibi şahlanmağa başlamış
b. 

Nihayet, çırpınmalar bitti. He
JAJlaşmalar ve biribirini yoklamalar 
da hitama erdi. 

İki pehlij~n biribirine hücuma 
geçti. İlk hamleyi, tek çapraz buda
ma ile Kıllı Hüseyin açtı. 

Kıllı, A.mavutoğluna, hemen hü
cum ederek oyuna girmişti. 

Lakin, bu yaptığı hücum ve o
yuna bin kere lanet etmişti. 

Çünkü; Arnavutoğlu, hasmının 
tek çapraz ve budamasına müdafaa 
tarzı alacağına, mukabil bir oyun 
yaparak bir elde hasmını altına alı
vermişti. 

Arnavutoğlu, hasmının öyle bir 
karşılamış ve ani bir surette yere 
vurmuştu ki, bir an içinde olan bu 
harekat pehlivanların ve seyircile
rin gözlerinden kaçmamıştı. 

Kıllı Hüseyin, daha ilk elden uğ
radığı bu ani bozgunluk karşısında 
ne yapacağını şaşırmıştı. 

Nasıl olmuştu da alta düşmüş -
tü ? .. Bir türlü anlıyamamıştı. Yal
nız Kıllı Hüseyin değil, seyirciler i
çinde bulunan en usta pehlivanlar 
bile Arnavutoğlunun bu manevrası
na akıl erdirememişlerdi. 

ayağı ayakta doğrulmu~tu ki; .>._r· 
navutoğlunun bir şimşek süra~e 
hasmına şo.k kündesini taktığı go
rüldü. 

Kıllı Hüseyin, vaziyetin vaııa· 
metini derk eder etmez olduğu ye
re çökmek ve hasmının oyunund~ 
kurtulmak çarelerine tevessül ett;ı' 

La.kin; kurnaz, fevkalade ~ 
bir Ustad olan Arnavutoğlu, 1'l 
Hüseyine taktığı şak kündesini bO' 
plttı. 

Ve .. Hüseyin kurtuldum diY9 

derlenip toparlanarak yere btııUI· 
meden evvel kündeyi bastı. bit' 

Ali pehlivanın bu kündesi taJX1 
künde idi. Hüseyin çabalanıyor· 
du. Kündeden kurtulmağa çalJil • 
yordu. 

Bereket versin, Hüseyin çok us· 
ta ve çevik bir pehlivandı. Ne ya· 
pıp yapıp kündeden kendisini sı • 
yırttı. 

:ıc:e-
Ve .. Süratle hareket eden H""' 

yin, bir anda da ayağa kalktı. tıd 
pehlivan tekrar karşı, karşıya gel • 
mişlerdi. 

11 Fakat; Kıllı Hüseyin in de al< 
başına gelmişti. Bir gün evvel ataY 
edip miskin ve sessiz gördüğü Atfla· 
vutoğlunun belaların belası olduğıı· 
na kanaat getirmişti. 

Kuvvetsiz ve çelimsiz gördUğil 
Arnavutoğlunun pençeleri ne kadar 
hızlı ve çetin idi. Neresinden tut • 
muş ise bir demir mengene gibi baS· 
tınp çürütmüştü. .

1 Kıllı Hüseyin; ayağa gilç hal 1 : 

kurtulup kalktıktan sonra bir dnh 
yere dü!2memek ve hasmının muka· 
bil oyununa takılmamak için tetıl • 
kinli olmağa karar vermişti. 

Fakat; daha hala, Hüseyin de, 
nasıl olup da tek çapraz ve tek ~~~ 
oyununun elden gidip yere düştu~. 1 
nün hesabını yapmakla meşguldU 

BindlriJmjıt alayın hafif bava defi bataryası 

Mustafa ağa; olduğu yerden a
yağa kalkmış daha ziyade dikkatle 
meydana bakıyordu. Ve ikide birde 
başını iki tarafa sallı yarak: 

- Lahavle .. 

Arnavutoğlu, hasmı altından )ca 

çıp ayağa kalktığı zaman karşısııı· 
dakinin tamamile pehlivanlık nottl· 
nu vermişti. 

E dirne, 25 (A.A.) - Manevra-, 
larını büyük muvaf f akiyet

le bitiren ordumuz büyük geçid 
resmini de bugün Edirnede altmış 
binden fazla bir halk kalabalığı ö
nünde yaptı. 

Saat yedi buçukta Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Çakmak, yüksek ku
manda heyeti, ataşemiliterler, Mı
sır askeri heyeti, General Kazım Di
rik, Edirne mebusları,. Edirne ve 
Tekirdağı valileri de geçid resmi 
sahasına gelmiş ve tribünde kendi
lerine ayrılan yerlere oturmuş bu
lunuyorlardı. 

Mareşalin sağında Orgeneral İz
zettin ve Asım Gündüz, solunda or-

du müfettişi Orgeneral Fahrettin 
Altay, Ali sait ve Trakya Umumi 
müfettişi Kizım Dirik, arkasındaki 
birinci sırada Korgeneraller, sağ ta
raftaki tribünde misafir askeri he
yet ile ecnebi devletler ataşemiliter

leri, sol tarafta da mebuslar, misa
firler ve her iki tarafta davetli bin
lerce aile yer almış bulunuyordu. 

Sayın Mareşal, Mısır askeri he
yeti ve yüksek kumanda heyeti ve 
ataşemiliterler halk tarafından sü
rekli alkışlarla selamlanmış ve tam 
saat sekizde geçid sahasının üstün
de tayyarelerimizin filolar halinde
ki uçuşlarile büyük resmi geçide 
başlanmış bulunuyordu. 

Tayyarelerimiz muntazam uçuş
lar yaparak sahayı geçtiler ve koca 
meydanı baştan başa kuşatan hal
kın candan alkışları motör seslerine 
karışıyordu. Yerlerini biribiri ardın 
ca değiştiren tümen bando mızıka
larından biri tribünlerin karşısında 
yer almıştı. At üzerinde erkan sıra
sile geçen Kolordu kumandanı Salih 1 

Onurtagı, kahraman piyadelerimizin 
bölük sırnsile geçişleri takip etti. 

Piyadelerin arkasından tank de
fi ve dağ tc;>pları da geçiyordu. Saat 
onu on beş geçeye kadar devam e-ı 
den piyade ve jandarma kıt'aları-

mızdan sonra ağır makineli tüf ek 
kıt'alan geçmeğe başladı ve onları 
istihkam taburları, muhabere kıt'a
ları ve muhabereye bağlı motosiklet 
bölükleri takip etmişti. 

Saat on buçukta başlıyan ve o
nu elliye kadar devam eden hafif o
büs ve sahra toplannın geçişi bil-

hassa görülmeğe değer bir manzara 
idi. Bunların arkasından bindiril
miş kıt'aların geçişi halkı büsbütün 
coşturdu. Önde kumandanların oto-
mobilleri, arkada sepetli motosiklet 
alayları, yüzlerce dizilmiş kıt'a kam 
yonları ve kamyonlarda çelik birer 
kale gibi dimdik duran Mehmetçik
ler, hafif ve ağır makineli tüfekler, 
ağır tank defi toplan ve zırhlı oto
mobiller, tanklar, süvari tank ba
taryaları ve fenni kıt'alar, motörlU 
ağır topçu alayları, ışıldak tertibatı 
ile birlikte defi tayyare taburları 
ve motörlil ağır topçu alaylarının 
geçişleri baştan başa motörize edil
miş Türk ordusunun mücehhez bu
lunduğu bu en iyi harp sil8.hlarile 
biaman bir kuvvet olduğunu bütün 
bir cihana bir kere daha haykırı
yordu. 

Kıt'aların geçişini büyük bir dik 
katle takip eden ataşemiliterler 
Türk ordusu ~arşısında duydukları 
hürmet ve hayranlık hislerini sak
lıyamıyorlardı. 

Bindirilmiş alaylardan sonra sü
variler geçtiler. 

Geçid resmi saat 12 ye kadar 
devam etti. müteakiben başta Ma
reşal olduğu halde kumandanlar, 

Çekiyordu. Nihayet dayanama
dı. Yanında bulunan ve kendisi gibi 
pehlivan kurdu olan ağalarından 

birisine sordu: 
- Ağam, nasıl oldu bu ie der. ., 

sın ..• 
- Anhyamadım ... 
- Şaşılacak şey değil mi? 
- Ne diyorsun Mustafa ağa? .. 
- İyi amma; Kıllı Hüseyin, tek 

çaprazı da ve tek paçayı da mükem
melen alınıştı. Ve .. Yilzde yüz tehli
ke Arnavutoğlunda idi, ki, nasıl o
luyor da bir çırpıda alta düşmüş o
luyor? .. 

- Vallahi ağam; bu yaşa gel -
dim, böyle manevra ve usta~ gör
medim .. 

- Ne olacak şimdi dersin? 
- Kıllı Hüseyin, tehlikede de -

rim ... 
- Evet; bu küçük herifle bun

lar başa çıkamıyaca.klar ... 
- Emin olunuz Mustafa ağa, 

bu helvacıyı hiç birisi yenemiyecek. 
- Ben de o kanaatteyim. 
- Görmedin mi Kırkpınarda 

koca Boğayı nasıl paça kasnak bas
tırdı. Bir çocuk gibi havalandırarak 
mağlUp etmişti. 

- Usta bu herif, usta vesselam .. 
Arnavutoğlu; hasmını alta düşU 

rilr, düşürmez birdenbire üzerine 
varıp sarılmadı. 

Biraz, atalet göstermiş gibi ha
reket etti. Kıllı Hüseyin, hasmının 
bu ağır halinden hisse alarak Uze-

rime yetişemedi diye düştüğü yer
den derhal toparlandı. Bozuk düzen 
kaçmağa başladı. 

Fakat; daha bir ayağı yerde, bir 

Çünkü; Kıllı HUseyini, hem alt 
tan ve hem de üstten yoklıyarak ıı• 
ayarda olduğunu görmüştü. 

[De\'amı var] 
~ 

1 Askerlik İşleri J 
Beşiktq askerllk §Ubesi ~ 

fından: 

Yedek sübay yetişecek k&~~ 
tahsil görmüş ve tam ukeri eJJJ> 
yetname almış lise ve muadili pıe~· 
teplerden mezun veya daha yUl'· 
sek mektep!~ri terketmiş bulun~ 
kısa hizmetliler 1 Eylfıl 939 gUıı 
Yedek Silbay Okulunda bulunacal' 
veçhile 29 Ağustos 939 günü sevke" 
dileceklerdir. Bu şartları haiz oıe.ıı· 
lann tayin edilen günde şubeye gel· 
meleri ve gelmiyenler hakkında k•· 
nuni muamele yapılacağı ilan oıı.ı· 
nur. 

-·-Kır b• losu 
Halk Partisi Kızılay kolu yarıı> 

gece Parti bahçesinde bir kır balo6ı.l 
verecektir. 

Bu balonun mükemmel olması ı· 
çin iyi bir caz, ve akrobatik nuo,a· 
ralar tertip edilmiş ve orijina.J bit 
program hazırlanmıştır. -·-Otomebll ç•rpiı 

Aksarayda oturan Mustafa W 
minde bir şahsa L8.leli civarında şa· 
för Onniğin kullandığı 1598 numıı· 
ralı taksi çarpmış ve başından yare.· 
lanmıştır. Suçlu şoför yakaıanınıŞ • 
tır. misafir askeri heyet ve ataşemili

~rl~ muh~lif~tikametl~det~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ederek nümune fidanlığına gittiler ı•-• C•§aloğlu Çifte Saraylar B hçealnda _ ~ 
ve orada ordunun şereflerine tertip Her akşam saat 9 dan 10 a kadar Mısır yıldızı K f K J ve arka-
ettiği öğle ziyafetinde bulundular. 

daşları, Saat 10 dan sonra sinemada mUtehnp filmler 
Ziyafetten sonra ataşemiliterler 

ve Mısır heyeti otomobillerle 1stan- Fiyatlar: 10-15-20 kuruştur. 
bula dönmüşlerdir. Geçid resminin Pazar günü saat 4 te 6 çift tarafından boks müsabakaları 
devamınca filmler alınmıştır. 
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Sene Görebileceğimiz Mihver Devletlerinin_ 
Filmler Çevriliyor · insan Kaynakları 

Bıı 

~ h• T• t A t• ti • İ k film Adam Kuvveti Ve Kaynaklar Hu11u11unda Mihver 
'ie ır ıya rosu r IS erı pe 1 Devletleri mi, Yolıaa Demokratlar mı Daha Kuvvetli 
stüdyosunda durmadan çalışıyor ar ,-- ~ / - - -

Bundan başka, bu sene birkaç 
yabancı filmi de dublaj yapıyoruz. 

Bunlardan biri, demin bir 
sahnesinin provasında hazır bulun
duğunuz "Marie Antoinette,, , diğer 
leri ise Lorel ve Hardy'nin eserle
ridir. 

Bir aralık stüdyo direktörü 
Ihsan lpekçi şunlan söyledi: 

- Bu seferki Mısır seyahatim
de, Kahiredeki .,Mısır Bank,. atnd
yosuna gitmek için kendimde bü
yük bir arzu duydum. 

Çok muamm bir bina!. Hemen 
hemen diyebilirim ki, bugün A vru
panın en muhtetem stildyolann -
dan biri olan, Paristeki .,Tobia,, 
sttıdyosu ayarında... İçinde yetmif 
müstahdemi var [1]. 

Fakat, vesait ne kadar göz ka
maştıncı olursa olsun, en ehem • 
miyetli mesele, çalışmayı benim
semek ve onun thserinde r.evkle, bir 
müptedi, bir amatör gibi uğraş -
maktır. 

- Devlet yardımlarından isti- .lnglllz bkoç kıt'alanndan blrl ~d reaaıblde 

fade edebiliyor musunuz?.. Topun kendisi pek büyük dik.katı 
İhsan İpekçi, sigarasının duman- - 2 y AZ AN ; J calib değildir. Bundan orduya ne 

lannı havaya salıverdikten sonra, Bugün ordunun 650,000 neferin- kadar verildiği ve fabrikaların bu-
memnuniyetle cevap verdi: den 430,000 i Fransadadır, diğerleri Walter Ker' nu nekadar müddette yapıp meyda-

- ~en sene devlet bizlere en ' 
müstemlekelerde olup Tunus, Kor- na getirdikleri meseledir. Bunun 

büyük yardımı, vergileri % .O nis sika, Cezayır, Fas ve Fransız So-ı • ·----------· cevabı gizlidir, fakat mevcut kana-betinde indirmekle yapmıştır. Buna af Çek · 
malisi gı"bi noittaları muhafaza et- ğu görülüyor. Diğer tar tan o- ate göre 0 zaman bu toptan bır 

ne kadar sevindiğimizi tasavvur s ak · ts d b 
metr+edirler. Bunlardan başka _bu· lov yanın ımhası ve panya a tane bulunmaktadır. Bunlar ura -edemezsiniz. Bittabi vergiler inin- '* k b 
gun.. mülkiye hizmetinde 45,000 Jan- nasyonalis galebesi Fransız ayı ı, daki askerleri büyük alakadar eden 

ce, biletlerde oldukça ehemmiyetli w·l 
darına ile seyyar muhafızlar vardır, Alman kazancı olmuştur. meselelerdi. Kolonel general ı -

Hazımla Feriha çevlrdllderi filmin bir sahnesinde 
tenzilatlar oldu. ve bu da halkı- d 

bunlann hepsi fevkalade ihtiyat za- Fakat siyasi kazançlar bir tara- helm Keitelin Bitlerin kuman ası mı.zın, sinemalara daha fazla akın h t1 . · 
biti teşkil eder. Tekmil ordu, isti - fa dursun geçen seneler içinde dün- altında, Alman silahlı kuvve erının 

"Sevgilim! Saadetinizi ancak ---ı: y AZ AN : Jı---, 
tab'ınızın sevgisinde aramalısınız 

ve hiç, hiç bir şey halkın sevgili- fB.lk KARABUOAK 
siyle sizin aranıza girmemelidir .. L.__::-=..:..;.::_.:..;;.:.~~.;;;;.....;.... __ ~ 
~e benim aşkım, ne de sizin.. Oh ı 
Mari! .. Şayet burada kalırsam, an
cak size bir felaket- ortağı olabili
rim, felaketinize sebeb olurum. Bu
lla da gönlüm razı değil! .. ,, 

lpekfilm stüdyosunun dublaj sa
lonundayım.. Ortalık simsiyah!. 
Projeksiyonla, karşıdaki beyaz per 
~eye aksettirilen "Marie Antoi
aette,, filminin bir sahnesi türkçe, 
Ye çevriliyor. Yukarıdaki sözler de, 
'l'yrone Power'in sevgilisi Marie 
.\ntoinette'e söyledikleri. 

Bu sahne birkaç defa tekrar -
landı. İpekfilm stUdyosunun genç 
direktörtı lbsan İpekçi, arada bir 
dublaj yapan artiste ihtarlarda bu
lunuyor. 

_ "Oh Marie,, yi biraz daha 
lll'1euir söyleyin .. 

_ "Tebaanız,, kelimesini uzat-
lllayın .• 

Elektrikler "Entr'acte,, için ya
nınca lbsan İpekçi, stüdyonun bu 
9eneld faaliyeti hakkında izahat 
l'ermeye başladı. 

- Hali hazırda dört yeni ftlm 
tevtrmelrteyiz. Bunlardan ikisini 
ler.ona yeti§tirmek için hararetle 
~yoruz. Çevrilmekte olan film
ler tunlardır: 

Tosun paşa: Bu eser vaktiyle 
l>aruıbedayide temsil edilmit ve 
büyük bir )llUVaffakiyet kar.a.nmış
tı. Malfun olduğu veçhile mtlz:ikll 
komedidir. Filmdeki ehemmiyetli 
rolleri, artistlerimizden HAzım 
körınUkçtl, Vasfi Rıza Zobu. I'• 
rlha Tevfik, Halide Pifkin, Ali 
Suavi, Necll, Şevkiye, Mahmut Mo 
raıı ve Muammer Karaca yapmak
tadırlar. Bundan başlta, Taks~ 
bahçesi, Maksim ve Gardenbarda 
Gluvaffaklyetli temsillerde bulunan 
Tıuıasa revüsü de filmde rol almıt
tır. 

A.llahın Cenneti: Ziya lakir'tn 
Yazdığı bu 118Ilaryo, allbJı btr 
nıevzu arasında gt1zel lstanbulu • 
nıuzun nefte manzaralannı da be
yaz perdeye aksettirmektedir. 

Film baştan aşağı müzlklidir. 
llae rolleri lıltinir Nurettin, Hl • 
ıını KörmUkoU, Behzat, Feriha Tev 
fik, Muammer Karaca ve Halide 
l>Iekin oynıyacaklardır. ~imdiki 
halde d6rtte UçU çevrilen bu filmin 
harici sahneleri Moda ve Yeni.köy
~e alınmıŞ.tır -

Şehvet kurbanı: Baş rolü kıy
metli rejisör Muhsin Ertuğrul de
ruhde etmiştir. Bu film, üstadın on 
senedenberi oynadığı ilk şerittir. 

Filmdeki baş kadın rolünil de Ca.
hide yapmaktadır. 

Kahveci güzeli: Mevzuu, binbir 
gece masallarından millhem olarak 
alınan bu kordellda bae roltı Ca-

hide, Hi.zım KörınUkçü ve Vasfi 
Rıza Zobu oynamaktadırlar. Kah· 
veci güzelinde dekor ve koattlmle-1 
rin, vak'alara uygun ve fevkalide 
olmaları için bilhassa çalıflll&kta

yız ... 

"Uönür Nurettin 

etmesini intaç etti. Şüphesiz ki k 
kim efradı hariç, yirmi sekiz piya- ya Alrnanyada çok askeri değişik- yüksek kumandanlığı reisi ve o-bu unutulmıyacak bir yardımdır. k B 
de fırkasını, Uç makineleşmiş fır a- liklere şahit oldu: lonel general Walther von rau-Halkımızda da gün geçtikçe si- t 
yı, Uç sUvari fırkasını ihtiva ec:te~: ı. Devlet reisi, reis ve en üstün chitsch'in ordu başkumandanı a-

nemaya rağbet artmaktadır._ Alman ordusuna nisbetle kilçük harp Allahı Adolf Hitler eylülde yin edildiğini gördüler. Vakıa bu 
Cümhuriyet rejimi, yaptıgı bil- ·--ık 

d · bir ordu ise de iyi teçhiz edilmiş ve Nurenberg'de irad ettigı·· nutkunda, müşahidler Almanyanın tefevvu u"· tün inkıllplardan başka bir e sıne • . d 
ma .wıw&bı yapmıştır diyebilirim. 4,000,000 ihtiyat efradını bel'etme- garp hududunda iki scnedenberi is- ~ün uzun sürmiy~e~ kan:ıatın e 
Buna belki hayret edeceksiniz. itte ğe de muktedirdir. Çeko-Slovakyayı tihkamlar inşa etmekte olduğunu; ıseler de, ordu harıcınde, bır ayda 

• alınayı üzerine alan Alman ordusu bu müddet zarfında bu Siegfried 500 tayyare imal ile Almanyanın dün size iyi ve ütihar edebilecegimi.z tin 
Versaille muahedesinin müsaade et- hattında 278.000 kici çalıştırıldığını yanın en kuvvetli hava kuvve e 

bir misal: d ~ ı k bul t Osmanlı idaresi zamanında 1s- tiği 100.000 kişilik Reichswehr e- ve geçen ilkbaharda buna 184.000 sahip olduğunu tes im ve a e -
tanbulda 9 sinema mevcuttu. Bu- ğil, garbi Avrupada en büyUk ha- kişi ilave ettiğini, istihkiunlann "bu tiler. Havada tefevvdkü muhafaza 
gün ise bu miktar 150 ye çıkmış- zeri ordu, harp için yanına alınmış kıştan evvel biteceğini,, söyledi. ls- etmek güçtür. 

façist bir devletin takviye ettiği viçreden Rhine boyunca Saarbruec- Bir memleketta fabrlkalan büyüll tır.. n-kk Wehr 
_ Bir filın .uıe ne kadara mal 1.000.000 neferden mun• ep • ken'ne ve Belçika hududunda Aix - miktarda en son model tayya.re-

oluyor? macht Heer'in bir parçasıdır. La • Chapelle içinden yukarıya bi- ler yapmak lçla mtlcebhez ba-
- Bu miktar, her ne kadar, Maahaza, Pariste tnUstakil fikir, li.faaıla giden ve Fransız Maginot 1uacıup zaman 0 memleket cUPr-

filınin vaziyetine bağlıysa da, bizim bugün dünyada en kuvvetli ordu bu hattı ile karşı karşıya bulunan bu lerbüa fe\·ldnWl.r. Fakat oinmla 
çevirdiklerimiz on bet bia ili yir- değildir demeğe mütemayildir. VA.- hattın henüz bitmediği ve önümüz- beraber diler meadebtJer haUi 
mi bin lira aruuıda tebalttf eder. kıl Fransız ordusundan daha bil- deki sonbahardan evvel bitmesinin -dalla fi* IDUüaida ,.,-e1r lclia 
Buı filmlerimiJ l hiç lmit etme • yük ve ailih altına efrad çapma..; muhtemel olduğu meydanda olan ,.......,.. ihllerle Uıellls et-
diğlmiz bir ratbete kavu,tu. )(_,.. ğa muktedir ise de Franm nl::-.ı· bir hakikattir. Bu hat iki, tlç ve ba- meldedlrler. Ba 1ebelJ• Mr .. 
ll: "Karım Beni Aldatın&,, bbe nun istifade ettiklerinden; yani mu- zı yerlerde de dört sıra istihki.m- . mu Fruaa • öacle idi, ...,.. 
oldukça mtlhlm bir :t&r bırakmıf- allem ihtiyatlardan bunlan aevk ve lardan mürekkep, bazı yerleri de do Sovyet Basya ve fimdl de Al-

ı.dare edecek r.abitlerden, mermiler- kuz mil kadar derinliktedir. Bunun tır ld, yaptıtmm btltttn tllml• - manya ea öadedir. 
den hiç blri8i onun h• cihetçe den ve bu mermileri ateo edecek gerisinde derinliği kırk mile kadar Denizlerde nazi kuvveti artmak· 
kırdıb rekora yalrl•pmaddar bi- topçulardan mahrumdur. tahalüf eden tayyare püskilrtme tadır, fakat bugün hem Fransa ve 
le!. lltlphitler, Alman liderleri mem- toplanndan, projektör bataryala- hem de BüyUk Britanyadan geride-

Sonra baJkımıs, daha aiyadıe leketin iktisadt meeelelerini yoluna rmdan, erodromlardan, balon ve u- dir. Alman madunluğunu zamanın 
mblk ve ellenceli filmleri tutu • koyabilirler ve yokluğu 1917 ile çurtma manialanndan müte§ekkil nasıl izale edebileceğini görmek 
yor. 1918 de ikinci Reicb'i gırtlağından bir hava müdafaa hattı vardır. müşkUldilr. 

- Gent ı.tidatlara ftlm1erini9de sıkan dünyanın ham maddeleri ve Fıusıd&rm ba hattı çiğneyip 
yw veriyor musunus ! yiyecek levuımına olan kapıyı in- g~ son derece töphell ve 

- Memnuniyetle!. Ke&ell bakın np açabilirlerse zamanın bu r.orluk- Almanların da Fransız hattım Y• 
Ali Suavi ve Sadi ilerde muhakkak lan bertaraf edeceği kanaatindedir· np glrebllmelerl fevkalide gayrl
ld btlyt1k birer artist olacaklardır. ler. Ayni zamanda Alman btlytlk muhtemeldir. Bhmetice "Garp cep-

Yalııu m11Jeeef Şehir tiyatro- erkimharbiyesi, Fransız ordusun- he8bule,, bir atalet pdldea derme
auna menaup ola.nlan angaje ediyo- daki gibi, siyasi hatalarla alıkon- yan edlleblllr. 
na Amatörleri yetlftirmek l&am. m•ksmn i§ine devam etmekte oldu- 2. lki harekette nazi partisi he
Blslm.8e 11,manım11 mukayyet.. Bu· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I men tamamile ordunun kontrolünü 
nua içindir ld OD1arla ı11kadar ola-- kamlardan çevrilme mUsaadesi gel eline geçirdi. Bir sene evvel Bitler 
mıyonn.. di.. Bu filmde "Mehmetçik,, ro- yUksek kumandayı uhdesine aldı 

- Son bir sual daha! lUntl 15 yaşında bir çocuk yapa - ve Harbiye Nazın Fild Marpl 
lııuıı İpekgl glllerek, caktır. Şimdilik bu müstakbel ar - Werner von Blomberg ve erkim 
- Rica ederim. Buyurun. tisti aramakla me,gulUz. Bilh8888. harbiye reisi general Werncr von 
Diye cevap verdi. Muhsin Bey, filmin müstesna ol- Fritsch de dahil olduğu holde ge-
- Bu llÇdıiımz ftlmlerden masına çok ehmımlyet vermek - neral veyahut daha yüksek rütbede 

bafka, flmdilik tuavvur ettiğinis tedirler. "Mehmetçik,, i ancak iki on beş zabiti azlederek bir parti 
korclell yok mu T Mesel& ilerde.. üç sene sonra piyasaya çıkarabile- ordusu harbini halletti. 

lıluhatalıNLm.uı gözleri parladı ve ceğiz. Bu belki uzun bir zaman - 3 _ Hitler ağustosun 25 inde 
her halde aevino ve gururdan ola- dır. Fakat ıunu da unutmamalı ki ecnebi askeri mUşahidlerin "hiç bir 
eak ti ellerini birkao defa uğuftu- "Temiz iş daima geç olur, yeter lli orduda bulunmıyan en büyük sey -

rarakı çalıema benimsensin.,, yar sahra topu., dedikleri bir topu ı 
- Stz.e IUDU müjdellyebilirim Kıymetli ve nazik direktörden Berlin sokaklarından geçirdi. Bu 

• dedi. • Evet, yine bir filmin ha- müsaade istedim. esrarengiz topun fotoğraflarının · 
mrlıklanna titizlikle başlamak ti- - Bir gün de, film çevrilirken Almanyadan harice gönderilmesine 
zereyiz. Adı "Mehmetçik,, mllıt beklerim. Hem, görüşmüş olu.ruz. miisaade edilmedi. Beş traktörle çe 
bir filin ..• Bat roltl tlstad Muhsin Diye elimi sıktı. kilip götürüldüğünü gören ecnebi 
Ertuğrulun deruhte edeceği bu Stüdyonun merdivenlerini iner- mütehassıslar bunun 10-11 pus 
yeni eser, ıimdiye kadar çevrilen ken: "Temiz iş geç olur, yeter ki çapında ve kırk kadem boyunda 
filmlerin en gUzeli olacaktır. Daha ~lışma benimsensin,, diye dilşü - namlusu olduğunu ve bir gülleyi yir 1 

bir kaç gün evvel, alakadar ma - nüyordum. mi bir (37 kilometre) mesafeye at-

[t] Ah!. ONUi bir stüdyomuz ol- Zaten, bizim milli sanayiimizi mağa muktedir olduğunu tahmin 
saydı. yükselten bu düstur değil mi?. ettiler. 

Son zamanda devlet reisi Hit· 
ler lngiltereninki kadar denizaltı 
gemisi inşa edeceğini illn etti, fa· 
kat Londra çok distroyer için bil 
plina başlıyarak buna cevap verdi. 

Umumi heyeti itibarile Almu 
Fuhrer'i Berchtesgaden klUbesindeıı 
1800 kadem yükseklikte Kehlsteill 
tepesinde inşa ettirdiği kartal yu· 
vasından memleketine baktıkça si· 
lihlı kuvvetlerinin yaptığı terakki· 
den memnun olabilir. Bu kuvvetleı 
belki harp edip kazanamazlar, fakat 
çok güzel bir kılıç şakırdatma nü -
mayişi yapabilir, ve bunları yenmek 
de senelere mütevakkıftır. 

Onun baş müttefiki, askerlik kuv
veti şüpheli Benito Mussolini'nln İ
talyasıdır. İtalyanın hava kuvveti 
iyi ve donanması Akdenlzde iyi bir 
rol oynamağa hazırdır. Ordusunun 
nüfuz ve savlet :mikdan meçhul
dür. Bununla beraber İtalya dahi 
Almanya gibi ham madde yoksuz
luğu sıkıntısı içindedir. Burada Pa
riste n Duçe'nin Habeiistanda 91000 
beyaz efradı ile 150.000 müsellah 
yerlisi bulunduğu tahmin "1.iliyor .. 
Llbyada Fransıınuı Tunusuna, Ce
- - · · lC ve Fasına karşı duran tak
ı 100.000 iyi milsellth efrad 
vardır. 

.(Sonu 6 ncı aay.famn.da) 
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Mihver Devletlerinin f Ot)NEŞ BANYOSUNDA YANAN 01LDlN1ZtN 
yaıııldanm teskin ve tedavi için l -insan 

(Baştarafı 5 inci sayfamızda.) 1 
Mussolini de teçhizatını asırileş

~irdi. Bugün bir İtalyan taburunda 
00 ağır makineli tüf ek ve 9 roket 
dahil olduğu 39 adet otomatik si
Wı vardır. Alay teçhizatı 81 mili
metrelik sahra topunu ve 4 7 ve 20 

• 
Magbıot hattının canı olan Rhine
dew Luxsemburg'aj !l2.] millik biJ.' 
pa.r~a 150.000.000 frank bir mas
rafla tahkim edilmiş; bin sene AI-1 
man müstevlilerinin yolu "Lo
rraine'e gidc.'1 cadde,, bu suretle 
muhafaza edilmiştir. 

milimetrelik tayyare ve tank püs - Belçika hududu boyunca müda
kürtme toplarını ihtiva eder. ı faalar bu kadar kuvvetli değilse de 

Fransız askerleri İtalya ihtiyat- kifi addedilmektedir. Ve Belçika -
larımn iyi talim ve terbiye görmüş Alman hududu üzerindeki istihkiml 
oldukları fakat memlekette, harp larını isl&h etmiştir. Geçende Bel- 1 

etmeğe lAzım olan silah ve cephane- çikalılar, İn.gi!Wer ve Fransızlarla 
den ancak bu ihtiyatlara yüme 75 istişare ettikten soma Holanda da-

P A Ti KULLANINIZ 

verilecek kadar bulunduğu kanaa- hi aynım yapma.ğa başladı. llılilllilımlıiliiiııll----------••-•------• tindedirler. Şu halde taarrtuJ hareket için -
Fransızlar Alınan askerlik siste- Belçika ve Hola.nda yolile bir Al· 

minde, on beş sınıf efradın az veya man savleti ve Şimalf İtalyanın 
hiç talim görmemiş olmala.rı. hiç günlük güneşlik ovalanna bir Fran
değilse telifisi ild seneye ihtiyaç sız savleti gı'bi yalnız iki ihtimal gö 
gösteren bir topçu yoksmluğu, ff- rülüyor. Bunun her ilrisi de tehlike 
safı dun ~t inşası yüzünden li olacaktır. 
iptidai maddeler ve zabit fıkdanı TabiyeJerin Foch'on 1919 harbi 
gıbi gedikler görmektedirler. Çn plinlamış olduğu - Y-uksek 

Alman askerlik sisteminde daha siiratli, ağır zırhlı tanklarla zorla. 

ISTANBUL BELED:YESI 
İstanbul E'ektrik. Tramvay Ve Tünel İşletmeleri Umum 'füdür:üğünden: 

ı - İdaremiz ihtiyacı için bastırılacak 100 milyon tramvay bileti 

6/ 9/ 939 tarihinde kapalı zarf suretile eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Muhammen bedel 55 bin liradır. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler şartnameyi Metro hanı-

başka kusurlar da gö3e çarptı. 1s- yarıp geçme, düşman karargihına ======================================· ı 
panyada hafif tank1arm m'h levha· kadar girme ve tayyarelerle bom· 

nın 4 üncü kabnda Tramvay L~vazım dairesinden alabilirler. "6548., 

larla kifi derecede muhafaza edilme balıyarak ve tahrip ederek düşman 
miş olduğu, bazan ağır tanklarm mevzilerini felce uğratmak gibi bir 

şey olması muhtemeldir. Gerek 
kınlıp muattal kaldığı görüldü, fa- Frwalar ve gerek Almanlar salı-
kat bu her orduda mümkündür. En ıa manevralaruıda bu usule çok 
iyi hücum teknesi "Messer-Schmidt dikkat ve ehemmiyet veriyorlar. 
lıle 109,, fazla hararetlendiği; fakat Tekmil bu nazari münakaşalar-
105 milimetrelik topun iyi iş gördü- dan başka geri kalan Avrupanın 
ğü; ve Alınanların bunu Fransızla- hangi tarafa iltihak edeceği hak
-.. ütihar ettikleri 75 milimetrelik ~....... kında daha çok nazariye ve talı -
topa müreccah tuttukları ....;;...;.·;·tA Ü. 6.......... minler var. Rusya, Lehistan, Ru -
Alman ve İtalyan kuvvetinin tah - manya, Yugoslavya, Macaristan, 
mininde, bunların Almanyada S. A., Yunanistan ve Nasyonalist İspanya 
B. S., Schutz - Staffel - Elite Na- ne yapacak? 

d militya kıtalan, motör kıtalan ve Birleşmiş Devletler Amerikası 
amele grupları ve ltaıyada siyah ne olacak? Umumiyetle Fransa.da, 
gömlekliler gibi fazla bir amil göz- çok geçmeden vakit geldiğinde, bu 
den kaçırılmamalıdır. suale cevabın Amerika efkanumu-

Fakat Roma - Berlin ve Paris - miyesi tarafından verileceği kabul 
Londra mihverlerinin nisbi kuvvet- edilmektedir. 
lerinin tetkikinden sonra birinin di- _ s o N _ 
ğeri üzerine nerelerde daha faik ol
duğunu görmek müşküldür. Harbin 

lnfü8.kında Roma ile Bertin ve da.
ha fazla efrad seferber edebilirse 
de; bunda çok ileri gidememeleri 

muhtemeldir. Fransanın Şimali Af
rikada daha kuvvetli kuvveti var -
dır. İtalyan hududunda dağlarda 
yalnız on gedik var, ve Fransızlar 
bu gedikleri bilhassa Bevera, Cal 
Del Tende, Vesubie ve Tinee gibi 
Nice'e giden çok mühim dördünü 
çok iyi tahkim ettiler. 

Mont Blanc'dan Basel'e lsviçre 
hududu müsellahtır, ve burada 

Fransızlara bizzat İsviçreliler yaı· -
dım. etmişlerdir. "Belfort deliği,, ti.-

bir edilen zayıf nokta Fransızlar ta
rafından tıkanmıştır, vikıa Fran-

-· .... ·"··-······---------Beşiktaş icra ·lllemurluğundatı: 

1939/ 1 
Mustafa, Rıd'ıan, Feriha, Emi

ne, Dilber, Sacide, Zahide, Macide, 
Remi'nin şayian sahip olduklan 

Beşiktıuı Muradiye mahallesi eski 

birinci yeni sokak yeni Şair Nazını 

sokak eski 13, 16 yeni 17/19 No. ıl 

ahşap bahçeli evin kabili taksim 

olmamasından mahkemece şü -

yuunun izalesi suretile satışına ka· 

rar verilmiş ve dairemizce açık art
tnmaya çıkanlmış olup 19/8/ 939 

tarihinde şartnamesi divanhaneye 

talik ediforek 27/ 9/ 939 tarihine mü 

sadif çarşamba günü saat 14 den 
sızlar muahede ile Basel etrafında- 16 ya kadar dairemizce satıl&cak
ki sahayı tahkim etmekten mene-

tır. 
dilmişler ise de onlann yerine bu 
işi İsviçreliler yapmışlardır. 

Rhine'e gelince; Versailles mu
ahedesi tahtı tezekkürde iken Ma
reşal Foch bu hattı altı fırka ile mu 
ha.faza edebileceğini söylemişti. 

Darrar ibni Hamza, bir gün, 
Hazreti Alinin mezayasını sayma

. mm rica eden birine, şöyle söyle
miştir: 

! "Allaha kasem ederim ki: Ali 
büyük kudret sahibidir. Hakiym8.ne 
söz söyler. Adilane hüküm eyler. 1-
lim, onun her tarafından akar; hik-

met, lisanından dökülür. Dünyadan 
ve dünyanın ziynetlerinden nefret 
eder. Geceleri taat ve ibadetle vakit 
ıeçirir. Allah korkusundan ağlar, 

lıec işin sonunu düşünür. Kis& 

~lbise giyer. Yavan yemekler sever. 
Aramızda iken bizim gibidir. Sordu-

lumuza cevap verir. Bir meclise ça
ğırsak gelir. Böyle iken ve onun!a 
filfetim.iz çokken huzurunda ağız 

açmaktan çekiniriz. Dindar olanla
ra hürmet, biçarelere yardım eder, 

Ondan korktukları için, en kuvvet· 
li olanlar bile fena iş işliyemezler .. 
En zayıf kimse bile adfilet görme
den geri dönmez.,, 

Hfilid ibni Muammer'e Hazreti 
iA.li'yi niçin sevdiğini sormuşlar. O 
\la : 

- Üç faziletinden: Birincisi kız. 

. tınhğında bile halim .. !kincisi sözün 
, fie sadık •• Oçilncüsil hilkmüııde adil 

plmasmdan-

Arttırmaya iştirak için % 7,5 te-

minat alınır. 20 senelik evkaf tefviz 

bedeli ve tapu harcı ve belediye re.s-
mi müşterisine aittir. Arttırma. be

deli muhammen kıymetin % 75 i 

Demiştir. l 
Hazreti Ali, beliğ bir şiirinde, 

kendisini şöyle tavsif etmiştir: 1 
"Allahın Peygamberi, akrabam 

ve kayınbabam .. Şehidlerin en ulın;u 
Hamza, amcam .. Melek gibi yaşıyan 
Cafer kardeşim.. Hazreti Peygam
berin et ve kanca beraber olduğum 
kızı, zevcem.. Hasan ve Hüseyin 
fah.rettiğim evl!dlanmdır. Benim 
kadar kimin mazhariyeti vardır. 
Ben billuga varmadan İslamiyeti 

kabul ettim; Müslümanlıkta hepi
nize takaddüm P.ttim.,, 

Hazreti Peygamber, eshibı iki
§er ikişer din kardeşi ederken Haz-

reti Ali'yi bundan istisna edince, 
ağ lamı ya bruılaınış ve: 

- Ya Resıilfillalı! Beni niçin bu 
şereften mahrum bırakıyorsun? 

Diye sorunca, o da: 

- Sen, dünya ve ahirette kar· 
deşimsin! 

Buyurmuştur. 

Bugünün zihniyeti ile, çok kim· 
selerin kabul etmiyeceklcri bir fık-

rayı da, İslam tarihlerine ge<;mesi 
dolayısı ile naklediyoruz: 

"Hazreti Peygamber, Hayber ga· 
zasmdan döndüğü gtinlerden birin-

de, başını Hazreti Alinin dizine ko-

·Dahiliye Vekiletinden : . 
1 1 - Nüfus dairelerinin ihtiyacı için nümunelerıne ve şartnamesıne 

göre muhtelü cins 1100 adet vukuat defterile beheri 100 er varaklı 10.000 

cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet istatistik cetvelinin tabı ve tedidi 

işi açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - Bunların kağıdı, mukavvası, kaplık bezi ve kaplık kağıdı Ve

kaletten verilecektir. 

3 - Muhammen keşif bedeli 1200 liradır. 

4 - Eksiltme 15 9 939 cuma günü saat 15 te Vekalet binasında 
topla.nacak satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 90 liradır. 

6 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ve nilmuneleri Vekalet Leva
zım lCıidürlüğünden parasız alabilirler. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltmenin yapılacağı 

günden en az altı gün evvel istida ile Dahiliye Vekaletine müracaat ede
rek bu iş için ehliyet vesikası almaları lazundır. 

8 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 

2 nci maddesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saatte mezkfır ko-

misyonda hazır bulunmaları 18.zımdır. "4089., "6696,, 

bulduğu takdirde ihalesi yapıla· üç oda bir hela ufak bir kiler elek

caktır. Aksi halde en son arttıranın trik tesisatı olduğu biraz muhtaeı 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır- tamir olup bir kapısı vardır. 2004 

ma 15 gün da.ha tcmdid edilerek numaralı İcra kanununun 126 ıncı 

12/ 10/939 tarihine müsa.dif perşem maddesine tevfikan ipotek sahibi 

be günü ayni saatte en çok arttıra- alacaklılar ile alakadarların ve irti

na. ihale edilecektir. Kıymeti mu - fak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
hammenesi 1250 liradır. Satış peşin menkul üzerindeki haklarını ve hu

paralıdır. Evsafı , Şair Nazım soka- susile faiz ve masarife dair olan 

ğında 17 ve Bayır sokağında iki iddialarını evrakı müsbitclerile yir

cephesi olup Şair Nazım sokagında. mi gün içinde icra dairesine bildir-

17 Ye Bayır sokağında 30 numara- meleri li.zımdır. Aksi halde haklan 

yı aldığı Ye sokak kapısından gi- tapu sicillerile sabit olmadıkça sa

rildilrte malta döşeli ufak bir taş- tış bedelinin payla~masından hariç 

lık sol tarafta bir oda ve merdiven 

altında kömürlük ve hela ve bir 

bodrum ve a.sma katta iki oda ve 

arka. tarafta bir mutfak ve mut -
faktan ç1kılır bir ufak bahçe ve 

içinde bir ceviz ve bir ayva ağacı 
ve ikinci katta bir sofa üzerinde 

kalırlar. 

İşbu maddei kanWliye lllıkatnına 
göre hareket eden ve daha fazla 

malfunat almak istiyenlerin de 
939/ 1 dosya numarasile memuriye
timize müracaat lan ilan olunur. 

(1931-1) 

~[NL{d® MW& <M\~tl 
~-=2iiıit..iLE y~~~! Js! 'L'!RH~Z~A~D= 

yarak yatmış. O sırada gelmiye baş 
lıyan vahy, güneş grup edinciye ka
dar devam etmiş. Ali, ikindi nama
zını kılmadığı için vaktin geçtiğine 
üzülüyor, fakat yerinden kımıldaya 
mıyormuş .. Hazreti Peygamber, kal 
kınca, Alinin teessürünü görmüş. 

Cenabt Hakka "Ey Allahım ! Ali, 
senin tbtında ve resfılünün hizme
tin~ idi. Sen, ona güneşi tekrar 
geri döndür.,, diye dua etmiş. Bu -
nun üzerine ortalık açılarak Haz
reti Ali de ikinci namazını kılmış
tır.,, 

Yine ayni şekilde tarihlere ge
çen §()yle bir hikaye de vardır: 

"Meşhur vaiz Eba Mansurul 
Mu.za.f!er (1) Bağdad'da, ikindi na-

(1) Bu zat Şi.fli fukahssının 

meşhurlarındandır. 11mi kel8.nıda., 
fesahatte ve viiazda meşhurdur. 

Hicretin 517 senesinde ''Tns,, şeh
rinde doğmuş, 567 senesinde Bağ

dad'ta vefat etmiştir. 567 tarihinde 
yini ölümü senesinde Bağdada gel
miş, lledreeel N~ ftUla 
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mazından sonra kürslıye çıkmış. 

dinliyenlere yukardaki fıkrayı anlat 
mış. Peygamber ve Alinin büyük -
lüklerinden bahsederken güneşi ko· 
yu bir bulut kaplamı§, herkes gü
neşin gurup ettiğini zannetmiş. 

"Vaiz bu hali görünce, derhal 
ayağa fırlamış ve .,Ey güneş! .. Haz
reti Mustafa ile büyük evladlarının 
sitayişlerini bitirmeden grup etme! 
Acele etme, ki evvelce yaptığını u
nutmuş olursun. O zaman, yaptığı
m efendimiz için yaptı isen bu de
faki de onun ümmeti için olsun!,, 
manasında olan üç beyitli bir §ilr o
kumuş. Şiir biter bitmez, güneş te 
bütün parlaklığı ile meydana çık

mış.,, 

Diğer Hulefal Raşidin gibi Haz. 

ve ona yakin olan Medresei Reha.iye 
de de ders \'fil"Dlekle meşgul ol· 
mu5tur. "Elmüfterih filmust.alih,, 
isminde fıkha dair bir kitabı \"&rdır, 
ki çok kişi tarafından şerh edilmiş
tir. Bazı tağlfkntı lle diğer eserleri 
de v~dır. 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan ı 

Ömer tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23894 ikraz numara· 
sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş oluP 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasuıa karar verilen ve tamaruı~a 
yeminli üç ehli vukuf tarafından (3000) lira kıymet takdir edilınıŞ 
olan KadıköyUnde Tuğlacıbaşı mahallesinin Camiişerif (Yeni lstasyoı~) 
sokağında eski 28/ 1 yeni 28/ 1, 28/ 2 taj 29 No. lı sağ tarafı Adilenıtı 
dUkkin ve müştemilatı, sol tarafı Tevfik Amir'in arsası arkası <:t 

cephesi Camiişerif sokağı ile mahdud kayden 243 arşın mikda.rıııd~ 
dükkanı olan kagir evin evsaf ve mesahusı aşağıda yazılıdır : 

Eski Camiişerif yeni tsta.sy:ın caddesinde 29 taj numaralı kapı
dan girilince zemini karesiman döşeli bir methal olup cephesindeki ahŞSP 
bir merdivenle üst kata çıkılır. Bu merdivenin solunda dar bir koridor!ıı 
binanın altı katını teşkil eden ve müfrez parçalan tahdit için tahta ~ 
me yapılmıştır. üst kata çıkıldıkta camekinla bölünmüş bir sofa ~· 
de biribirine muttasıl iki oda, sağda bir oda, zemini kırmızı çini döşeli 
ve iki maltızlı davlumbazlı ocağı havi mutfak ve bunun bahçe tarafındı 
üzeri çinko kaplı bir balkon vardır. Mutfağın ittisalinde alaturka ıner· 
mer taşlı ve musluklu bir heıa. mevcuttur. 

ALT KISIM: Mukaddema dükkin iken elyevm odaya kalbedilES
ve istasyon caddesi üzerinde ta~ No. sı bulunmıyan kapıdan girilerek 
zemini çimento ve sol tarafı tahta ve camekarua bölünmüş ve üst kıso:ı& 
giden methalin altındaki bodruma inen merdi,•enleri havi bir antre, 90" 

lunda zemini çimento üzerine döşeme kaplanmış bir oda, 'bu odadf.11 
bil> kapı ile evvelce Tevfik Amir arsası iken balen borçlu Ömer'in sel> 
zeci dükkinına açılmış pencereleri bulunan bir sofa bu sofanın sağ ta 
rafı üst kısmın kiraya verilebilmesini temin için merdiven yanında11 
tahta bölmeyi havi olup buradan ufak bir koridor ile alaturka mernıd 
musluk ve taşı olan aptesthaneye g~ilir. Burada tahta bölme ile yapıl
~ bir de dolap mahalli mevcuttur. Bu sofadan bir kapı ile biribirin~ 
g~me ve bahçe tarafına iki oda ve sağ taraftakinden bahçeye çıkılan bit 
kapı ve zemini çimento döşeli etrafı camekan bir pabuçluk bunun sa
ğında etrafı tahta kaplı zemini çimento bir heli ve buna muttasıl bah
çede etrafı kısmen tahta ve kısmen oluklu saçla mahdut mutfak diyt 
kullanılan bir kulübe mevcuttur. 

BAHÇE: Bir asma, küçük bir şeftali ve bir armut ağacı vardıt'· 

UMUMi EVSAFI: Binanın beden duvarları kagir olup dükkandaD 
tahvil olunan odadan maada diğer dahili bölmeleri ve döşeme ve tavaD 
aksamı kamilen ahşaptır. Çatısı alafranga kiremitle örtülü olup b~ 
elektrik, havagazi ve kumpanya suyu tesisatı vardır. Bahçe tarafıııO! 
zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 

MESAHASI: Tamamı 150 metre mur&bbaı olup 96 metre murabbal 
üzerine bina inşa. edilmiş ve bakiyesi bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamaJllS 
açık arttırmaya konmuş olup 4/10/ 939 tarihine rastlıyan çarşamba güııil 
saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda. İhsaniyedeki dairemizde açık~ 
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ınl 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıramn lizerine ihale edilecek, 
aksi takdirde en son a.rttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırıne. 
on beş gün müddetle temdid erulerek 19/ 10/ 939 tarihine rastııynıı 
perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açılı 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli ın~
hammen kıymetin % 75 ini buL"Ila?.Sa borç 2280 numaralı kanun bU· 
kümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satıf 
geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhaı:nmeO 
kıymetin % 7,5 u nisbetinde pek akçesi vermeleri veya milli bir banka
nın t~ıninat mektubunu ibraz etmeleri lRzımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal Yeya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisind~ 
evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle aıınaga 
razı olursa. ona, razı oh:ıaz veya bulunmazsa hemen on beş gUn müd
detle artırmaya çıkanlıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğet 
zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın ınemuriyetimizce alıcıdaıı 
tahsil olwı.ur. 

Birikmiş vergilerle b,:lcdiyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellallye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviı 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve lflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 Unci1 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzeri.ıde ipotekli alacaklılar ile diğer alA
kadaranın ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiZ 
ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilarun neşri tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı milsbitelcrile bildinneleri icıı.beder. Aksi halde hak· 
lan tapu aicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariQ 
kalacakları ve daha !azla mal'Umat almka istiyenlerin 4/ 9/ 939 trihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma 
şartnamesile 937 / 6340 numaralı dosyasına müracaatları ilin olunur. 

reti Ali hakkında da birçok i.yetler-ı 
de işaretler vardır. Hakkındaki ha

disler ise pek çoktur. 

Hicretten sonraki vak'aları, Hu
lef&i Raşidin zamanlarını anlattı

ğımız zaman "Çihan y8.ri gtizin = 
dört seçme dost,, hakkında lizım

gelen tafsiliı.tı vereceğiz. 

-16 -

HARPLER BA.ŞLAMAD \.N EV

VELKİ HALLF.R 

F ahrikfilnat Efendimiz, Zcyd 
ibni Harise ile bera~r Halid 

(6690) 

muvafakat ettiklerine canları sıkı
larak sabaha kadar uyuyamadılar. 

Hazreti Halid, sabah olur olmaz, 
Peygamberin huzuruna girdi. Ken

dilerinin yukarıda bulunmalarınl 

saygıya aykırı bulduklarını, odals.
nnı değiştirmeleri lüzumunu aola.t
tılar. 

Hazreti Peygamber, alt kattaki 
odayı tercih etmesinin sebebi, ge

len gidenlerle kolayca görüşmek ol· 
duğunu, bu gibi şeylerle kendilerini 

üzmemelerini söyledi ise de, Ebı1 

Eyyub, arhk yukarıda oturmıyaca-

ğında ısrar edince, o da üst kata ibni Ebueyyub'un evinde alt katta-
çıkınağa mecbur oldu. ki bir odaya yerleşti. Onun üstün-

deki odada, Hazreti Hfilid ile karısı 
oturuyordu. 

nk gece, yukarıdaki odada testi 
devrildi. Oda, su içinde kaldı. Haz-

Hazreti Muhammed, Hazreti Ha· 
lid'in evinde ikamet ettiği yedi ay 

zarfında mescidi ~erifin in~asını i.k· 
mal ettirdi. 

reti Halid ile karısı, sular aşağıya Peygamber, sadaka değil hedi
akar, Peygamberi rahatsız eder di- ye kabul ederdi. Ensardan gelen be
ye çok üzüldüler. Telişlanndan, diyeleriıı bir kısmım kendi ihtiya· 

yerlerde yuvarlanarak, yerde sula· cma sarfeder, diğer kısmını ve sa· 

n, üstlerindeki elbiseleri ile kurut- daka. namına gelen §eyleri muh5.cir· 
mağa uğraştılar. Sonra da, Pey- lerden fakirlere dağıtırdı. 

ıamberin alt katta Y.erleşmesine lDevamı var] 
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. bırakanlt ı. garip doktora 
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çıkarken: 

- Birazdan pirim! dedi. • 
PaDsiyonun ktracılan, lçerde bir 

oldağuml ~ ve daı
emrinl aldıklan için kapıdan 

~ilmisl4erdi. Biraz sonra da E
öy komiseıl Ömer Nail, yanm-
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~tad tahJdllata ba§IM, eneli o
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ic1L SUlJ9ll pencereler ve 
ne içeri kimsenin girdiğini gör

curlar tcs11 llaF&h idi. Sali
; - .. iglrlc1en dJlu'ıya kim-
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5 - M:Osabakaya giıecelderia eserlerini tlger allaba -.ıat bere 
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ı elmak Kamtf 
Vekilliil Nepiyat lılldilrıqtiae meklmlr mllküllinde vermeleri veya gön
dermeleri llzmıdır. Kitaba. lıonulacak resi'm flltil grafikler vesairenin 

aalJarmm ,.ım.z bu aiıllıaı.nBD lııirim w yedlriDe llonulm.111 "8lm-• 
• klfidir. :8sabakaJ& "sıı""t bir kitapı. ginmler cl9 kitabın il.~ 
mu. verecek veya gölllll1lıncetllıdir. 

6 - Jllsabakaya girelllmin .-r ıııAftre>Me•rile ldrlikte eaeıteıi .... 
bul edildiği takAird& wrı.m a. ...._ Wi.f hUkı .....-cıe .,. 
her türlt1 tasarruf hakJnndau w.sgeçerek )ıfaarif Vekilliğine t1ç yıllık 1dr 
devre ip t.stmttDderiıd w titüm • dlımt ilindeki her bamhıının son 
tulıihleıinin mdilerl WJa llm4i •••,lyetleri a)t'w1e tap edecekleri 

diğer bir zat tarafından yapılacağını göetedr not..Wde WdHi m 
taahhtit senedi vermeleri de lizmıdır. 

1 - KitaplarV. bnlımmee lkımgelen pedagojik ve tekaik vasıfla
n g&tmen p:rtname Be notedfla tasdik eU:ta._. teaJaMt menedt fmr
millü Maarif Vekilliii Neşriyat MDdtırliliUnden alınabilir. 

llektupla tstiyeDlertn altı kunıfluk pellla palam da blrlDde c&t-
dmwelsl Mmmdır. (1688) (5117) 

~f VekilJiiinden: · 
1-2259 sayıh kanunun tatMtine tlllr .. 'altll =-a 4• ~ 

a okullann ' tlnctl ve 5 inci sınıftm lçla ld el1ttm .... , ette lılt ta~ 
dl titabl ,. ..... mllabakafl' lanuba\llblr. 

2 - Müsabaka müddeti 1 ~ 1939 dan ball•melr wll 111bat 1940. 
Pel'fe!Dbe günü akpmı bitmek U.... altı aşdır. 

1 - MiabalaQa i§tirake arar ver.- IO ikiaoit.ılria U39 per--
111Dbe .. ü •am!M kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine uıüraeaat 
ederek .,. mhbebJ& girecekler 4Jafteıine &dlarmı yudırara1ı bir aUIDllr 

ra alacaklardır. 

' - Mtl&lw.ftdaı hirinciliğl banan Jıttap aeıiıd tlç yıl attre De 
okullarda okutulacak ve mUelli8- her yıl için biner lira telif hallı 

verilecektir. İkinci çıkan kitap Mdliıü yaı&D& bir defqa IDallsua allııa'U 
üzere birincinin müellifine verileıda bir yıllıiı, i1gijaeü dördODctı '91 betia
ci 9kelua da bir def&Ja-haP olmak ._..da.der ylz lira mlkUat 
wrilecektir. 

6 - lli...,.•.,a preceklerin eeerlerlni Uçer nilaba olmak bere 
makine ile lrljltJanll yalnm" IJılreıo ykibıe yamlmıa olarak ~ Vekil• 
liği Neıptyat llüdirllfiin,e :maklııaz muk&biliada vermeleri ve,a ~ 
meleri llzımdır. Kitaba konulacak remm. l81dl, pstlkler ~ ..ı. 
larmm yalnız bu d8halud&a birine w ,..ı...- ftnolmut ~ 

--•••••-••••-•••---••••• 'Jd.fldir. MUswkqa •e+n• '* kitapı. girenler de :titabm ~ ....., 
IDll1 verecek ft1& ~-

iLAN 
T. c. lstanbul Belediyısl Etakfrtk, Tramııy 
vı Tlııl l1l1t11lırl Umum MDdlrtlQBltdan: 

smı Tramvay karneleri 
IJd _.,.... ...ı.tan çıkarıJmıo olan "İstanbul Tramv-.y ~ 

btt,, bepJdt w UO. 2,25. 2,50 ve 1. 75 kuruşluk yapraklan havi ve 
1'edell GO Jmnlllak ai9il tramvay allomnaa brneled plllen llzum 
taabaa lMO __..,_ itilaren ta1avfilden ka!dırılaeaktır. 

8qm Jdt:nlv, ..... buluıı.. bu karııeled 1* .... .,.... 
• ...._ Jmllem...... ·~, 

Devlet Demiryollan binlan 

palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ip girmek istiyenlerin 264 Jirahk :muvakkat hmıfn•t, tanuaua 

taybı ettiği veaika!arla teldifleıilll :amhtevi zarflarmı QDi lfhı .at ı• 
c d&de lladar kemillyon l"flisQhle wrmeleii 'lhmcJU'. 

Bil ile alt _........ ~ ~asız ola.r&Jt dağıblmalıtadır. ',...., ... 

~ - MU ...... gir.ıeriB tser' -~ birlikte, ..ıtri. 
kabul edildiği takdirdi ı ı ı lerial ilan edilen telif balda aüalriliade • 
her türlU tasarruf hakkından vazgeçerek 1laarif V~ lg ,.ı1* lıir 
devre iQia teruttilderini ve kitabin o defte lçiacleki her bamhşmm 

aon tashihlerinin kendileri veya. keadl ınN'ullyetlerl altmda tayin -. 
cekleri diğer bir zat tarafından ya.pıla.eağını gösterir noterliktelı ıuı1ik: 

1i bir taahhüt senedi vermeleri de Jkımdır .. 
7 - Kitaplarda bulunması l~ pedapjik ft tebik ftllflan 

g&rterea prtıwne ile noteri~ tudlk ettirileeek taatahtıt aeaedl formtı
lU Maarif V ekilliii Netriyat MUdtıriüiüuden alınabilir. Mektupla istb'w
leıin altı kunılluk posta pulunu da biıfikte göndermeleri l&zımdır. 

lstanbul Elektrik. Tramvay TUnal lılet
mılerl Umum MüdürlUOURdın • ... 

iLAN 
JDıııd Tnımfty Şiıbtl te.rafindaJı verilmiş olan pasolar 26 ~ 

tos 1939 tarihinden itibaren mer'l)tetteıı kaUu11ıp. m.ki ,aao »
milleriDiıı, Belediye Keclisince telblt edilen yeDi ı-.. jahil olup 

omldlklanm anlamak ve eski pe9'lmıu geri verDMk tıze. lciareJe 
mtracaatleri rica ve eski pasolar ~ talsdlnll lıUetci.lerillD 
....... lltirdat eıılülolii üia ol1UUK'. ....,,. 

v... lUclllllk 

1:'88Dye e<m.mll f aka.t ilı8nmemie ktllçe halinde bakır nakliyatı için ===========;:==;:=:========== 
D. D/142 numaralı yeni bir tenzilli tarife ,... ... w. Ba ta.-. 1511/919 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. l'ul& tafll1&t lglrı i11tuJGD1ara mll-
racaat eciiJmeai. -.o&T,. --.. 

••• 
D. D/55 mımarah pancar tarifesiatn ..,._..~tatil ede

vat ilcrei.leri hakkındaki II inci zeyli l/10/939 tuDıiDden ltilMıren ı.t
veclilmllür. Bu tariht. llODl'a mevritte talaBJ9 edDecek pa:DCU' Yagoalan 

umtımi ahklm& ti.bi tutulacaktır. CW., ·~ 

lstanbul : Bölge Sanat Okulu Arbrma 
ve Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 

Cinsi Miktar Mil. Fi. Eblltmenin. T. ilk. Te. Şekli 

Lira Ku G. s. L. K. 

Elektrik ll- 59 kalem 2416 05 6/9/939 s. loi 109 20 Agık 

boratuarı Çariıamba 

P. T. T. Umum Miclürlüfünden: 
ı - 17/ 8/939 tarlhtncle eblltmesl icra kılman ssx~ 1DZD. "O.&ktalı 

2SO ton U. demlrlııe teklif edilen bedel haddi ~ &örUbuclipıcleu bir 

_, müddetle ~lılda. milbQaa 4dUecektii'. 
2 - Muhammeu bedel 29.QOO •'t.l'Akkat teminat 2178 lira olup 

b.t'l iha1eai 8 Ey1\il 939 cuma abtl saat 15 te Anlrarada P. T. T. Omam 
Jl1.idDr)8k binuındaki •bn•hna komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat temipat makbua _.,. ..... mtktüilt 
bmml ftldkalarmı hAmllea ll1tUQr llD ft aa&tte o tomiQ'GDa a!'Aalat 
edealldlrilr. 

4 - Şartnameler Aııkarada P. T. T. Levamı, Jaıant>Wda P. T. 'J 
Wazım A1D11at IUbell müdürlüJderinden beteJslz olarak vertlııllektir. 

"3166,. ''tl07 .. 
ı:====================:=t::================~==..:: 

İnhisarlar U. Müdürlüfünden : 
100 Mark 
JOO Delga 
100 Drah. 
100 Leva 
108 Çe. 'Kr 
108 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 119..., 

14.034 1 
28.~ 
K.445 

malMmeai 

.Ankara Bölge San'at okulu Elektrik Ilboratuvan için ahnacak 
GD kalem muhtelif maı~e prtnameleri dai?'elliDda eksiltmeye Jma.111-

Dmfbır. 

I - 4450 ton Pagabahçeye ve 750 ton Tekirdağuıa ait olmak m.ez.. 
l100 ton maden k&nürü nakli miinakasa.ya koıaqtur. Ton başna nalal 
tareti Paealüıol lglııa 230 '91 T*ıdajı lola • Prul olarak tahmie 
edllmiftir. 108 Dlmr 

100 Yen 
100 ..... 
100 Bable 

Esham " TahfUat 

... 1 
1 - Eksiltme CaiaJ.oğlunda YUbek Mektepler lluhasebecllffi 

' binumd& topJam ~ ,aplacaktır. 
II - Her iki i§iıı muhammen. bedeli 12147,GO lira, muftldlat ~ 

.. 911,06 liradlr. 
2 - Eksiltmenin gekll, ~ ve saati, muhammen fiyatı, muvakk&t. m - Eksiltme 11/IX/'89 ~ ....... 11 - Kaı>&t:ıat& 

garanti :miktarı yuka.nda. ıösteritmiltir· hPnmm " mü'ba1aat IQbleiDdeki U. ~ ~-
8 - tsteıdiler Ticaret odasJDın 1939 yılı belgesini ibraza mec- iV _ Sartnamem her gihl lllllt bedeıı 

ltanlurlar. Veklleten glreeekler veklletname!eriııi, şb'Jı:et namına ha- · v _ !ııftlnakuaJ& ietlrat ~=Urltı =-~ 
MM eclecekler 2480 No. h bmlDd& yamh vesaild g&rtereceklerdir. baunl 'ftS&ikle '1 7,5 ıtıvame puuı IDIÜ\llU "1& buıka ıt mat 

4 - IS9 kalem mahremenin cinsi, her biriniıı mikdan ve evaafıl mlktubwLu ihtiva edecek Upa1ı wfilrmı lllUe sQntı .ımıa. --. 
aıektept.e mevcut prmamesinde tam•miyle vardır. IsteldiJer tııektebe enel ..tar kGmiQca .......... •klavıı ........ .. 
....... prtname alablUJ'ler. (~76) . ._.-. . ~ 



.trENISABAll" 

" Bana inanınız " 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 
50 Yaşındaki birçok kadınfar 

Şeker Hastallğı Olanlarla Fazla 
Şişmanhktan Şik8yet Edenlere: 

ancak 30 Yaşında görüneceklerdir. Emniyetle 
kullanabi
leceğiniz KANZUK' GLü E Müstahzar

ları piyasa· 
ya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları v~ büyük bakkaliyelerden: 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) - Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
Oklarla işaret edilen yerlere 

tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 
ve boynunuza süriinüz. 

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

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işte size basit bir usul: Takim 
ve tasfiye edilmiş bir miktar süt 
kreması bir miktar saf zeytinyağı 
ile karıştırınız. Sonra hepsini iki 
kısım en iyi krema ile kanştınnız. 
Bu halita, cildinizi besleyip taze -
leştirecek ve inanılmaz bir güzel -

KANZUK GLÜTEN MÜSTA ZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudü 

besler, fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo : lnglllz Kanzuk Eczanesi Beyoglu - latanbul 

..... IZMıR Acentemiz TUrk Ecza deposudur. ·~~~~lm~~fim 
lik temin edecektir. =================================================================================================================================================~ 

mu::;az:k~~si::~i~ç;n:;r~:~~~ Yatı Mekteplerine Gelecek C, ocuklannızın 'A GtJ A
1

_R. AN"' 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında ---------·----------imi--.. .-• 
genç kadın rollerini oynamıştır. Yatak, Yorgan, Battaniye, Çarşaf ve çamaşırları Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr.t SAÇLARA 
Eczacınız da bu halitayı size ihzar 

edebilir, fakat muhteviyatı az mik- Bursa Merinos yünlerile yaptırdığımız RADYO L • N 
tarda olmakla beraber pahalıya Battaniyeler, Pike örtüler, Yün Rop dö Şambr· 1 
malolur. (Yağsız) beyaz rengin _ lar ve her nevi tuhafiye eşyası bulunduğunu 
leki Tokalon kreminin terkibinde sayın müşterilerimize hatırlatır, Mağazalarımı-

aaf zeytinyağı ile ihzar edilmiş süt zı bir defa ziyaretlerini rica ederiz. 
kreması mevcuttur. Cildinizi bes - İstanbul, Sultanhama.m caddesi No. 4, 
lemek için en mükemmel ve hakiki Tel: 20625 
bir cild unsurudur. Her halde 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 376. Telefon: 40007 
memnuniyetbahş semeresi garan-
tilidir. Aksi halde paranız iade e- ================================================ 
dilebilir.

1 
·------ MOSTFSNA BİR FIRSAT 

Bugün saat 15 ten 19 a kadar 

rvatak, yemek ve çalışma oda-

larile salon takımları velhasıl 

'ıer nevi mobilyalar; BAKER 

(Eski HA YDEN) mağazalarında 

e.şhir edilmekte ve her yerden 

uc\ll fiat ve müsait şartlarla 

.,;atılmaktadır. 
__ ................ illi 

( Orta, Lise, Yüksek "') 
Mekteplere kayıt esnasında ve
rilecek resimlerinizin mektep di
leğine göre olmasını isterseniz 
ancak acele ve itinalı resim çe-

ken Beyazıtta 

.. ~~~~~d:·f of o(I pe k)e!i~ 

KÜÇÜKÇfFTLfK PARKININ 
Serin çam ağaçlan altında itina ile hazırlanmış 

Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu 
Menfaatine harilm.lide 

Saz Müsameresi ve Fevkalade Numaralar 
Best.ekir SALAHATT1N PINAB, HAMttET YüCESES, 

BİKMET RIZA 
iZZET bahçesi, Panorama ve Belvünün bütün saz ve okuyucuları 
tarafından aileler için içkisiz ve FEVKALADE NEZİH MUSAMERE 

İştirak edecek güzide san'a.tklrlar: 
NECATİ TOKYAY: Keman - NUBAR: Keman - FEVZİ: Piyano 
- CEMAL: Banço - SOT1R1: Kemençe - HRANT: Cümbüş -
ABDİ: Cümbüş - ŞÜKRÜ: Klarnet -- NlHAD: Ney - HASAN 

TAHSİN: Darbuka 
Okuyanlar: YAŞAR - HAMİD - MUSTAFA - AGYAZAR - FARUK 

Baya.nla.r: MAHMURE - FAlDE - MELAHAT - SUZAN -
AFiTAB - CAH1DE. 

Kul anan mes'ut güzeller 

• RADYOLIN 
Kullandıldannı söyledikten sonra, 1 şa.4}ılacak şeydir. RADYOLİN'le 
dişlerin nirin bu kadar beyaz ve fır~alanan dişler ebedi bayata, sıh-
gtizel olduğuna pşmak hakikaten hat.e ve cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLIN diş macun ile f ırcalayınız 
' . . . 

... • • • • ,..,_ f ' • 

-
1 

aç boyalan saçların tabü renk 
.erini iade eder. Ter ve yıkall 

makla çıkmaz, daima sabit kaJır. 

Kumral ve siyah renkli sıhhi sa 
boyalanrur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyo§lu - lstanbul 

KOCAELi - GEBZE 

Eskihisarda Ü.züm Bayramı . 
........... ~ ............................................................................ , r Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek için 

27 /28 Ağustos 939 pazar ve pazartesi günleri Gebzenin Eskihi
sar mesiresinde üzüm bayramı yapılacaktır. Bu münasebetle büyük 
pehlivan güreşleri, deniz yarışları, yüzme müsabakaları yapılacağı 
gibi ayrıca ince saz ve bando, vcsair eğlenceler tertip edilmiştir. 

Üzüm müsabakalarında (260) lira, pehlivan gUreşlerine (110} 
lira ikramiye verilecektir. Diğer amatörler arasında yapılacak muh-

1 
telü müsabakaların kazananlarına, aynca münasip hediyeler verile
cektir. 

.: •. • ;, • .; ·. • • ,· • :· ." • " •'#. L 

KIZILAY 
Hasta bakıcı 

Hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştir
mek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müessese
lerde ç"alışmalarına mahsustur. Tahsil mUddeti üç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Ders\~r hususi Doktor, Profesörler ve Muallimler tara
fından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer §artlarunızla fazla izahat için 
yazile veya bizzat fstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

liELMOBLô kullanınız. 
·' •• 
H L o LO 

Böbreklerin çahşmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor· 
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. idrarda kumların ye mesanede taşların teşekkülüne mani 
olur. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14/7 /932 tarih ve 2/27 numaralı ruhsatını haizdir . 

........... 11111 ....................................................................... . 

inhisarlar . Umum Müdürlüğünden:! TUZLA 1• I . 
İnhisarlar idaresinin Dizel elektrik santrali için imtihanla bir şef - ç m e e r 1 ~ 

alınacaktır. 1 
Taliplerin dizel motö~lerinin. işletmesine elektrik müvellitleri ile Trenlerinin vapurları: 6,25 - 7,SO- 9 - 11 - 11,50 - 12,30 - 13,15 

yüksek tevettür tesisatına vu.kufları ve bu gibi tesisatta çalışmış olma- -----·- 15,45 - 19,10 dadır. ------• 
lan ve memurin kanununda musarralı şartlan haiz bulunmaları la- ===========================================..:======----:::::--
zımdır. 

1 
• • 

yapı:a~~caatlann evr~~~::bite ile umum müdürlük Tuz fen şubesine ~""~··~ ş R K E Ti H A y R ı y E O E N .. 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
939-940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey

lfilden 26 Eyl\ıl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 
fazla malılmat almak istiyenlcrin tatil günleri hariç olmak üzere her gün 
saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müracaatları (5850) 

Salıibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 
Neşriyat müdürü: Macit ÇE'r.lN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Sazlı tenezzüh seferi 
Kıymetli sanatkarımız Kemani SADİ IŞILAYIN idaresindo mem· 

lekctin güzide sanatkilrlarından mürekkP.p BİR SAZ UEl''E'fi vo 
lokantacllıkta şöbretile maruf olan PANDELİ tarafından ihzar edi
len nefis büfeyi hamil 74 numaralı \'apnrumuz B U G tJ N lcöp
rüdcn saat 14,30 da. kalkarak muayyen iskclelcr.inıize uğradıktan 

sonra Boğaziçi \'e açığında cevetan yapacak, 20,4;) te köpı.-iiye 

gelecektir. 
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